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Winner - ‘Best Bed’

Wallpaper* Magazine Design

Awards 2004

Best in show.
Form, function, achievement; these are the Swedish ingredients that make for an award winning

bed. The ‘DUX 7007’ has over 4,500 Swedish steel springs that offer dynamic support,

not only ensuring a heavenly night’s sleep, but also a healthier standard of living. The DUX Bed.

The original Swedish sleep system. Made in Sweden.

Available only at

Over 110 stores in 16 countries. For information or nearest store location call 1-877-DUXIANA (1-877-389-4262)

www duxbed com



The incredible Clearwater Beach in Florida

We, Monica and Gunnar Hedqwist, bought the South
Sunrise Resort Motel five years ago. We quickly turned this
into the "Pearl of the Clearwater Beach". Our frequently lit
"No Vacancy" sign is proof of our success. Needless to say,
but we are "all committed" to our motel guests.

In late February 2005, we teamed up with Lars "Locka" and

Swedish
owned
Motels

North Sunrise Resort South Sunrise Resort

Ann-Ki Larsson and bought another motel. Locka and Ann-
Ki are operating this 30 unit motel and they have challenged
to give us "our run for the money". This will be an exciting
challenge  - but it will all be to your benefit.

Our motels and Clearwater Beach are best described on
our web site www.sunriseresortfla.com 

Clearwater Beach is all about vacation. It is sun and fun. It is the sandy beach and all
types of water activity. It is exotic food and drinks. It is relaxing days and 

exciting evenings. It is everything to make your fantastic vacation.

North Sunrise Resort Motel
669 Mandalay Ave

Clearwater Beach, FL 33767
Phone: 1 866 779 3500

E-mail: northsunriseresort@tampabay.rr.com

South Sunrise Resort Motel
220 Coronado Dr

Clearwater Beach, FL 33767
Phone: 1 800 269 9643

E-mail: info@sunriseresortfla.com 

Välkommen att vara den du är.

Tradition & Vision. En skola ska vara utvecklande – fylld av möjlig-

heter 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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Flying between continents usually means having little or no contact with the outside world 
for seven or more hours at a stretch. In the information age this is almost an eternity. We’ve 
changed all that with SAS Net Access. By March 2005, this high-speed Internet access 
service will be available on all our intercontinental flights.

With SAS Net Access it’s “business as usual” even when you are 12,000 meters above 
the ground. From the comfort of your seat, you can surf the web, send and receive e-mails
and even log on to your company’s virtual private network (VPN). Never before could you be 
so productive, so well informed and so highly entertained onboard an intercontinental flight.

SAS Net Access offers flexible payment rates – you can choose to be connected for the 
entire length of the flight for USD 29.95 or, if you prefer, take one of our “pay as you go” 
options. You pay by credit card, via associated service providers or with EuroBonus points. 

Naturally, you need to have a laptop or notebook PC that meets certain operating
requirements. Check these out on the Connexion by Boeing web site at
www.connexionbyboeing.com or visit www.scandinavian.net

Stay in touch while you fly,
with SAS Net Access

In touch with your company,
in touch with your family,
in touch with the world
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Du vill säkert läsa om Världsmötet i New
Orleans i vårens nummer av Forum. Ty-
värr är vi p g av tidig pressläggning tvung-
na att vänta med att berätta om allt spän-

nande och roligt som deltagarna fick upple-
va där. Det kommer i höstens nummer. Då kan

du läsa om alligatorer, jazzkonserter, sydstatsplantage,
seafood och mycket annat. 

Välkommen

UU
tmärkelsen Årets yr-
keskvinna utdelas var-
je år av Business &

Professional Women Sweden.
I år gick det till Lottie Knut-
son, informationsdirektör för
Fritidsresor. Ingen lär ha bliv-
it förvånad. Lottie Knutson
gick rakt genom tv-rutan och
in i svenska folkets hjärtan
redan någon dag efter tsuna-
mikatastrofen i Asien, då hon
i Aktuellt redogjorde för de
åtgärder som Fritidsresor vid-

tagit och samtidigt bad om den svenska regeringens hjälp.
Hon var stark, klartänkt, välformulerad och visade sann
empati. Och hon skötte sitt jobb precis på det sätt som hon
var förberedd för. När hon tidigt på annandagsmorgonen fått
den första informationen om vad som hänt hade hon plockat
fram den krisberedskapsmanual som hon alltid har med sig
och handlat därefter. Lottie arbetade dygnet runt, medan ma-
ken Mats Knutson, politisk kommentator på Aktuellt tog
hand om de tre skollovslediga barnen. Inom loppet av någon
vecka stod Lottie för många fram som den egentliga ledar-
gestalten i Sveriges hantering av katastrofen. Göran Persson
och framförallt Laila Freivalds fick träda tillbaka i erövran-
det av svenska folkets tillit. Lottie Knutsons och hennes kol-
legors handlande sågs av många som ett föredömligt ledarskap
i en svår situation.

Vårens nummer av Forum handlar om kvinnligt ledarskap.
Förra året tilldelades Louise Julian, koncernchef för språkre-
seföretaget EF, utmärkelsen Sveriges mäktigaste kvinna av
svenskt näringsliv. I år blev hon tvåa efter Annika Falken-
gren, SEBs koncernchef. Du får möta tidigare Swean Louise
Julian i en lång intervju i detta nummer, där hon bland annat
talar om hur hon klarar den svåra uppgiften att kombinera en
tuff yrkesroll med hem och familj. 

Intervjun är gjord av Anette Masui, svensk frilansjournal-
ist med delvis japansk bakgrund. Lotta Lindbo har i en annan
artikel samtalat med Anette om hennes nya bok Kamikaze-
kvinnor och pappas prinsessor, där Anette inträngande porträt-
terat ett stort antal svenska kvinnliga ledargestalter. De har
alla olika sätt att se på sin roll som kvinna i topposition. 

Historien har också sina kvinnliga ledare. Kristina Arnes-
son har läst en bok om de svenska pionjärer som under 1800-
talet banade vägen för kvinnornas inträde på arbetsmarkna-
den. Utan dessa kvinnor hade vi inte varit där vi är idag. Då
hade säkerligen Lottie Knutson varit hemma med barnen och
maken hade suttit i Aktuellt och fällt politiska kommentarer
om bristen på krisberedskap i Sverige. 

Hyr en bekväm Avisbil under vistelsen i Sverige 
och upplev det mesta och bästa av sommaren! 
Välj mellan nya bilar i alla storlekar till förmånliga 
specialpriser under semesterperioder, långhelger 
och weekends. 

För mer information besök www.avis.se
där Du också kan boka Din bil, eller ring 
Avis Bokning + 46 31 725 67 11 eller 
Avis på Arlanda +46 8 797 99 70.

AVIS – för en bättre miljö
Certifierade enligt ISO 14001

Upplev mer 
av sommar-
Sverige med 
en bekväm 

Avisbil!

Ann-Sofi
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bilden på ett positivt sätt, med utgångs-
punkt från våra svenska attribut – social-
ism, skatter, sprit, sex och självmord. Det
går! Det går riktigt bra med hjälp av små
statistikhäften.

Många Sweor vet nu allt om voodoo,
Mardi Gras och Kyrkogårdar med grav-
arna ovan mark för att inte kistorna skall
flyta upp när Mississippi svämmar över.
Alla upplevde vi Preservation Hall,
Bourbon Street med sitt intensiva nattliv
och det charmiga French Quarter. Den
medryckande musiken fanns med överallt
hela veckan. Ett stort tack till Eva Trivi-
gno och hennes  förträffliga stab i SWEA
New Orleans för detta minnesvärda och
utsökt arrangerade första världsmöte.

SWEA Internationals årsmöte hade
många åhörare, däribland nästan alla
SWEAs avdelningsordförande. På dag-
ordningen stod utnämning av Årets
Svenska Kvinna, som i år går till Dr
Ingrid le Roux, som arbetar i slummen i
Kapstaden. Följande stipendiater utsågs:
Lena Norrman - litteratur, Karin Söder-
holm - interkulturella relationer och
dansaren Sebastian Michanek - Sigrid
Paskells stipendium inom scenkonsterna.
Samtliga kommer att få sina utmärkelser
vid årets Sverigemiddag i Göteborg den
11 augusti.

Stipendiet för interkulturella relationer,
som instiftades i samband med Agneta
Nilssons 50-årsdag, får nu ett nytt namn -
The Agneta Nilsson Award.

Det är med glädje jag ser att Sweas kon-
taktnät växer över hela världen. En ny

HH
ar man tagit den lede i båten får
man ro honom i land. Just så
kände jag det när Christina

Moliteus i höstas meddelade att hon tänk-
te avgå ett år i förtid. Så nu ror den lede
och  jag för glatta livet, ivrigt påhejad av
Christina från landbacken. 

Mitt elddop blev Världsmötet i New
Orleans, där 300 Sweor från hela världen
möttes i dagarna fem. SWEA-andan och
nätverket blomstrade i hotellfoajén och
kring middagsborden, på utflykter och i
konferenssalar. Workshops med SWEA-
kunskap varvades med alligatorer och
plantagebesök. Avdelningsordförande,
kommittémedlemmar och styrelseleda-
möter fördjupade sina insikter i SWEAs
struktur och stadgar, kanslisajt och med-
lemsregister, lärde om medlemsvärvning
och dito förmåner, om PR och vad det
innebär att vara Swea. Vår hemsidas hem-
ligheter avslöjades och SWEA-Guiden –
detta förträffliga redskap med all informa-
tion om att flytta ut och flytta hem – pre-
senterades. Se mer på www.swea.org och
på  www.sweaguiden.com.

Knep för bildframställning, annons-
försäljning och sponsorjakt tillhanda-
hölls. Tio gyllene skrivregler skulle göra
oss till bättre skribenter, och tio andra
goda råd skulle skydda oss mot dubbel-
beskattning och arvstvister. Sony Erics-
son frestade med mobiltelefoner vars
otroliga finesser en normalbegåvad Swea
aldrig skulle kunna bemästra. Slutligen
lärde oss Barbro S. Osher, årets svenska
kvinna år 2004, hur man säljer Sverige-

Siv Svensson

SWEA ska växa
avdelning, väl-
komnades in i
SWEA-gemen-
skapen, när
SWEA Austin i
Texas, med Eli-
sabeth Kihl-
berg som av-
delningsordfö-
rande, fick sitt
godkännande. Vi har också 35 Kontakt-
Sweor på olika platser i världen, där ingen
SWEA-avdelning finns.

Internationels styrelse har i år satt upp
ett mål att öka antalet medlemmar med
tio procent. Vi hoppas att alla avdelningar
och medlemmar hjälper till att nå fram till
målsnöret och gärna lite till. 

Christina Moliteus avgick som inter-
nationell ordförande den 31 december
efter tre framgångsrika år för SWEA.
Christina lämnar dock inte skutan helt.
Under 2005  kvarstår hon som Past Pre-
sident och är därmed ett ovärderligt stöd
för mig och styrelsen. 

Regionordförandena Kerstin Alm,
VAME, och Maude Vännman, MEMA,
avgår med ålderns rätt den 30 april. Varmt
tack för alla glada minnen och allt jobb Ni
gjort för SWEA. Britta Armstrong, San
Diego och Monica Hallworth, Paris, häl-
sas varmt välkomna till styrelsen i deras
ställe. 

Vid pressläggning når oss den glädjande
nyheten att Agneta Nilsson blivit tilldelad
Swedish Council of America´s Great
Swedish Heritage Award. Varma gratu-
lationer till Agneta! 

Jag önskar Er alla en riktigt skön
sommar. 

Siv
Du behöver inte missa dina svenska 
favoritprogram bara för att du är utomlands!
Du kan se dem samtidigt som dina vänner i Sverige, var du än bor i Europa – om du abonnerar på 
Sveriges Televisions utlandskanal SVT EUROPA.

Och inte ens när du reser i Europa behöver du vara utan svensk tv – förutsatt att ditt hotell har 
abonnemang på SVT EUROPA.

SVT EUROPA direktsänder svenskproducerade program från SVT1 och SVT2 samt temakanalerna
SVT24 och Kunskapskanalen via satellit. Dygnet runt, året om.

Du får nyheter och fakta. Musik, sport och natur. Barn- och nöjesprogram. Drama, debatter och kultur.
Dessutom två radiokanaler Radio Sweden och P4 samt SVT Text:s alla 800 text-tv-sidor (inkl. börsen).

Som SWEA har du medlemsförmån vid tecknande av nytt abonnemang – för närmare information 
kontakta vår kundtjänst:

ConNova TVX AB  tel: +46 (0)141 - 20 39 10  fax: +46 (0)141 - 20 39 11
e-post: info.tvx@connova.se   

svt.se/europa





Tema: Kvinnligt ledarskap

II
boken Kamikazekvinnor
och pappas prinsessor be-
rättas om en mängd

olika kvinnors väg till top-
pen. Vi möter till exempel
EF:s koncernchef Louise
Julian, för vilken pappan var
en nyckelperson i utvecklin-
gen mot chefskap i en inter-
nationell miljö. Birgitta
Johansson-Hedberg, VD
och koncernchef för Lant-
männen, började som psyko-
log innan hon hamnade i
näringslivet. Styrelseproffset
Peggy Bruzelius med upp-
drag i stora svenska företag

som Electrolux, Scania, Drott, Axfood menar att det behövs
avdragsgill hemtjänst för att lyckas och Angeles Bermudez-
Svankvist bevisar att man som kvinnlig invandrare kan få
toppjobb, även i Sverige. Själv är hon VD för Folktandvården
i Stockholm. Sara Kullgren, VD för Nokias skandinaviska
mobiltelefonrörelse, har låtit familjelivet vänta medan hon
gjort kometkarriär i ett traditionellt manligt teknikföretag. 

Detta är några av företrädarna för kvinnligt ledarskap som
kommer till tals i boken. Intervjuer i samtalston varvas med
faktasidor och aktuell statistik, forskning samt svenska och
internationella undersökningar på området. 

Dubbelbottnad titel
Bokens titel – Kamikazekvinnor och pappas prinsessor – syf-

tar på några röda trådar som löper genom intervjuerna. Flera
av de intervjuade kvinnorna berättar om stödet och inspira-
tionen de fått från sina fäder under uppväxten. Fäderna har
respekterat dem och engagerat sig i deras utbildning. Även
mödrar har fungerat som förebilder.

– Jag skulle vilja lägga till begreppet mammas musketörer
också, där modern tjänar som en förebild genom att lyckas

förena både familj och arbete, säger Anette Masui.
Kamikazekvinnor syftar förstås på de kvinnor som tar på

sig svåra för att inte säga yrkesmässiga själmordsuppdrag
som de sedan mot alla odds landar med bravur.

Positiva förebilder
På frågan om varför hon skrev boken berättar Anette

Masui att hon hade följt debatten i media om diskriminerin-
gen av kvinnor i ledande ställning och undrade varför det såg
ut som det gjorde. Det fanns gott om manliga förklaringar:
kvinnorna hade fel utbildning, kvinnorna ville inte själva, de
hade satsat på fel sorts jobb, de var inte intresserade av höga
poster utan av andra värden i livet  – och så vidare. 

Forskarna å sin sida hävdade att det var männens fel. Män
rekryterar andra män för att på så sätt få en trygg grupp som
man känner sig hemtam med. 

Men Anette ville ha kvinnornas egna förklaringar. 
– Jag ville veta vilka hinder de själva såg för kvinnor som

vill göra karriär i näringslivet och kontra alla negativa
skriverier med en positiv bild av hur det är att vara kvinnlig
toppchef. Peka på möjligheterna istället för svårigheterna.
Hur gör man för att bli kvinnlig chef, inte om tjugo år utan
i den situation som råder för kvinnor här och nu? 

Det visade sig lätt att övertala kvinnorna att ställa upp. De
hade samma önskan att föra fram argument och kvinnliga
förebilder som hon själv.

Myterna punkteras
Under arbetet med boken visade det sig att myterna om

kvinnliga chefer kom på skam, en efter en. Ingen av kvin-
norna som intervjuades tyckte till exempel att männens
inställning var ett särskilt stort problem.

– Tvärtom, många menade att man istället haft stort stöd
och hjälp av manliga chefer och mentorer och att man måste
nyansera bilden av mannen som den skyldige till kvinnornas
situation. Det går inte att dra alla män över en kam, säger
Anette Masui.

En annan seglivad myt är att kvinnor inte vill göra karriär.

Kamikazekvinnor och pappas prinsessor
av Anette Masui.
Rabén Prisma 2004.

Pappas prinsessor tar plats i toppen
Det talas en hel del om kvinnligt ledarskap i Sverige just nu. Genusfrågan är på
tapeten i många sammanhang, inte minst i företagslivet. 

Hur ska vi få fram bra kvinnliga ledare? Är kvinnor lika kompetenta som män?
Vill de egentligen bli chefer? Hur ska de få plats i styrelserummet? 

Frågorna är många, myterna likaså. Journalisten och författaren Anette Masui
beslöt sig för att gräva djupare och skrev boken Kamikazekvinnor och Pappas 
prinsessor, där hon intervjuar 15 av Sveriges mer kända kvinnliga toppchefer. 

SWEA Forum har träffat Anette Masui för ett samtal om boken och om 
chefskap med kvinnliga förtecken. 
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Women’s Business Research Institute visar i en undersökning
från 2004 att fler kvinnor än män idag skulle se det som ett
misslyckande om deras karriär uteblev – 43 procent av kvin-
norna mot 30 procent av männen. Undersökningen omfat-
tade ett par tusen män och kvinnor i mellanchefsposition eller
lägre.

– Det var skönt att konstatera att det inte alls är så att vi
kvinnor vill mindre.

Att kvinnor skulle vara mindre kompetenta än män, det har
vi hört till leda, tycker Anette Masui. 

– Kompetens är svårt att mäta. Vad är kompetens? Man får
olika svar beroende på vem man frågar. En
undersökning från Arbetslivsinstitutet visar
att i yrken med hög kvalifikationsnivå – och
dit räknas chefsjobben – har 85 procent av
kvinnorna en matchande hög utbildning
mot bara 55 procent av männen. Rekryte-
ringsfirmorna instämmer i detta och säger
att de mindre ofta behöver skämmas när de
skickar fram en kvinnlig chefskandidat då de
vet att hon uppfyller kraven till 102 pro-
cent. Männen däremot blåser gärna upp sin
egen kompetens och det avslöjar sig när det
är dags att leverera.

Myten om den rätta utbildningsvägen kom
också på skam, den som säger att det finns
bara två vägar att gå; att skaffa sig en civilingenjörs- eller
civilekonomexamen. I själva verket såg det helt annorlunda ut
bland de intervjuade kvinnorna. Många har en examen som
socionom, psykolog eller beteendevetare som sedan komplet-
terats med studier i ekonomi. 

– Flera av de intervjuade sa att det är mycket viktigare för
karriären att man känner lust och nyfikenhet inför uppgiften
än vilken utbildning man har och vilka tjänster man haft tidi-
gare, berättar Anette Masui.

Synlig - men utsatt
Att vara kvinna och företagsledare i Sverige har sina sidor. 
– Peggy Bruzelius berättar att kvinnliga chefer i Sverige blir

väldigt synliga eftersom det finns så få. De får större upp-
märksamhet om de gör något bra, ibland mer än en man
skulle få för samma bedrift. Det blir något extra fast presta-

tionen är ganska ordinär. Å andra sidan riskerar de också att
bli mer kritiserade om de gör ett misstag och då bekräftas
myten om den kvinnliga inkompetensen, berättar Anette
Masui.

Statistiken talar
Är det då lättare eller svårare att bli kvinnlig toppchef i

Sverige? Statistiken talar sitt tydliga språk. Enligt EU: s statis-
tikbyrå Eurostat går det en kvinna på femton män (1:15) bland
toppcheferna i Sverige. Mycket ljusare är det i Frankrike där
förhållandet är 1:5. Bäst i Europa är Italien, Österrike och

Nederländerna med en kvinna på två män.
En annan undersökning, gjord vid

Göteborgs universitet, visar att 84 procent av
de största amerikanska företagen har minst en
kvinna i styrelsen medan 41 procent av de
svenska börsföretagen helt saknar kvinnlig
representation. Även om det är svårt att jäm-
föra statistik från olika länder får man i alla
fall en fingervisning om läget. Ska man då lag-
stifta om att kvotera in kvinnor i styrelserum-
met, som regeringen i Sverige föreslagit?

– Jag är tveksam och det var också majo-
riteten av de intervjuade. Under en över-
gångsperiod kanske, säger Anette Masui.

Avslutningsvis berättar Anette Masui att
hon gärna sett att hon haft möjlighet att följa de intervjuade
kvinnorna under längre tid för att få en personligare bild men
att pressade kalendrar inte gjorde det möjligt. 

– Jag är ändå glad över att ha fått möjligheten att träffa och
samtala med kvinnorna och fått ta del av deras erfarenheter
under ganska förtroliga former. 

Och just denna förtrolighet i boken förmedlar ett äkta
engagemang från kvinnorna i toppen till systrarna längre ner.
Se ditt kvinnliga chefskap som en möjlighet och inte ett stort
problem. Det går att komma långt.

Lotta Lindbo
SWEA Stockholm

Anette Masui är journalist, författare, krönikör, programledare
i SVT och arbetar för närvarande som redaktör på ett bokförlag.
Hon har tidigare givit ut två böcker. Den första, Att odla papaya
på Österlen, är en antologi där 19 unga författare berättar hur
det är att växa upp i Sverige när man har sina rötter i andra kul-
turer, vilket för Anette Masuis del handlar om den japanska
kulturen.  Den andra boken, Solgudens döttrar, handlar om hur
kvinnor i Japan idag lever med mångtusenåriga japanska tradi-
tioner på kollisionskurs med moderna influenser från väst. Båda
böckerna är utgivna av Rabén Prisma förlag.

Boken finns att beställa på www.akademibokandeln.se

– Det var skönt
att konstatera
att det inte alls
är så att vi
kvinnor vill
mindre.

Tema: Kvinnligt ledarskap
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– Men hela tiden jag var hemma var
jag sugen på att åka bort, och tänkte att
när jag var färdig med skolan skulle jag
absolut inte stanna här. Jag tyckte att
det var kul att resa och jämförde mig
lite med pappa, som inte såg sig som rik-
tigt svensk utan kallade sig för
världsmedborgare – vilket lät grandiost
och bra, tyckte jag!

Förutom alla äventyr de hittade på
tillsammans fick Louise följa med pap-
pan när han arbetade.

– Han sålde gaspatroner i hela Asien,
så jag brukade åka med till Indonesien,
Kina och Filippinerna. När han sedan
gick på sina affärsmöten satt jag med
som en fluga på väggen och bara lyss-
nade. Min pappa talade rätt många
språk, så det var inte alltid jag förstod –
men jag begrep i alla fall så mycket att
det hände någonting under de där
förhandlingarna!    

Under de här åren gifte Louises mam-
ma om sig, och hela familjen flyttade till
en gård utanför Stockholm.

– Liksom pappa var min styvpappa
äventyrlig, sportig och lite av en buddhist.
Med sin starka personlighet kom han
också att bli väldigt betydelsefull för mig.
Dessutom fick jag en syster, Catarina,
som nu bor i Beijing och talar flytande
kinesiska! berättar storasyster stolt. 

Hennes pappa gifte också om sig och
skaffade ytterligare tre barn.

– Fortfarande åker jag till Singapore
ibland och sitter vid hans grav och dis-
kuterar livet.

Språk blev tidigt hennes stora intresse
och passion, säger hon, för ”det tycktes
mig som om språk liksom var vägen till
något”. Efter gymnasiet åkte hon till Pa-
ris och pluggade franska på Sorbonne. 

– Och jag hade ingen målsättning med
det, annat än att jag helt enkelt ville lära
mig språket. Men så inträffade något

blev jättegoda vänner för resten av
livet, men insåg att de var för olika och
skilde sig. De bestämde sedan att jag
skulle vara hos pappa i Singapore på
loven, så jag åkte dit och var där på
somrarna och alla annan ledig tid.

– Jag fick jättemycket kärlek och
trygghet från båda mina föräldrar, men
på något sätt var det ändå så att mamma
var den gulliga och omtänksamma och
pappa den mer orädda och lite vildare
av dem. Pappa kunde säga saker som:

”Kom, vi sticker till Bali och dyker!”
För han hade alltid ganska äventyrliga
idéer. Och jag brukade svara: ”Men tror
du inte att det är farligt då?” ”Neej då!”
försäkrade han. Så vi åkte runt och satt
på barer i Bangkok när jag bara var tolv
och hade diskussioner om livet, och
han betraktade mig mycket som en
vuxen redan från början, tror jag. Vi
pratade om allt mellan himmel och
jord: om kriget och döden och kär-
leken. Varpå jag sedan åkte hem till
Sverige igen, gick i skolan och pluggade
och var en … rekorderlig typ.

Hon hejdar sig leende och dricker lite
av kaffet.

MM
ötesplatsen är T-baren på
Hotell Diplomat på Strand-
vägen i Stockholm, ett sten-

kast från EF:s nya huvudkontor i Sve-
rige. Det är förmiddag och stället fort-
farande fullt av frukostgäster. Jag slår
mig ner vid ett ensamt bord i foajén
och inväntar EF:s koncernchef, Louise
Julian.

Hon dyker upp punktligt, elegant
klädd på ett lite sydeuropeiskt vis i
beige byxdress och svart skinnjacka.
Den fräscha solbrännan rimmar illa
med den föreställningen man har om
chefsjobbet som ett innesittarjobb,
begränsat till stängda styrelserum och
syrefattiga kontorslokaler.

Hon berättar att hon är uppvuxen
inte särskilt långt härifrån. Östermalm
är hennes barndomskvarter, tillika
mammans orubbliga hemvist i världen.
Pappan, däremot, var en mera rotlös
och kringflackande natur:

– Som jag minns det blev min pappa
tidigt Asienintresserad; läste på Han-
delshögskolan i Djakarta och jobbade
sedan för ett företag i Singapore som
tillverkade kitchen gas. Med åren starta-
de han också en egen fabrik som till-
verkade just sådana här gaspatroner till
köksspisar.

– Föräldrarna träffades i Stockholm
under ett av pappans affärsbesök. Lou-
ises mamma jobbade då med något som
på den tiden hette Allmänna Barnhuset,
och som bäst kan liknas vid våra dagars
BRIS, en organisation som hjälper barn
som på olika sätt har det svårt i samhäl-
let.

– Ganska omedelbart efter det att jag
hade fötts tyckte min pappa att ”Ja, nu
flyttar vi väl hem till Singapore!”. Det
tyckte min mamma, däremot, var en
väldigt dålig idé. För hon är östermal-
mare in her heart! skrattar Louise. Så de

Tema: Kvinnligt ledarskap

Intervju med Louise Julian, koncernchef för EF, Education
First, ur Anette Masuis bok Kamikazekvinnor och pappas
prinsessor:

”Jag är nog en speciell typ av mamma”

– Och jag tänkte
nog instinktivt att
vill jag ha kvar det
här jätteroliga 
jobbet, så måste jag
nog på något sätt
fortsätta att ta
hand om det.
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festligt i Paris som gav mina planlösa
studier en inriktning. Du förstår, min
lägenhet låg på femte våningen i ett hus,
och på samma våning bodde det en man
som var så gammal att han inte kunde
gå ut eftersom hans ben inte klarade
trapporna. Han brukade lyssna utåt
trapphuset och vänta på att jag skulle
komma hem, för då fick han sällskap,
och han frågade alltid: ”Mademoiselle
Louise, vous voulez un calvados, peut-
être?” (”Fröken Louise, får det kanske
vara ett glas calvados?”). Och jag bruka-
de tacka ja, för jag tyckte liksom lite
synd om honom. Dessutom
var han rolig, för han sa ofta:
”Men Mademoiselle, jag för-
står inte det här! Ni läser
språk hela tiden – men vad är
det egentligen ni ska säga?”

Louise fnissar, upplivad av
minnet.

– ”Ni får ju lov att läsa
någonting som ni kan prata
om! Juridik eller ekonomi!”
”Nej, det vill jag inte, svarade
jag, för jag tycker inte att de
ämnena verkar särskilt roli-
ga.” ”Nähä, men nu är det så
här att ni har inget annat val!”
Och då svarade jag att om jag
läser juridik, så blir basen
svensk lag, och då är jag hän-
visad till att bo i Sverige och
det vill jag inte.” ”Jaha, men
då får det alltså bli ekonomi!”
avgjorde han. Och så blev det!
skrattar Louise. 

– Jag åkte hem till Sverige
och läste ekonomi på univer-
sitetet, och det var lite motigt
i början innan jag kom på att
jag kunde kombinera det med mitt
intresse för Asien!

– Märkligt nog startades det precis
samtidigt ett privat exportråd i Stock-
holm som hette Scandinavian Pacific
Institute. En dag ringde de till univer-
sitetet och frågade om det fanns någon
elev där som hade Asieninriktning.
Och eftersom det inte var så populärt
att ha det på den tiden fanns det bara
jag. Så jag fick jobb som deras spring-
kalle i Asien och åkte dit och organis-
erade möten, konferenser och förbered-
de delegationer. Aah, det var jättekul!
suckar Louise. Världens mest spän-
nande jobb för mig då!

Vd:n för Scandinavian Pacific Insti-
tute rekryterades till Coca-Cola och
Louise följde med honom. Hon tänkte

att det kunde vara en nyttig erfarenhet
att prova på att arbeta på ett stort före-
tag. 

Under sin tid på Coca-Cola besökte
Louise Italien ett flertal gånger. Hon
blev så småningom så förtjust i landet
att hon ville börja arbeta där. Så en dag
när hon var ute och gick i Milano med
en god vän pekade han på ett hus och
sa: ”Titta Louise, där ligger ju EF! Om
jag inte misstar mig helt är det ett
svenskt företag.” Louise, som fram till
dess hade varit utomlands varenda som-
mar i sitt liv hade emellertid knappt

hört talas om EF. Än mindre åkt på
någon av EF:s populära språkresor.
”Där borde du jobba, eftersom du är så
språkintresserad!” fortsatte hennes vän.

– Och jag blev nyfiken, berättar Lou-
ise, men glömde sedan bort hela saken.
Ända tills en dag, när jag stod utanför
Hotell Reisen i Stockholm och väntade
på en taxi som jag hade beställt. Det
regnade och jag kröp upp i en portupp-
gång, och då såg jag att det var ingången
till EF:s huvudkontor. EF? tänkte jag.
Undrar om de har ett jobb åt mig i
Italien? Så jag följde en impuls och öpp-
nade dörren, och precis innanför den
stod personalchefen – fast det visste jag
ju inte då. Och jag fråga om de
möjligtvis behövde någon för ett jobb i
Italien. ”Ja, det gör vi faktiskt!” svarade

hon. ”Vill du komma på intervju?”
Året var 1985, och Louise inledde sin

karriär i Rom med att köpa upp restau-
ranger och hotell för amerikanska kul-
turturister. Hon arbetade hårt och mål-
medvetet i ett år ungefär, och blev se-
dan chef för Sydeuropa, det vill säga
Frankrike, Spanien och Italien. Efter
det blev hon chef för hela Europa, och
flyttade sedan till Boston som chef för
EF:s flyg. 

I Boston träffad hon sin blivande
man, Gary Julian, en engelsman som
undervisade på universitetet i Exeter.

Eftersom EF tänkte flytta sitt
huvudkontor till England lo-
vade Louise att flytta med
honom dit. När EF-ledning-
en sedan ändrade sig flyttade
Gary med Louise till Sverige
istället. I Stockholm hade
emellertid Louises man svårt
att hitta ett passande jobb,
varför EF:s grundare, Bertil
Hult, föreslog att han skulle
öppna en skola för affärsmän,
EF Corporate. 

Paret blev sedan kvar i Sve-
rige i 3,5 år.

– Och under tiden skaffade
vi tre barn! Det bara blev så,
skrattar Louise, men jag tyck-
te att det var bra, för min lil-
lasyster är sex år yngre än jag,
och det var först när vi blev
vuxna som vi blev vänner
och kom nära varandra,
egentligen. Så jag har alltid
tyckt att det skulle vara läck-
ert att ha en liten grupp barn,
som kunde vara varandras
sällskap och leka under hela

uppväxttiden. 
Tre barn på tre år… Lägg därtill att

Louise efter varje barns födsel bara tog
ut tre månaders mammaledighet. Det
innebar att hon ammade sina barn på
kontoret och tog dem med på sina 
jobbresor emellanåt. Vilket inte var
lika slitsamt som det låter, försäkrar
Louise. 

– Nej. Jag var ju så himla glad över att
jag hade fått dem! Och det är klart att
jag var trött ibland, men jag vet inte…
har du barn? Ja, då vet du också att man
blir liksom pigg av dem!

Till saken hör också att Louise hade
barnflickor som gav henne en hjäl-
pande hand. 

– Man måste ha en au pair, för det går
inte att sitta på jobbet och oroa sig för

Tema: Kvinnligt ledarskap

Louise Julian, företagsledare och trebarnsmor, med hela världen som arbets-
plats. Under sin tid i Boston var hon medlem i SWEA. Foto: Fredrik Manse.
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om man ska hinna passa dagistiderna
eller inte. Och det måste vara en au pair
som man verkligen har förtroende för,
så att man inte måste ringa hem och
kolla hur allting går hela tiden. 

Louise har också haft god hjälp av sin
man, Gary, som har valt bort en topp-
karriär till förmån för familjelivet.

– Jag tror inte att det går, om båda
föräldrarna ska göra karriär. Så han tar
jättemycket ansvar för hemmet och
barnen – lagar all mat och fixar allt-
ing… berättar hon. Han är mycket av
den fasta punkten i vårt hem, den som
alltid finns där och organiserar mycket
av familjelivet.  

Det var alltså praktiskt möjligt för
Louise att bara ta ut tre månaders mam-
maledighet. Men var hon för jobbets
skull också tvungen att göra det?

– Jag var ju chef för EF:s språkresor
för skolungdomar, EF:s Highschool-år,
EF:s utbytesstudentprogram och EF
Au Pair på den tiden. Och jag tänkte
nog instinktivt att om jag vill ha kvar
det här jätteroliga jobbet, så måste jag
på något sätt fortsätta att ta hand om
det.

Louise chef kom aldrig med någon
direkt kritik av hennes frekventa mam-
maledighet. 

– Men jag kunde känna att mitt bete-
ende förbryllade honom, och att han
ställde sig lite undrande till hur jag
egentligen resonerade. Så efter mitt
tredje barn ville jag markera för honom
att jag så att säga var back in business!
Och det gjorde jag genom att återgå till
det arbetstempo jag haft tidigare.

Det är alltså tufft men möjligt att
kombinera familjeliv och karriär. Ändå
tror Louise att mammalediga kvinnor
ofta väljer att ge upp det senare.

– De försvinner från toppen och ork-
ar inte ta sig hela vägen upp igen.

Något hon tidigare observerade också
på den egna arbetsplatsen.

– På EF har det traditionellt sett alltid
funnits många kvinnor – men inte så
många mammor, eftersom vi jobbar så
hårt och reser så mycket. Så när våra
kvinnliga anställda har skaffat barn har
de ofta liksom försvunnit från företa-
get. Och för några år sedan kom före-
tagsledningen fram till att vi måste se
till att inte förlora de här kvinnorna! I
synnerhet som de faktiskt bara blir bät-
tre yrkesmänniskor av att skaffa barn.
De blir bättre lyssnare, får större tåla-
mod och blir mer välbalanserade. Så

hur skulle vi nu gå till väga för att få
behålla dem?

Louise harklar sig lågt och tömmer
det sista i kaffekoppen.

– Vi började med att skapa ett system
som går ut på att man kan välja mellan
tre olika karriärvägar efter mamma-
ledigheten. Har man till exempel gjort
en spikrak karriär med mer och mer an-
svar för varje år, så kan man välja att
fortsätta så – men det fordrar att man
har ordnat sitt liv på ett sätt så att man
inte behöver springa för att hämta bar-
nen på dagis. Utan man kan arbeta över
och resa och vara tillgänglig för kolle-
gorna i samma utsträckning som innan
man skaffade barn. Alternativt väljer
man den andra karriärvägen. Som
innebär att man vilar på lagrarna ett
tag, inte tar på sig mer ansvar utan 
tvärtom kanske går ner lite i arbetstid.
Slutligen kan man välja den tredje kar-
riärvägen som innebär att man under
en tid tar ett mindre krävande jobb,
med mindre ansvar och också blygsam-
mare titel. Man tar helt enkelt ett steg
tillbaka under, låt oss säga, ett år. Och
under den tiden har man också möj-
lighet att arbeta deltid och/eller arbeta
hemifrån. På EF väljer många att köra
den här mjukare varianten i ett par må-
nader, för att sedan gå tillbaka till det
arbete som de hade tidigare. Så det blir
ett pusslande och rätt många samtal, för
många av kvinnorna är osäkra på vil-
ken karriärväg som egentligen passar
dem. Men i och med att cheferna som
de ska göra överenskommelsen med of-
ta själv har barn, finns det stor insikt i
hur det kommer att bli – och ofta för-
står man också hur man ska handla i
nuet när någon frågar en hur man vill
ha det i framtiden.

På detta vis lyckas EF numera behål-
la sina mammalediga anställda. Och en
bonus är att mammorna numera mår så
bra att de gör ett bättre jobb, och att
sjukfrånvaron är obefintlig.

Louise tror att det är något som fler
företag i framtiden kommer att komma
till insikt om.

– De kommer att förstå att så som
deras anställda mår utanför jobbet, så
bra eller dåligt mår de också när de
arbetar!

När  yngsta barnet var sex månader
flyttade Louise och hennes familj tillba-
ka till Boston. Hon blev där ansvarig
för Bostonkontoret och skötte det så
bra att hon ombads att ta sig an även

det schweiziska Luzern, vilket hon
accepterade på villkoret att familjen
snart skulle få flytta tillbaka till Boston. 

– Vi hade rotat oss i staden och kände
att vi trivdes bra. En av de största förde-
larna med Boston är, säger Louise, att
man bara arbetar mot den amerikanska
marknaden. I Luzern däremot, arbetar
man mot 48 länder, vilket innebär en
himla massa resande. Å andra sidan lig-
ger de flesta länderna nära varandra, vil-
ket gör att man kan resa till Paris och
hem igen på samma dag. Så det gör jag
ju ofta – är bara borta över dagen.

Resandet är påfrestande för alla i fa-
miljen, och framförallt för hennes barn:

– Men när de säger att de saknar mig
så svarar jag att ”Jag kommer ju hem
imorgon, och då ska vi göra det och det!
Och vad kul vi ska ha det då!” Så de
lever ju hela tiden – och jag också – på
goda tankar om vad vi ska göra när vi
träffas så småningom.

– Dessutom är jag ju nästan alltid hem-
ma över veckosluten, och då brukar vi
hitta på en massa skojiga saker tillsam-
mans. Till exempel åker vi gärna skidor
ihop. Och varje helg pratar vi om vad vi
ska göra nästa helg. Så jag är nog en lite
speciell typ av mamma. Mina barn
brukar säga att ”Andra mammor är
hemma hela tiden, men de kan bli
jättesura ibland och det blir i alla fall
aldrig du!”

– Men de är vana vid att jag reser, och
vi pratar i telefonen åtminstone ett par
gånger om dagen. Jag följer ju med i
deras liv, vet vad de har för läxor, och
därför känns det inte som att jag tappar
särskilt mycket. Men det är klart,
ibland när de ringer på morgonen och
berättar att de hade en mardröm på nat-
ten och att de önskade att jag hade varit
där, då känner jag ju… åh! säger Louise,
tar sig åt hjärtat och kniper hårt ihop
ögonen.    

Resandet till trots tycker Louise att
hon finner tillräckligt med tid för sina
barn. Och säger att hon trivs så bra på
EF att hon inte har några tankar på att
byta jobb eller arbetsplats. 

– Jag tror att det skulle vara svårt att
hitta något annat som är lika kul. För
det är så häftigt att vara i en bransch
som arbetar med språk och med att
utveckla människor!

Anette Masui©

Artikeln är publicerad med tillstånd av
Anette Masui och Prisma förlag. 
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• Man köper i större utsträckning tjänster i stället för att göra
allting själv. All slags service finns att köpa och kostnaden är
rimlig.
• Öppettiderna i detaljhandeln är obegränsade och bygger på
kundernas efterfrågan – de vill kunna handla när det passar
dem.
• Allting är förhandlingsbart – från hyran till fraktkost-
naderna.

• Det är högt i taket för entreprenörer – Jantelagar saknas
helt!

Egentligen skulle de ha sålt möbler också. De tar givetvis
stor plats, men huvudanledningen till att de avstod var att
amerikaner i det aktuella övre inkomstskiktet nästan genom-
gående anlitar inredningsarkitekter och dem når man knap-
past via en enstaka butik.

Drömmar om expansion finns redan – ”the sky is the limit”.
Framförallt kan de båda nyetablerade företagarna tänka sig
internetförsäljning. Även franchising skulle kunna höra
framtiden till. Men än så länge får det räcka med Stockholm
Objects fina butik. 

Kerstin Nicholson
SWEA Chicago

II
den välmående förorten Clarendon Hills väster om
Chicago har Åsa Andén (f.d. SWEA-ordförande i Chi-
cago) och Jessica Lederhausen öppnat en presentbutik  –

Stockholm Objects – med fokus på modern skandinavisk
design. När man kliver in i den stilrena lokalen möts man av
allt från rostfria hushållsartiklar till Filippa K:s mode och
Skagens klockor.  

Att det blev en butik var egentligen inte meningen från bör-
jan. Åsa och Jessica lärde känna varandra genom bekanta och
barnen som gick i samma skola. ”Svenskar hittar alltid varan-
dra”, säger Åsa. De umgicks en del och konstaterade snart att
de saknade väldesignade kvalitetsprodukter, som de var vana
vid från Sverige. 

I USA är det vanligt med ”home parties”, t.ex. Tupperware
hushållsprodukter
och Avon kosmetik.
Man träffas hemma
hos en värd, tittar,
provar och köper
medan man umgås
och har trevligt. Så
hade dessa nya företa-
gare tänkt sig verk-
samheten. 

De började leta pro-
dukter, förbereda ad-
ministrationen, dis-
kutera upplägg och
spred papper och
prover hemma hos
Jessica tills hennes

man fick nog. Just då fick de nys om en ledig affärslokal att
hyra i andra hand. Så det blev en butik istället.

Jessica och Åsa var nog mest förvånade själva. Ingen av dem
hade någon vana från detaljhandel. Jessica är egentligen tand-
läkare, men USA:s licensieringskrav var lite väl tids- och kost-
nadskrävande för en sådan etablering. Åsa är ekonom, vilket
ju passar fint med tanke på den eftertraktade lönsamheten.
Och barnen är i tonåren och kan t.o.m. hjälpa till med ett och
annat.

Några intressanta iakttagelser om affärsklimatet i USA har
de hunnit göra sedan butiken öppnade i maj 2004:

• Att hitta hjälp till butiken är ganska enkelt och billigt. Man
betalar per timme och arbetsgivaravgifterna är låga.

Tema: Kvinnligt ledarskap

The sky is the limit!
En utlandsflytt kan leda till mycket. Jessica Lederhausen, 
tandläkare, och Åsa Andén, ekonom, tog steget och 
öppnade egen butik i Chicago. Nu säljer de eftertraktad 
skandinavisk design till köpstarka amerikaner. 

Åsa Andén framför den egna, nyöppnade butiken Stockholm Ojects utanför
Chicago. Åsa har bott här sedan hösten 2000. Men hon lämnade Sverige redan
1998 och bodde med familjen ett par år i Paris.

Jessica Lederhausen kom från Stockholm till
Chicago 1999.
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bekostnad vittnar bara
om denna unga flickas
oerhörda potential.
Hon debuterade som
tioåring först i en tal-
roll, men sju år senare,
stod hon på den efter-
traktade operascenen
och publiken förstod
att en stjärna hade fötts.
Därefter drog hon fulla
hus vart hon än kom,
såväl på hemmaplan
som utomlands. Någon
diva blev hon aldrig
utan var älsklig och
anspråkslös med ett
stråk av religiositet.
Hennes stora frikost-
ighet mot behövande
var omvittnad. Be-
römda friare ställde sig
på kö, men hon höll
dem på avstånd efter-
som om hon principi-
ellt ansåg att scenkonst
inte gick att förena med
man och barn. Att hon
till slut gifte sig med en
man som var nio år

yngre än hon och därtill jude kan före-
falla märkligt, eftersom den kristna
förankringen spelade stor roll för Jenny
Lind. Men det löste sig, mannen kon-
verterade och familjen blommade ut.
De fick två barn tillsammans och hade
sitt sista hem i London. Där ligger
Jenny Lind begraven. Hon hade haft sitt
sista framträdande när hon var 36 och
var endast 67 år när hon gick bort.
Hennes musikaliska karriär är näst intill
ofattbar.

I motsats till Jenny Lind kunde Karo-
lina Widerström (1856-1949), i Ull-
mans bok nämnd som Sveriges första
kvinnliga läkare, tillgodogöra sig en god

forskaren,  författarinnan och konstnä-
rinnan. Alla var inte födda till fram-
gång, men alla nådde den.

Tag till exempel Jenny Lind (1820-
1887), vår första operasångerska med en
så förtrollande stämma att hon ”lade en
hel värld för sina fötter”. Hon var ett
oönskat barn för sina föräldrar, place-
rades först i fosterhem men togs några
år senare tillbaka av mamman som inte
var särskilt kärleksfull. Hur hennes ta-
lang upptäcktes och hur hon redan som
nioåring med sin sång rörde stränga tea-
terdirektörer till tårar bär sagans glans,
och hur hon fick sin utbildning och sitt
hem inom operans väggar på statens

KK
vinnors kompetens och dug-
lighet ifrågasätts inte längre i
vårt moderna Sverige. Kvinnor

har idag i princip tillträde till samhäl-
lets alla poster och ämbeten och det är
få jobb som kan påstås ”inte passa kvin-
nor”.  

Annat var det i mitten av 1800-talet,
alltså för bara 150 år sedan. Då hade
kvinnor inte ens rösträtt, var inte myn-
diga, hade inte arvsrätt på samma sätt
som männen, fick inte föra sin egen
talan (om man var gift) och spelade
över huvud taget underordnade roller
både i det privata livet och i samhället i
stort.

Det var då som kvinnosakskampen
tog form, rättviseaspekter formulerades
och målen stakades ut till förändringar
och förbättringar som skulle gagna
kvinnorna allt framgent. De som banade
väg var en knippe orädda, framåtsträ-
vande unga kvinnor som var och en
inom sitt gebit och med sin begåvning
och talang tog sig in i det kompakta
manssamhället. 

Om dessa kvinnor och om denna tid
kan vi läsa i den nyligen utkomna
boken Kvinnliga pionjärer verksamma i
Sverige författad av Magnus Ullman,
till vardags advokat, men med förfat-
tandet som en kär hobby. Historiska
ämnen fångar ofta hans intresse. I
boken om de kvinnliga pionjärerna,
bygger han på både historia och
samhällsutveckling och förvaltar på ett
skickligt sätt andras forskarnit och
biografier och ger oss ett tidsdokument,
fyllt av spänning och intressanta sam-
manhang. 

De åtta kvinnor som han valt att
berätta om har mycket gemensamt men
framstår ändå som egensinniga och star-
ka individer i sina skiftande yrkessam-
manhang; sångerskan, läkaren, diplo-
maten, advokaten, affärskvinnan,

Tema: Kvinnligt ledarskap

Kvinnorna som 
Många var de kvinnor som under det sena 1800-talet på olika sätt 

förberedde för kvinnornas inträde på arbetsmarknaden under 
1900-talet. Magnus Ullman, advokat i Stockholm och 

Karolina Widerström (1856-1949) var Sveriges första kvinnliga läkare
och pionjär inom sexualupplysningen. Hon drev en mycket populär
privatpraktik från 1896-1925 och medverkade i medicinska spalter i
kvinnotidskrifter som Hertha och Idun. 

Bild: Oljemålning av okänd konstnär. 
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hemmiljö och en uppmuntrande far.
Hon hade gärna följt i hans fotspår, han
var nämligen gymnastiklärare. Karo-
lina själv fullföljde därför utbildningen
vid GCI, dåtidens kända gymnastikin-
stitut. Men då hon fick rådet att utbilda
sig vidare till läkare anammade hon
detta, eftersom hon lite förnumstigt
konstaterade att hon kunde göra större
nytta som läkare än som gymnast. 32 år
gammal var hon klar med sin utbild-
ning vid Karolinska Institutet, där hon
varit enda kvinnan, och hon öppnade
sin gynekologmottagning, som snabbt
blev populär. Det berättas om köer i
trappan och en särdeles glad och av-
spänd atmosfär bland patienterna i vän-
tan på att få träffa den älskliga doktorn,
som förstod sig så väl på kvinnors prob-
lem. Hon vågade som ingen annan före
henne att prata om sexualupplysning
och sexualhygien, och att hon också på
ett resolut sätt medverkade till upp-
lysning bland prostituerade får ses som
en mycket välkommen pionjärgärning.
Hon var också den som reformerade
kvinnodräkten; tog bort stärkkragarna
och snörlivet och pläderade för bekvä-
mare, mera praktiska kläder. Karolina
Widerström var livet igenom en hän-
given friluftsmänniska. Hon gifte sig
aldrig och uppnådde en mycket hög
ålder – 93 år.

Få av kvinnorna i Magnus Ullmans
bok hinner med giftermål vid sidan av
karriären. Därmed inte sagt att de för-
smår kärleken. De mest rafflande histo-
rierna härvidlag står Alexandra Kol-
lontay (1872-1970) för, kvinnan i diplo-
matins och det politiska livets tjänst.
Henne stormade det rejält omkring
eftersom hon var både bolsjevik,
Lenins väninna och kvinna ut i finger-
spetsarna. Hon kunde konsten att hålla
flammande tal och elda massorna. Men
hon var kontroversiell och hamnade

till och med i fängelse anklagad för
omstörtande verksamhet. Så ryska hon
var har hon fått sin plats bland svenska
pionjärer tack vare att hon blev värld-
ens första kvinnliga ambassadör med
placering just i Stockholm under hela
15 år. Beskrivningen av
hennes insatser och det
slags liv som hon förde
kan få vilken nutida
äventyrsroman som
helst att blekna.   

Eva Andén (1886-
1970) var Sveriges förs-
ta advokat. Hennes
inträde i Sveriges Advo-
katsamfund som första
kvinnan över huvud
taget, omgavs på sin tid
med stor uppmärk-
samhet. Hennes spe-
cialitet  kom att bli
familjefrågor, men hon
ansträngde sig också
för att komma till rätta
med en mansdominer-
ad juridisk sfär, där
kvinnor till exempel
inte tilläts sitta ting.
Hon var osjälvisk och
anspråkslös och hade
svårt att ta betalt. Yr-
kesframgångarna stod
alltså inte att avläsa i
hennes ekonomi, vilk-
et ställde till med en del förtret bland
medarbetarna på hennes advokatkon-
tor. Hon förblev ogift och dog vid 84
års ålder.

En kvinna som däremot skapade
inkomster åt sig var Sofia Gumaelius
(1840-1915), men det var inte pengarna
som sporrade henne utan en inne-
boende företagsamhet. Följaktligen har
hon tagit plats i boken som pionjärföre-
tagare. Utan särskilt mycken utbild-

ning och från praktiskt taget ingenting
byggde hon upp framgångsrika annons-
byråer och var absolut banbrytande i
det att hon förstod att göra annonser
lockande och säljande. Hon var pigg på
att utnyttja ny teknik; telefon och

skrivmaskin fanns tidigt på hennes
kontor. Hon byggde på med eget
tryckeri och när utrustningarna mod-
erniserades såg hon ett nytt affärsom-
råde och skapade Gumaelius maskin-
affär som sålde tryckeriutrustningar
med stor framgång. Som ledare var hon
dominant, samtidigt älskvärd och
mycket uppskattad. Hon gifte sig aldrig
och dog 75 år gammal. Hennes kvar-
låtenskap var imponerande stor.

Tema: Kvinnligt ledarskap

banade vägen
författare till en rad böcker, har i sin nya bok samlat åtta av de 
tidigaste och intressantaste företrädarna för kvinnornas intåg 
i den manligt dominerade svenska offentligheten. 

Sofia Gumaelius (1840-1915) var pionjär inom kvinnligt företagande.
Hon startade annonsbyrå och utvecklade med tiden ett stort 
teknikföretag som sålde tryckeriutrustningar. 

Bild: Oljemålning av okänd konstnär.
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Tema: Kvinnligt ledarskap

En exposé över kvinnosakskvinnor
vore inte fullständig om inte Fredrika
Bremer (1801-1865), företrädaren fram-
för alla andra, fanns med. Fredrikas
namn torde var bekant för de flesta av
oss, speciellt som hon prydde Forums
omslag år 2001 vid 200-årsminnet av
hennes födelse. Jag skrev om henne då
och Magnus Ullman skriver om henne
nu. Han ägnar ett långt kapitel åt hen-
ne, men tillstår att hennes personlighet
och genomslagskraft nog kan förefalla
svårfattbar i vår numer sekulariserade
tid, för Bremer drog sig inte för att
lägga religiösa aspekter och en ”gudom-
lig tingens ordning” på många av sina
teser och påverkansskrifter. Hennes
engagemang i tidens stora frågor för
kvinnorna, arvsrätten, giftomannala-
gen, rösträtten och näringsfriheten kan
däremot ingen bestrida. Därtill blev
hon Sveriges internationellt mest kända
författare med sådana spetsämnen som
slaveri, fredsfrågor och judefrågan som
speciella motton. Det kärleksfulla hem-
met var en annan grundpelare hon ville
betona. Med vår tids sätt att se går det
lite stick i stäv med
verkligt emanciperade
ideal, men hon bjöd på
detta, den goda Fred-
rika, samtidigt som hon
var den främsta att stär-
ka kvinnors värde och
likaberättigande. Hon
dog 64 år gammal.      

Namnet Anna Palm
de Rosa (1859-1924) är
nog obekant för de fles-
ta, men Ullman har
henne med som Sveri-
ges första internation-
ellt kända konstnärin-
na. Hennes produktion
av tidstypiska akva-

som banbryterskorna hade gemensamt:
nyfikenhet och engagemang; empati
och generositet; debattiver, artikelskri-
vande, reslusta,  och –  inte att för-
glömma  – hjälp på hemmaplan. Om
ytterligare ett halvsekel får vi se vilka
prestationer som är värda att omnäm-
nas som geniala för kvinnor av vår tid. 

Kristina Arnesson
SWEA Rivieran

reller ger oss känslan av ”en
svunnen romantisk epok”.
Motiven blev snabbt pop-
ulära som vykort, ett nypå-
fund i tiden. Anna Palm
verkade utomlands större
delen av sitt konstnärsliv,
men förlorade aldrig Sverige
som sin främsta marknad.
Efter giftermålet med en ital-
iensk officer fick hon en son
vid 43 års ålder och fram-
levde sitt liv på italienska
landsbygden under blygsam-
ma förhållanden.   
Nanna Svartz (1890-1986)

är vi mer bekanta med,
kanske för att hon förknip-
pas med efterforskningen av
Raoul Wallenberg. Nanna
Svartz var Sveriges första
kvinnliga professor i statlig
tjänst med imponerande ge-
nomslagskraft i sin forsk-
argärning, vilket går att ut-
läsa av den mängd ut-
märkelser och hedersbetyg-

elser som för-
ärades henne
såväl på hemmaplan
som utomlands. Hon
lyckades med konst-
stycket att förbli gift
genom hela sin krä-
vande karriär Hon dog
96 år gammal.

En summarisk skiss av
en så pass innehållsrik
bok som den som Mag-
nus Ullman skrivit är
inte lätt att åstadkom-
ma. Ni måste helt enk-
elt läsa den! Då slås
kanske ni som jag av det

Kvinnliga pionjärer verksamma i
Sverige av Magnus Ullman

(Bokförlaget Magnus Ulllman 2004)
Boken finns att beställa på:
www.magnusullman.com

Nanna Svartz (1890-1986) var läkare och forskare i medicin.
Hon blev 1937 Sveriges första kvinnliga professor i statlig
tjänst. 

Bild: Oljemålning av Lasse Johnsson, 1950. 

SVENSKA I SVERIGE 
Läs svenska i universitetsstaden Lund
Ta en sommarkurs, eller förbered svenskan 
inför universitetsstudier.
Har du inte möjlighet att komma hit? 
Vi erbjuder kurser på distans.
Besök vår hemsida!

www.folkuniversitetet.se/isu
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Vi är inte alla stöpta i samma form

Har Du svårt att hitta en välskräddad kostym

eller en dräkt i bra kvalitet

som sitter snyggt?

Du kanske är lång, kort, kurvig eller rak?

Vi måttanpassar Maria Westerlinds och Birgittas

basmodeller från grundstorlekarna 32 - 52.

Snygga modeller, många färger i ett skrynkeltåligt tyg.

Konkurrenskraftiga priser.

Tre veckors leveranstid.

Christina Wieselgren

Fashion House
Tfn: + 46 (0)31 - 727 22 08,  mobil: + 46 (0)70 322 79 40

E-post: cw@westerlind.com

För information om återförsäljare i Stockholm, Göteborg,

Malmö eller övriga Sverige,  kontakta Christina eller gå in på

www.madeforme.net

DELA VÅR FRAMGÅNG

TSF skapar inspirerat skjortmode för både kvinnor och män.
”Dressed Fashion”, skjortor som känns lika bra till jeans som till kostym eller kjol.

Nu söker vi franchisetagare utanför Sverige.

Besök vår hemsida för mer information. www.shirtfactory.se
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Identitet

AA
tt släktforska är inget man gör på en kafferast utan
det är en mer vetenskaplig forskning än man tror och
man bör följa ett visst mönster för att det ska bli

användbart. Först måste man ha klart för sig ”Vad är det jag
vill veta?” och därefter blir följdfrågan ”Hur får jag reda på
det jag vill veta?”.

Närmast till hands är att börja med den närmaste källan,
den kära gamla släkten. Försök att få tag på gamla fotografi-
er, tidningsurklipp, brev, vigselbevis och annat som påminner
om svunna tider. Har du tur finns det namn och årtal på
gamla bilder och då har du redan kommit en bit på väg. Nästa
steg är att träffa dina släktingar och be dem berätta mer om
det material som du har samlat på dig. Du kan även doku-
mentera dessa intervjuer med både bandspelare och filmupp-
tagning. Bäst resultat blir det om de får berätta fritt och du
endast ställer lite inledande frågor för att leda in dem på de
områden du vill veta mer om. Glöm inte bort att anteckna så
att du får med allt.

Nu är det dags att samla ihop allt material och börja sortera
upp i antavlor så att man får en bra överblick. En antavla är
en grafisk eller textmässig översikt över en persons förfäder,
anorna. Den tar endast upp släktingar i raka led och är utfor-
mad med utgångspunkt i att alla har två föräldrar, fyra far-
och morföräldrar osv. och antalet förfäder fördubblas för
varje generation i oändlighet. Det finns färdiga blanketter att
köpa om man vill. Samla sedan alla dokument för varje
enskild släkting i en ansedel eller personakt. Att sortera släk-
ten kan man även göra i en stamtavla, som skiljer sig från en
antavla i den bemärkelsen att den även tar upp alla andra man
är släkt med  - ättlingar - som syskon, kusiner, fastrar och
mostrar m.m. Nu kommer man in på männingar som ex
tremänning som även kan heta syssling. De grafiska stam-

tavlorna är inte uppbyggda på
samma matematiska sätt som en
antavla och antalet förfäder är
biologiskt givet, men antalet
ättlingar kan variera i hög grad.

Hur kommer man då vidare
när man har tömt sina närmaste
källor och vill komma längre
tillbaka i tiden? På landsarkiv-
en hitta men det lokala och re-
gionala arkivmaterialet, dvs.
folkbokföringsmaterial från pa-
storsämbetena, handlingar från
lokala skattemyndigheter, hä-
radsrätterna, kronofogdarna,
domkapitlen och många andra
myndigheter. Basen för släkt-

forskningen utgörs av folkbokföringsmaterialet i kyrko-
arkiven. På biblioteket kan man få tillgång till mikrokort
som är kopior på kyrkböckerna och även Genline – som via
internet tillhandahåller kyrkoboksmaterial – finns på många
bibliotek.  Fördelen med Genline är att de ger möjlighet att
söka olika församlingar och tidsperioder utan den manuella
hanteringen av olika mikrokort.  

Kyrkoarkiven är uppdelade i grupper eller serier enlig föl-
jande:

AI Husförhörslängder  - gör svensk släktforskning helt
unik!

B Flyttningslängder
C Födelse- och dopböcker
D Kommunion- eller nattvardslängder
E Lysnings – och vigselböcker
F Död- och begravningsböcker
K Sockenstämmoprotokoll
L Räkenskaper

De äldsta böckerna fördes på latin men ordförrådet var
begränsat så man lär sig ganska snabbt. Ett större problem är
dock handstilen då man använde den tyska eller gotiska
stilen fram till början på 1800-talet.

I ministerialböckerna (C, E, F) hittar uppgifter om namn,
syssla, civilstånd, hemort, ålder m.m. men i husförhörs-
längderna hittar man även uppgifter om anteckningar om
familjestruktur, flyttningar och kunskaper (i kristendom).
Det finns också särskilda anteckning som skrevs i form av
symboler och som angav personens läsfärdighet, begåvning,
fylleri, trätgirighet eller om denne var ”oordentlig, felaktig
och brottslig”.

Namnskicket kan också ställa
till med problem och man får
vara uppmärksam på att förr
byggde namnskicket på faderns
namn, patronymikon (grekiska:
fadersnamn). Detta gällde fram
till senare hälften av 1800-talet
då man övergick till ärvda namn
enligt nuvarande namnskick. I
bondesamhället behöll kvinnan
sitt efternamn (dotter till en b-
estämd mansperson) hela livet.
Oberoende av hur många gånger
hon hade varit gift så var hon
ändå Cajsa Jonsdotter livet ut.

I häradsrätterna, som ingår i
landsarkiven, finns information

Så söker du dina rötter
Forum guidar genom släktforskningens labyrinter

Läsebok för släktforskare
Lär dig tyda och läsa gammal
handstil
Av Henrik Anderö/ Elisabeth
Thorsell
ICA Bokförlag

Ordbok för släktforskare
Av Kent Andersson/Henrik
Anderö
ICA Bokförlag
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från domstolar med protokoll från tvistemål och brottmål,
lagfarter, förmyndarskap, bouppteckningar m.m. Ett härad
är ett område på landsbygden med gemensam tingsplats och
motsvarande rättsliga instans för stadsbefolkningen är råd-
husrätten. I bouppteckningarna kan man hitta uppgifter om
släktsamband och familjeförhållande som inte har noterats
tidigare och som kommer fram när kvarlåtenskapen skulle
fördelas till arvingarna. Arvsrätten var olika på landet där en
broder ärvde dubbelt mot en syster mot i städerna då lika
arvsrätt gällde för bror och syster. Vissa upplysningar kan
man få ur protokoll efter förmögnare personer där möbler
räknas upp rum efter rum och man kan nästan få en bild av
hur det var möblerat. Detaljerade listor med husgerådssaker
kan ge upplysning om ett stort sällskapsliv med mycket glas
och porslin eller tvärtom så kan en mager lista vittnar om ett
fattigt hushåll.

Mantalslängder, skattelängder, har förts sedan 1540 och
ingår i landsarkiven vilket gör dem till en av våra äldsta beva-
rade uppräkningar av skattskyldiga med namn och bostads-
ort. Skatten betalades oftast i pengar, men kunde även utgöra
smör, hästar, foder m.m. som räknades om till pengar. Staten
behövde inkomster för att täcka kostnader för krig och kon-
flikter och man behövde ha en bra och fungerande adminis-
tration som såg till att skatten betalades in. Den har man som
släktforskare idag god hjälp av.

Till sist och kanske det viktigaste när man släktforskar är
att granska källmaterialet och tolka det korrekt. Det kan vara
svårt att förstå gamla handlingar och värdera uppgifter i doku-
ment och litteratur men det är viktigt så att forskningsresul-
tatet stämmer med verkligheten. En bra grundregel är att

alltid använda förstahandskällor
dvs. officiella dokument som
kyrkböcker m.m. som utgångs-
punkt. Andrahandskällor kan va-
ra material som du får från andra
forskare eller uppgifter i tryckt lit-
teratur eller på internet som för
det mesta är skrivna i efterhand
och risken för fel blir stor. Käll-
hänvisning är viktigt för att man
ska kunna lita på dokumentets
kvalitet och värde och var därför
noggrann med källhänvisning
under släktforskningen.

Lycka till! Åsa Andén 
SWEAChicago

Franska Skolan Göteborg erbjuder:

• Franskspråkig förskola (1–5 år)
• Tvåspråkig förskoleklass (6 år)
• Svensk grundskola med fransk profil
• Högstadum i samarbete med Internationella Skolan 

i Göteborg
• En skola med familjär stämning och »esprit français«

Vill du veta mer? Kontakta rektor Inga
Hybbinette-Krook på tel +46-31-165482 eller besök
vår hemsida www.franskaskolangoteborg.se!

Ge ditt barn det franska språket från tidig ålder!

EEZ Home FinderEZ Home Finder

Linnégatan 102, 115 23 Stockholm
+46 (0)706 82 20 16

evazand@privat.utfors.se

Hjälper Er att söka
nytt boende i Sverige

Eva Zand 

Släktforskning 
Vägen till din egen historia
Av Elisabeth Thorsell/Ulf
Schenkmanis
ICA Bokförlag Fullständig

Högstadieundervisning
via Datorn sedan 1994

För ytterligare information

och anmälningsblanketter

Sofia Distansundervisning

Tel:     +46-8-555 777 00
Fax:   +46-8-555  777 07

Barnängsgatan 12
116 41 Stockholm

Sofia Skola har nu mer än
500 distanselever i åk 6-9!

www.sofiadistans.nu

mail@sofiadistans.nu

a fresh smorgasbord of Stockholm Objects for living well

THE NEW
SCANDINAVIAN
LIFESTYLE STORE 
FOR YOU,
YOUR FAMILY
& FRIENDS!

102 S. PROSPECT AVE.
CLARENDON HILLS, IL 60514  

(630) 655 0966
www.stockholmobjects.com

STORE HOURS:
MONDAY - SATURDAY 10AM - 5PM

food + fashion + furniture = favorites
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DD
et finns många svenskättlingar i
USA som är intresserade av
svensk släktforskning. En del

svenskar i Sverige har också intresse av
att finna svensk-amerikanska släktingar
i USA.  

Svensk-amerikaner som forskar i sina
svenska rötter har några extra utma-
ningar. Ofta amerikaniserade utvandrar-
na sina namn eller så registrerades de
med ett amerikaniserat namn och födel-
seort av de olika amerikanska myndig-
heterna. Det är svårt att tyda handstilen
och förstå det ålderdomliga språket,
men det är ännu svårare för den svensk-
amerikanska släktforskaren som kanske
inte kan svenska.  Dock är det en starkt
växande grupp amerikanska svenskätt-
lingar som ägnar sig åt svensk släkt-
forskning.  

För att som amerikan framgångsrikt
kunna ägna sig åt svensk släktforskning
så behövs helst två av följande upp-
gifter: namn, födelseort och/eller födel-
seår. Av de 1,2 miljoner svenskar som
utvandrade mellan 1821 till 1930 så var
det mer än en million som använde
Göteborg som utfartsstad och i stort sett
samma antal som ankom New York.
Alla som reste ut via Göteborg registre-
rades i passagerarlistan. I Göteborg finns
ett arkiv på dem som utreste, varifrån de
kom och vilken slutdestination de hade.
Detta arkiv finns också att köpa på en
Cd-skiva (se nästa sida). De som anlände
till New York, kom via Ellis Island där
passagerarlistan också registrerades.
Denna lista finns tillgänglig både via
mikrofilm och direkt via Internet (se
nästa sida). 

Den första vågen av omkring 14 000
svenska utvandrare ägde rum mellan
1850 och det blodiga amerikanska in-
bördeskriget som utbröt 1861. Dessa
svenskar lämnade Sverige framförallt på
grund av ideologiska och religiösa motiv
och är beskrivna av Vilhem Moberg i
hans utvandrarsvit.

Mellan 1868 och 1873 utvandrade 
120 000 svenskar, framförallt bönder

som sökte sig till Minnesota, Illinois och
Iowa. Denna utvandring minskade dras-
tiskt under 1873 då USA:s ekonomi ha-
de några dåliga år, samtidigt som Sverige
ekonomi blomstrade. 

Det var fyra specifika anledningar till
denna våg av utvandrare:

1. Sverige hade haft tre år av dålig
skörd 1866-1868, ofta kallad den sista
svenska hungersnöden.

2. The US Homestead Act trädde i
kraft 1862 och gav potentiella utvand-

rare som arbetade hårt på obördig jord
stort hopp om att skaffa bördig jord
gratis i Amerika.

3. Det amerikanska inbördeskriget
var slut i april 1865.

4. Moderna ångfartyg hade precis in-
troducerats och förkortade den vanskli-
ga resan från 1,5–2 månader till två
veckor. 

Den största vågen av svensk utvand-
ring skedde under en femtonårsperiod
mellan 1879 och 1893, då sammanlagt
en halv million svenskar utvandrade
från hela Sverige, även från städerna.
De flesta bosatte sig i mellanvästern i

USA, fortfarande framförallt i Minne-
sota, Illinois och Iowa, men också i South
och North Dakota, Wisconsin, Nebraska
och Kansas.  När det blev svårare att få
jordbruksmark i dessa stater, fortsatte
de till Montana, Colorado, Utah och
Washington. Bilden på nästa sida över de
svensk-amerikanska kyrkorna i USA
visar tydligt avgränsade områden med
stor svensk koncentration. De svenska
kyrkorna tog med sig den svenska kul-
turen vad gäller folkbokföring och är
oftast goda källor för släktforskare. 

Runt sekelskiftet då det blivit svårt att
skaffa jordbruksmark i mellanvästra
USA utvandrade allt fler till städer med
industri i nordösta USA, ex. Massachu-
setts, Connecticut och till norra delarna
av staten New York. Många stannade i
trakten kring staden New York. Men de
flesta kom till Chicago. I början av 1900-
talet var Chicago Sveriges andra största
stad, med fler svenskar än Göteborg.
Endast Stockholm hade fler svenskar.  

Kerstin Lane, Executive Director på
Swedish-American Museum Center
(www.samac.com) i Chicago berättar att
det är flera anledningar till att så många
hamnade i Chicago. Släkten i de svenska
bygderna visste ofta mer om vad som
hände i Chicago än i Stockholm på
grund av alla de brev de fått av tidigare
utvandrare. Det var lätt att ta sig till
Chicago. Utvandrarna klev av båten i
New York och tog därifrån tåget. Efter
den stora branden i Chicago 1871
behövdes det mängder av jobb för att
bygga upp staden igen. Många svenska
bönder som planerade att fortsätta ut på
landet behövde skaffa pengar för att
kunna bygga ett hus. I Chicago fick de
härbärge hos en släkting som tidigare
utvandrat. De tog ett jobb i Chicago och
många blev sedan kvar. 

Den sista emigrationsvågen ägde rum
efter första världskriget år 1923. Sverige
hade hamnat i en ekonomisk depression
kring 1921 – 1922, samtidigt som USA
upplevde the Golden Twenties. Men
efter börskraschen 1929, tog emigratio-

Svensk släktforskning blomstrar i USA

1800-talets stora utvandring från Sverige till Amerika har skapat ett
stort intresse för släktforskning bland dagens svensk-amerikaner.

Your Swedish Roots. A step by step handbook.
Av Per Clemensson och Kjell Andersson
Utgiven av en amerikansk släktforskningsorganisa-
tion – www.ancestry.com. Finns att köpa bl.a. via
de svenska släktforskningsföreningarna.
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nen slut. I stället flyttade en rad emi-
granter tillbaka till Sverige. Samman-
lagt flyttade ungefär 10% av alla emi-
granter tillbaka till Sverige.

Under den största utvandringsvågen i
slutet av sekelskiftet så hade Sverige fem
miljoner invånare. Var femte svensk
utvandrade – en högre procentsats än
både Irland och Norge och högst i Eu-
ropa. Initialt var det bra för Sverige.
Under 1800-talet växte Sveriges befolk-
ning mycket snabbt på grund av “fred,
vaccination och potatis” enligt den sven-
ska biskopen Esaias Tegnér. Lands-
bygden var överbefolkad, det fanns inte
bördig mark för alla och många var
arbetslösa. Utvandringen lättade tryck-
et. Men senare uppfattades utvandring-
en bland politiker och intellektuella
som ett hot och man försökte övertala
människor att stanna i Sverige. 

I den amerikanska folkbokföringen
från 1990 uppgav 4,7 miljoner amerika-
ner sig ha svensk härstamning och
ytterligare 680 000 vara av skandinavisk
börd, varav givetvis några är svenskar.
Så uppskattningsvis finns det totalt fem
miljoner svenskättlingar. Andra upp-
skattningar gör gällande att det finns fler
än 11 miljoner svenskättlingar i USA.  

De första generationerna gifte sig med
svenskar, kunde prata svenska och um-
gicks med andra svenskättlingar. Andra
generationen hade mycket svenskt um-
gänge. Men med början med den tredje
och fjärde generationen var svenskarna
helt assimilerade i det amerikanska
samhället. Om några generationer kom-
mer nog amerikaner med svensk iden-
titet att bli så försvinnande låg att med-

vetenheten om det svenska arvet kan
tänkas försvinna. 

Men för tillfället är det många svensk-
amerikaner som söker sig till släktforsk-
ning för att de vill veta mer om sin far-
morsmor eller morfarsfar som kom från
någon del av Sverige.  

Dottie Woods i Californien blev in-
tresserad av att släktforska när hennes
pappa dog 1997. I bankfacket hittade
hon ett färgrant vigselbevis som hon
tyckte var så underbart vackert. Det gav
inspiration till att ta reda på mer. Nu
har hon följt sina anfäder ända tillbaka
till 1700-talet med hjälp av internet och
speciellt hemsidorna Arkion (folkbok-
föringen) och Genline (kyrkoböcker-
na).  

”Husförhörsböckerna är ett under-
verk”, säger Dottie Woods. ”Det finns
inget motsvarande i andra länder.”
”Tänk om de som gjorde husförhören
och bokföringen kunde ha föreställt sig
hur tacksamma vi nu är för deras nog-
granna arbete.”

Agneta Rosenberg
SWEA Chicago

Det finns mycket hjälp att få
via internet när man släktfors-
kar. Nedan finns några länkar
att pröva. Många av hemsidor-
na finns på flera språk. 

Ta hjälp av
internet

www.genline.se
www.genline.com 
www.arkion.se
www.goteborgs-emmigranten.com
www.ellisisland.com 
www.dis.se

Föreningen datorhjälp i släkt- 
forskningen

www.genealogi.se
Hemsida för SSF, Sveriges 
Släktforskarförbund. Med nättid-
ningen Rötter.

www.genealogi.net
Genealogiska föreningen. Riks-
förening för släktforskning - 
etablerad 1933.

www.scangen.se
Skånsk släktforskning.

www.nordgen.com
Nordisk genealogisk intresse- och 
samarbetsorganisation (grundad 
1993).

www.genealogia.org
Genealogiska samfundet i Finland

�������������	
��������������

SWEA Forum 1/2005 23



Bildkavalkad

Ann-Marie Kjellander, SWEA Rom,  på k

Bakom slöjan finns Eva Borg
Wiklund, SWEA New York. 

Erna Littorin, SWEATunisien, guidade Sweorna
till grottor i bergen.

2005
13 juli Sommarlunch i Båstad på
restaurang Sand Hotel kl. 12.00. 
Se information på 
www.chapters-swea.org/orestad/

13 - 15 juli  Gotlandsdagarna (full-
tecknat). 

27 juli Sommarlunch i Fiskebäckskil på
Restaurang Gullmarsstrand. Kl. 12.00.
Se information på 
www.chapters-swea.org/goteborg/

11 augusti Sverigemiddagen i 
Göteborg

17 augusti SVIV-konferens  i
Stockholm på temat ”Svenskarna i Kina”.
Information finns på www.sviv.se

6 - 9 oktober Regionmöte för Västra 
och Östra EMA i Aten.

Kalendern

Ovan: Kerstin Erickson-Splawn, SWEA San Francisco, och förre ordförande Christina Moliteus,
SWEA New York, delar hatt under regionmötet i San Diego. Till höger: Birgitta Hedin, SWEA
Vancover, gläds åt sin nya huvudbonad. Foto: Kerstin Alm

Till vänster: La Jolla -  badort ett par kilomenter norr om San Diego -  en pärla på den amerikanska västkusten. 
Till höger: Britta Armstrong, f d ordförande i SWEA San Diego, nybliven regionordförande för Västra Amerikas efter
Kerstin Alm. Foto: Kerstin Alm

Kerstin Alm och Ulla Fetzer, båda SWEA Los Angele
underhöll gästerna i San Diego med specialskrivna så
– Det var helt hysteriskt, säger Kerstin, som faktiskt 
ha tagit just den här bilden. 

Till vänster: Christina Moliteus, SWEA New York och Susanne Rapp, SWEA Kuala
Lumpur, poserar framför Singapors symboler - lejonen. Singapura betyder Lejonstaden.
Till höger: Sariklädda Sweor. Foto: Susanne Rapp.

Ett besök på Raffles bar
kräver en Singapore
Sling - eller två.
Fr vä: Okänd;  Helen
Eriksson, Kuala Lumpur;
Susanne Rapp, ord-
förande SWEA Kuala
Lumpur; Berit
Radencrantz ordförande
SWEA Bangkok;
Lillemor Keim, SWEA
Rivieran. 
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kamelritt under regionmötet i Tunisien 2004.

14 - 16 oktober Regionmöte för Östra 
Amerikas i Boston.

14 - 16 oktober Regionmöte för  
Mellersta EMA i Nice.

19 - 23 oktober Regionmöte för Asien 
i Tokyo.

21 - 23 oktober Regionmöte för
Mellersta Amerikas i Dallas.

3 - 6 november Regionmöte för 
Västra Amerikas i Honolulu.

Se SWEAs hemsida för vidare informa-
tion om vad som händer i de olika
avdelningarna: www.swea.org
eller www.chapters-swea.org/

Monica Hallworth, SWEA Paris, provar slöja.
Foto: Kerstin Alm

Ulla Ganslandt, SWEA Malmö,
på platsi Tunisien.

Blåkulla? Nej, ett trollskt, irländskt novemberlandskap. Regionmötet i
Dublin 2004 för Östra och Västra EMA sammanföll mycket passande
med Halloween. Ett 90-tal tillresta ”häxor” tog tillfället i akt att fira.
Foto: Kerstin Alm. 

Anna-Karin Lundqvist, SWEA Stockholm; Margaretta Simpson, SWEAs
webmaster, SWEA Boston; Kerstin Alm, SWEAs ”hovfotograf”, SWEA
Los Angeles och Gun Norberg, SWEA Stockholm.  

Ovan: Förre ordförande i SWEA
International Christina Moliteus, SWEA
New York, hade vässat klorna inför
häxfesten under regionmötet i Dublin. 

Nedan: Två stolta, unga damer, Frida
O’Neill och Monica Mattson, båda SWEA
Irland, kan ta åt sig äran för idé och
planering av Halloweentemat. 

Gunilla Pearce, SWEA London, i finaste
häxperuken. Foto: Kerstin Alm.

En hatt är en hatt är en hatt är en .....   SWEA Rivierans delegation såg
till att skydda sig mot Tunisiens sol. Foto: Kerstin Alm. 

Eva Osten, SWEA Israel, också
på besök i Tunisien.

Sandra Dahlberg, ”känd från TV”, underhöll
Dublinbesökarna iklädd svensk etnodräkt. 
Foto: Kerstin Alm
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nger. 
inte kan

SWEA Forum 1/2005 25



Sweaporträttet

EE
n  kall och ruskig kväll
i februari träffade jag
Siv Svensson i Ful-

ham i London. Första in-
trycket var att Siv är en vän-
lig, öppen och bestämd dam,
och genom hela samtalet för-
står jag att Siv ytterst sällan
skulle tveka inför att engagera
sig, vare sig det handlar om
jobb, barnens skola, släkt-
forskning eller framförallt
SWEA. Därför var det kanske
inte så konstigt att hon tack-
ade ja i höstas, då hon som
vice ordförande blev tillfrågad
om hon kunde tänka sig att
ta över efter Christina Mo-
liteus på posten som ord-
förande för SWEA Interna-
tional.  

Siv föddes 1950 i Norrköp-
ing, men familjen splittrades
tidigt då modern drabbades av
polio. Siv och hennes syskon
utplacerads hos familjer inom
släkten. Siv flyttade till mam-
mans kusin i Trollhättan. Det
här är inget som Siv på något
sätt beskriver som traumatiskt. Hon menar att hon alltid har
haft två mammor och två pappor. 

Att Siv inte skulle fastna i Trollhättan eller i Göteborg, där
hon som ung utbildade sig inom ekonomi och språk, stod
tidigt klart. Siktet var egentligen, tack vare emigrerade släk-
tingar, inställt på USA, men första utlandsvistelsen blev i
Köpenhamn dit hon flyttade i ren förälskelse. När förälsk-
elsen sedan svalnade visste Siv inte riktigt vart hon skulle bege
sig härnäst. En nära kontakt med en syster gjorde att flyttlas-
set gick till Norrköping, där hon träffade sin blivande man
Christer. Efter att ha jobbat på flygplatsen i Norrköping, bör-
jade Siv så småningom arbeta på polisens kommunikations-
central och där stannade hon i tio år. 1983 bar det av till Rom,
där de bodde i fem år, och vidare till Lissabon 1987. Vid det
här laget hade familjen utökats med fyra barn.

Det var i Lissabon som
Siv började sin SWEA-his-
toria. Här var hon med att
grunda SWEA Lissabon
och jobbade som vice ord-
förande mellan åren 1990-
1992.

När man frågar Siv vad
hon tyckte och tänkte om
dessa flyttar får man inte
precis ett dramatiskt svar.
Siv verkar liksom ta saker
och ting som de är. Visst
kunde hon sakna de svens-
ka årstiderna och det var
tråkigt att vara långt borta
från släkten och missa de
där naturliga banden som
utvecklas mellan familjer
tack vare högtider och tra-
ditioner. Annars menar
hon att man tar det goda
med det kanske inte fullt så
goda och ’get on with it’.
Siv trivs oftast överallt och
hennes positiva attityd
måste vara en tillgång i alla
lägen. Samtidigt menar
hon att hennes egen familj

är väldigt nära och att banden dem emellan har stärkts tack
vare unika upplevelser och gemensamma minnen. Kontakt-
en med Sverige återupptogs dock varje sommar, som spen-
derades med segling i Sveriges skärgårdar.

1992 blev det dags att flytta hem till Sverige, till Göteborg,
något som Siv tyckte var spännande efter en så lång
utlandsvistelse. Trots dåliga tider, ont om arbete och oro
över hur hon skulle mottas på arbetsmarknaden hittade Siv
omedelbart ett jobb inom SOS Alarm. Ett jobb som krävde
snabba beslut, ett intensivt engagemang i varje agerande,
men samtidigt ett jobb som man inte kunde ta med sig hem.
Efter tre och ett halvt år var det dags för flytt och Malmö
var nästa stopp. Siv fortsatte att jobba inom SOS alarm och
engagerade sig här inom facket. Hon var även medlem i
SWEA i Göteborg så väl som i Örestad.

Siv Svensson, SWEAs nya odförande, är bosatt i London och har tidigare bland
annat bott i Rom och i Lissabon, där hon var med om att grunda SWEAs
nuvarande avdelning. Foto: Christer Svensson

Siv styr SWEA
SWEA Internationals nya ordförande Siv Svensson är en person 
med många järn i elden, med en passion för SWEA 
och en positiv inställning till det mesta.
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1999 var det åter dags för en utlandsflytt och nu blev det
London. Hon gick med i SWEA direkt och var först skatt-
mästare i två år. Samtidigt kände Siv att det var skönt att
lämna sitt jobb inom SOS Alarm, att det faktiskt hade varit
ganska krävande att dagligen ta del av svåra situationer. 

Siv trivs bra i London även om hon ibland tycker att det är
en stökig stad och att det tar alldeles för lång tid att ta sig från
plats till plats. Kanske just därför uppskattar Siv och hennes
man att spendera så mycket tid som möjligt i sitt fritidshus i
Kville i närheten av Fjällbacka på västkusten, sommar som
vinter. Samtidigt uppskattar hon verkligen miljöombytet –
kontrasterna mellan landet och staden.

Att SWEA International för tillfället har en driftig ord-
förande är det ingen tvekan om. Jag frågade Siv om hon tyck-
te att SWEA just nu har nått sitt optimala varande. Är SWEA
just nu allt det skulle kunna vara? Sivs svar är ett omedelbart
nej. Hon skulle vilja se förändringar, framför allt inom
byråkratin. Det skulle kunna vara effektivare, smidigare. Hon
hoppas även att SWEA kommer växa i framtiden och att man
kommer kunna utveckla SWEAs medier, som hemsida, tid-
ningar och även vår logo.

Siv tycker att hennes ordförandeskap redan har gett henne
personligen väldigt mycket. Förutom kontakter och vänner
för livet så har hon lärt sig en hel del om diplomati, konflikt-
lösning och hur det är att arbeta ensam. Även om hon dagli-
gen har kontakt med SWEA-föreningar över hela världen så
är det ett relativt ensamt arbete med många uppgifter. Ett bra
mått på hur intensivt det kan vara är en e-postbrevlåda med
320 väntande mejl, som bör gås igenom, efter bara en veckas

bortavarande.
Kan hon då tänka sig att sitta kvar ännu en period? Siv

menar att mycket kommer att avgöras vid årsmötet i New
Orleans. Som hon själv uttryckte det: 

– Det är enormt viktigt att känna att jag har medlemmarnas
förtroende. 

Så det återstår med andra ord att se.
Att fylla ut fritiden är inget problem för Siv. Hon sjunger i

en internationell kvinnokör, har ett intensivt intresse for
opera och jobbar var fjortonde dag i läsrummet i Svenska
Kyrkan i London.

När Siv flyttade till London hade hon i tankarna att skriva
en bok baserad på släktforskning kring sin egen släkt. Minnen
kring hemresande släktingar från USA och känslan av att det
skulle vara viktigt för hennes egna barn att ha en förståelse
och kunskap om sin bakgrund födde denna idé. Hur det blir
med Sivs eventuellt fortsatta ordförandeskap för SWEA
International vet vi inte förrän senare i år. Men jag är överty-
gad om att Siv alltid kommer vara en stark och drivande per-
son inom SWEA. Jag hyser heller inga tvivel om att den där
boken om släktforskning kommer att skrivas förr eller
senare.

Christina Bohm
SWEA London

�����������	
�������������������
���������������� ��������������
����������������������������������
�����������
�����������������������
���
�� �������		���������������

�!"#��������������
�����$%�$&'�
�����	
������	�����(�����
����������
�����		����!"#�

������)�	������������������*+��
,-. / -& 0 ./ %$ 111���	���������� ���

234#(
,-. / -& 0 ./ %5 111���	���������� ���

6�����������	
�
����������

7������
4�����
8����

#�����������
+��	���

6����

�9�:���1���������;

6�����������	������
����������� �

 Din partner när det gäller internationella

   flyttningar och transporter.

Vi erbjuder individuella och

flexibla lösningar, ingenting är

för litet eller för stort.

“transferring mementos,

 creating comfort”

NovaTrans Systems AB

 Box 7322, 187 14 Täby

Tel +46 (0)8 446 34 40   Fax +46 (0)8 755 19 19

www.novatrans.com        info@novatrans.se
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SWEAs webbsida. Resultatet av kon-
gresskommitténs arbete kunde vi alla
som var där njuta av och Ni andra kom-
mer att kunna läsa om det här i Forum
och i Era SWEA-Blad framöver.

Forums redaktör Ann-Sofi Ljung
Svensson kommer att avgå. Efterträ-
daren är ännu inte utsedd. 

PR-kommittén påminner om allt det
fina PR-material och formulär som kan
laddas ned från kanslisajten eller bestäl-
las. Kontakt med nuvarande och framti-
da sponsorer skall gå genom PR. 

De två motioner som rörde distribu-
tion av SWEA-Bladen bordlades för en
mer omfattande genomgång av frågan
ur olika aspekter. Motionen om föränd-
ring om regionordförandenas mandat-
period bifölls ej.  

VAMEs och MEMAs val av nya
regionordförande Britta Armstrong,
San Diego resp. Monica Hallworth,
Paris ratificerades. Styrelsens gemen-
samma ålder sänktes därmed med 38 år!

SWEAs juridiska rådgivare fick i upp-
drag att undersöka om det barnhem
som nu byggs med svenskt bistånd i
Phuket kan bli ett mål för donationer
från SWEA-avdelningar.

Nästa årsmöte blir ett rent arbetsmöte
och nästa Världsmöte planeras i Dubai
före påsk 2007. 

Sommarens Sverigemiddag hålls i
Göteborg den 11 augusti och 2006 i
Stockholm.

Maude Vännman
SWEA Örestad

liv och Exportrådet fördjupades.
SWEAs kansli förstärktes med två

deltidsanställda unga Sweor. Vid
årskiftet hade SWEA hade 7 972 med-
lemmar i 76 avdelningar i 35 länder.

Det budgeterade underskottet för
2004 vändes till ett överskott och bud-
geten för 2005 är mindre konservativ.
Stipendiefonderna har förvaltats väl av
Kerstin Eriksson-Splawn som fick en
varm applåd. 

Ett elektroniskt röstningsförfarande
håller på att utprovas. Den växande
kanslisajten (www.sweakansliet.org)
anlitas av alltfler. Medlemsregistret
fungerar bra och SWEA styrelse har
fått en ’Directors  & Officers liability’
försäkring. SWEAs webbsida hade ifjol
270 237 besökare.  SWEA-Nytt, vårt
elektroniska nyhetsbrev med sex num-
mer per år, når tyvärr inte alla. Om Ni
inte får det, så gå in i medlemsregistret
och kolla att Er e-postadress är rätt! 

Framtidskommitténs fokus nu är
ökad information inom SWEA, med-
lemsvård och fler medlemmar, samt
’Vad ska SWEA göra i framtiden’.
SWEA Kontakt innebär en Swea på ort-
er där ingen avdelning ännu finns och
SWEA-Guiden (www.sweaguiden.com)
är Monica Rabes mångsidiga arbete för
alla flyttande. Ett gott förslag var att
anlita medlemmar på projektbasis. 

Både Kommittén för Nya Avdelningar
och Resebidragskommittén har fått rev-
iderade riktlinjer. Produktkommittén
tackar Monika Sagnell för den fina
produktkatalogen, som kan ses på

SS
WEA går nu in i en ny fas efter
sina första 25 år. Framtidsvyerna
är mer konkreta, arbetssättet ska

bli mer professionellt och verksam-
heten struktureras upp. Fokus på
målen ska bli starkare och sökandet
efter sponsorer ska intensifieras.
Styrelsemötet ska dessutom gå raskare
och styrelsens gemensamma ålder ska
sänkas. 

Mötet öppnades av Christina Moli-
teus som överlämnade klubban till vår
nya ordförande Siv Svensson och
önskade henne varmt lycka till på
posten. 

Ur ordföranderapporten kan noteras
att under 2004 invigdes avdelningar i
Barcelona, Costa Blanca, Kuala Lumpur
och Perth. Samarbetet med organisa-
tioner i Sverige som t.ex. SVIV, Invest
in Sweden Agency, Svenskt Närings-

Årsmötet

nade oss för att vara ute på stan och att
lämna våra bostäder efter mörkrets
inbrott. Det blev väldigt svårt att besöka
varandra på grund av säkerhetsvakterna
vid grindarna i de olika bostadsområdena.
Det blev mer och mer poliskontroller på
vägarna och till slut flyttade de flesta sven-
skar hem eller till andra länder där det var
lugnare. Hösten 2004 var vi minimerade
till ett tiotal Sweor. 

Eftersom jag var med den dagen vi
invigde SWEA Saudi på Svenska
Ambassaden hösten 1997 känns det nu
väldigt vemodigt, att vara den som måste
lägga ner verksamheten. 

Jag vet att vår kassör Birgitta Berg-
qvist har fullgjort sina plikter och skickat
våra resterande pengar till SWEA Inter-
national, SWEA-fonden och till SKUT i
Bangkok till förmån för Tsunamioffren. 

Jag hoppas att vi en dag kan uppstå igen,
då behovet av en sådan förening, enligt
min uppfattning, verkligen finns just i
Saudi. 

Det är med sorg i hjärtat jag skriver detta
brev. 

Med vänliga hälsningar, från en avgå-
ende ordförande i SWEA Saudi. 

Eva Ullbro 

Hunnebostrand  2005-03-09

Kära Sweor i internationella styrelsen 
Här kommer ett litet brev med en för-

klaring till varför vi i SWEA Saudi har
varit tvungna att lägga ner vår avdelning. 

Under året 2003 började oroligheterna i
Saudiarabien att öka. Med tiden blev det
värre och vi som bodde där började tänka
efter. Skulle vi stanna eller skulle vi åka
hem? Så småningom fick de som var
anställda av några svenska företag rådet att
ta hem sina anhöriga. Svenska ambas-
saden kom regelbundet ut med informa-
tion om vad som hände i landet och var-

Konkreta framtidsvisioner vid årets möte
SWEA inledde storslaget
sitt andra kvartssekel med
Världsmöte i New Orleans.
SWEA Internationals års-
möte var en del i detta.
Nära 70 tillresta avdelnings-
ordförande var närvarande
vid det Internationella  års-
mötet och den stora försam-
lingen gav lite känsla av
gamla ISM.
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Vid SWEA Internationals Styrelse-
möte som i New Orleans i april utsågs
läkaren och missionären Dr. Ingrid le
Roux i Sydafrika till Årets Svenska
Kvinna för 2005.  

Under lång tid har Ingrid le Roux
tålmodigt arbetat i Kapstadens slum för
att ge utsatta människor möjligheter till
ett värdigt liv. Hon har här genomfört
betydelsefulla förebyggande åtgärder
för att hindra spridningen av AIDS.

Ingrid har under 30 år gjort hängivna
insatser för att bekämpa fattigdomen
och förbättra hälso- och sjukvården i
Kapstadens slum genom ständig utbild-
ning och undervisning, ibland efter
svensk modell.

Sigrid Paskells Stipendium
Sebastian Michanek har tilldelats Sig-

rid Paskells Stipendium i scenkonsterna.
Han är född i Göteborg 1983 och är
utbildad vid Stora Teaterns Balettskola,
Svenska Balettskolan i Göteborg samt
därefter vid Kungliga Svenska Balett-
skolan i Stockholm. och har redan som
mycket ung getts chansen att tolka sto-
ra roller både i Sverige och utomlands. 

Juryn skriver i sin motivering:

”Sebastian Michanek är en ovanligt
talangfull dansare.  Han är lika tekniskt
säker och övertygande i strikt klassiska
balettroller som i moderna dansstycken
och han besitter en artistisk mognad,
som är sällsynt vid så unga år. [---] Hans
konstnärliga begåvning har en bredd
som täcker hela skalan, från humor och
känslighet till stark dramatik.”

Kulturmötesstipendiet
Karin Söderholm Lindelöf har ut-

setts till SWEAs Kulturmötesstipendiat. I
arbetet med sin avhandling har hon
bedrivit en fältstudie i Gdansk-området
i norra Polen, som gästforskare vid
Gdansk universitet 2001. Övrigt arbete
med avhandlingen har bedrivits vid
Baltic and East European Graduate

School vid Södertörns högskola och
Etnologiska institutionen vid Stock-
holms universitet.

Karin presenterar i sin avhandling en
etnologisk studie om vilka "sätt att vara
kvinna" som är möjliga för unga, välut-
bildade storstadskvinnor i dagens
Polen. Undersökningen fokuserar på
de unga kvinnornas identitetsskapande
verksamheter i skärningspunkten mel-
lan arvet från kommunisttiden, den
pågående EU-integrationen, katolska
kyrkans värderingar och omvärldens
influenser.

Litteraturstipendiet 
Lena Norrman får SWEAs Litteratur-

stipendium. Hon är född i Sverige 1957,
har studerat vid Uppsala universitet,
varit utbytesstudent i Reykjavik, och är
för nuvarande doktorand vid Depart-
ment of Germanic Languages and Lite-
ratures, Harvard University i USA.
Hennes doktorsavhandling, som är
nära fullbordan, bär titeln ”Women’s
Voices, Power, and Performance in
Medieval Scandinavia”. 

Hennes främsta frågeställningar rör
kvinnans status och kvinnligt språk
under vikingatiden och medeltiden.
Utgångspunkten är att kvinnor ned-
tecknade sin historia i bilder i stället för
ord, eftersom samhället inte gav dem
tillgång till det skriftliga språket. 

Utmärkelsen och de tre stipendierna,
på USD 6 000 vardera, utdelas vid
SWEAs årliga Sverigemiddag, som i år
hålls i Göteborg den 11 augusti.

Årets stipendiater

Ska Du flytta till USA?

Låt mig få hjälpa Dig
att köpa eller hyra bostad,

var som helst i USA.

Jag är fastighetsmäklare i
Greenwich, Connecticut, där jag
också bor sedan tjugo år. 

Aja Öhman

Kontor: +1 203 637-9333
Hem:   +1 203 661-9610
Mobil:  +1 203 979-4413
E-mail: aja.ohman@sothebysrealty.com

Årets alla
stipendiater
utsedda

Rum med eget
badrum, TV, 

2 enkelsängar på 
Upper East Side. 

Enkel frukost ingår. 
Ej rökare. 

$60 per person/natt.

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

New York City
Bed & 

Breakfast

Nantucket Island!

Stay at

”SWEDISH DELIGHT”
Bed and Breakfast

1 rum med queensize bed 
och sitting area.

1 rum med två enkelsängar.
Båda rummen har TV
och privata badrum.

Ingrid Francis 
Tel: +1(508)228 1839
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SWEAs insamling

Aseptic packaging is considered the most
important advance in food science in the
past fifty years. Today, the most sensitive
foods can be kept for months without losing
their taste, nutrients and freshness, and

without the need for preservatives or refrigerated transport.
The nutritional value of milk, and other foods, can reach people

in even the most isolated areas of the world.

School milk, for example, 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, assuring school children nutritious refreshment.

A global reach with a local touch.
Tetra Pak, present in more than 165 countries, is securing the

safe, efficient and environmentally sound distribution of food to
people in all parts of our world.

www.tetrapak.com

A global reach. With a local touch.

SS
WEA International, olika SWEA-avdelningar och
enskilda Sweor har hittills tillsammans skänkt runt 300
000 SEK till Svenska Kyrkan i Bangkok som hjälp till de

drabbade vid tsunamikatastrofen den 26 december förra året. 
Den 29 december skickade  SWEA Internationals dåvarande

ordförande Christina Moliteus ett kondoleansbrev till det
svenska utrikesdepartementet och redan före nyår beslutade
styrelsen om ett bidrag på USD 5 000 till Svenska Kyrkan i
Bangkok. 

SWEA Bangkoks ordförande Berit Radencrantz under-
sökte de olika projekt som fanns i området och rekom-
menderade ett barnhemsprojekt i Phuket. Svenska Kyrkans
kyrkoherde i Bangkok Lennart Hamark stödde förslaget och
SWEA godkände en donation av de insamlade medlen. 

Barnhemmet startades mycket snabbt efter katastrofen på
initiativ av thailandsfödde Narin och hans svenska hustru
Maria Florén. De upplät direkt efter katastrofen sitt hem till
drabbade svenskar i området. De pengar som de blev erbjud-
na för sin gästfrihet ville de inte ta emot utan föreslog i stället
en hjälpfond. Det blev starten till den thai-svenska stiftelsen

”Wat Muangmai och Phuket Village Foundation”. Det närlig-
gande templet Wat Muang Mai erbjöd tomtmark och Narin
Florén, som driver ett byggnadsföretag, ställde gratis arbets-
kraft till förfogande. Redan sju veckor efter katastrofen stod
första delen av barnhemmet klar med två radhus. Ett tredje är
planerat. Ett av husen har fått namnet Baan SWEA Hem.  

Syftet med verksamheten är att stödja barn som förlorat sina
föräldrar och familjer som förlorat sin familjeförsörjare. 

SWEAs juridiska rådgivare fick under mötet i New Orleans
i början av april i uppdrag att undersöka om SWEAs stadgar
tillåter ett fortsatt stöd från SWEA för verksamheten på barn-
hemmet. 

Baan SWEA Hem i Phuket fick genom Svenska Kyrkan i Bangkok SWEAs insam-
lade medel efter tsunamikatastrofen. Fr v Berit Radencrantz, ordförande i SWEA
Bangkok, med maken Kenneth, två thailändska barn, samt Narin och Maria
Florén, initiativtagare till barnhemmmet. Foto: Ulf Nilsson.

Sweornas gåvor
blev hjälp till 
barnhem i Phuket



Plugghästar

UU
tställningen Plugghästar på Skansens Bredablick
togs ner sista augusti. Det fyndiga namnet hade
Skansens designer hittat på och enligt Skansen var

det ett givande projekt och de har bara positiva erfarenheter
av samarbetet med SWEA och de svenska skolföreningarna
utomlands. ”Det var fantastiskt att få ta del av det fina mate-
rial som eleverna gjort, både hästar och övrigt material. Det
verkar som det varit ett inspirerande tema både för lärare och
elever samt även engagerat föräldrar och mor- och farföräl-
drar. Utställningen var uppskattad bland våra besökare”,
säger Anna-Vera Nylund, museilärare på Skansen.

Även skolföreningarna var överlag nöjda och enligt en
enkät som gått ut till skolorna tyckte nog alla att det var roli-
gast att måla hästarna, men på många håll har man också haft
intressanta temadagar. Det var mellan 10 och 50 barn på
respektive skola som deltog och många hade besök av lokala
konstnärer eller gjorde intressanta utflykter. 

Elevernas intervjuer med mor- och farföräldrar var mycket
lyckade och givande. Deras intervjutexter fanns på Skansen
och de som tog sig tid att läsa dem fick en fin inblick i dessa
kultur- och generationsmöten. Denna del i projektet var den
som var svårast att presentera och Skansen valde att hänga
texterna i mappar för att det inte skulle bli så rörigt runt väg-
garna. Alternativt hade varit att välja ut en del, men på detta
sätt fick alla texter vara med. 

En del skolor hade fått bidrag av den lokala SWEA-avdel-
ningen, på andra håll bekostade man det själv. Vissa har arbe-
tat vidare i liknande projekt och på en del håll har det lett till
mer samarbete mellan skolföreningarna utomlands. Skansen
berättade nyligen att de har arbetat med ett par klasser på
Lilla Adolf Fredrik. De har arbetat med Dalarna och då har
barnen fått måla egna hästar. 

Många av skolföreningarnas elever och lärare har varit på
Bredablick och besökt utställningen under sommaren. De var
nöjda med presentationen även om inte allt material var med
och tyckte det hela presenterades enkelt och bra. Att ha häst-
arna i parad var också en förtjusande idé. En del besökare blev
tyvärr så glada för hästarna att de tog dem med sig och jag kan
berätta att hela tio hästar bröts bort och stals! Skansen hade
varnat för detta, men ingen hade väl trott att det skulle hända.
Skolorna var informerade om att materialet inte skulle

skickas tillbaka och Skansen har inte belutat vad de ska göra
med hästarna, men diskuterar att ha dem som dekoration i
barnmatsalen. 

En del av skolorna har målat fler hästar som finns utställda
på hemorten, bl.a i den internationella skolan i Frankfurt och
på IKEA i San Diego. 

Ni som vill beställa den fina Plugghästar-affischen kan kon-
takta mig via e-post så skickar jag information. Ett stort
TACK till er alla som var med och arbetade med detta och till
alla som besökte utställningen! Det är många som har skickat
e-mejl och berömt projektet och skolornas arbetet.  

Lena Powers
SWEA Seattle

lena@irial.com

Drömbostad för hemvändande!

Luftkurort i norra Skåne. Villa med egen sjöstrand säljes.
Lugnt läge. 2 258 kvm tomt. 6 rum, 2 badrum, 3 WC, 
168 kvm bostadsyta + extra stor terrass och stor källare.

Extra stuga på tomten. 50 kvm med 2 rum, kök, dusch och WC. 

Dubbelgarage 55 kvm. Egen badplats med brygga och roddbåt. 
Olje-/elvärme. Satellit-TV. Nyrenoverat. 5 min till golfbana. 
Pris möblerat: 2 500 000 SEK.

Ring +43 699 122 63455.

Plugghästar - vad hände sen?  

I förra numret av Forum blev förteckningen av 
medverkande skolor inte fullständig. Här kommer en 
korrekt lista på deltagande skolor/skolföreningar: 

Budapest, Ungern; 
Frankfurt, Tyskland; 
Lissabon, Portugal; 
Marin, Kalifornien, USA; 
New Jersey, USA; 
New Orleans, USA; 
Plano, Texas, USA; 
Riyadh, Saudi-Arabien; 
Sacramento, Kalifornien, USA; 
San Diego, Kalifornien, USA; 
Seattle, Washington, USA; 
Silicon Valley, Kalifornien, USA; 
Tokyo, Japan; 
Internationella skolan i Frankfurt, Tyskland .

Sponsorer för Plugghästar var Stiftelsen Skansen,
Grannas A. Olsson Hemslöjd AB, Riksföreningen
Sverigekontakt samt deltagande skolor (ibland med
bidrag från lokala SWEA-avdelningar)

UTHYRES I SÖDRA BOURGOGNE, Frankrike
Charmigt gammalt stenhus (byggt 1890) i stor härlig trädgård

med pool, omgiven av vacker hög stenmur.
Beläget mitt i pittoresk by, ca 30 min väster om

Beaujolais-distriktet. Utmärkt för kombinerad vin & golfresa.
Kanske för en grupp Sweor?

Bostadsyta: 230 m2, fräscht renoverat, fullt utrustat,
7 rum - bl a fyra 2-bädds sovrum och flera badrum.
Ingår: centralvärme, trädgårdsmästare, städerska,

poolskötare (sommartid)

Swea i Paris önskar andra Sweor (och familjer) välkomna!
För mer info emaila: mharispe@hotmail.com

eller ring +331 4551 7982 eller +333 8525 8992.
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Medarbetare sökes

Ansökan med CV skickas senast den 1 juli
2005:

SWEA kansli
5928 Balfour Court
Suite B
Carlsbad, CA 92008
USA
office@swea.org

SWEA International söker redaktör till medlemstidningen Forum med tillträde
snarast. Arbetet, som är oavlönat, omfattar planering och redigering av 
tidskriften med två nummer per år. Redaktören ska även samarbeta med 
annonsansvarig, hålla kontakt med tryckeriet och bära huvudansvaret för 
Forums budget. Ett nära samarbete med SWEA Internationals redaktions-
kommitte, styrelse och kansli är nödvändigt. 

Redaktör till Forum sökes

Den sökande ska ha:
• ett stort intresse för SWEA
• ett stort intresse för vad som händer i Sverige och i  

världen

Ansökan med CV och arbetsprover skickas senast
1 juli 2005 till:

SWEA kansli
5928 Balfour Court
Suite B
Carlsbad, CA 92008
USA
office@swea.org

Upplysningar fås av nuvarande redaktör: 

Ann-Sofi Ljung Svensson 
+46 40 97 72 93
editor@swea.org

• erfarenhet av layout, digital bildhantering och 
redigeringsprogram

• tillgång till egen dator med erforderliga program
• tillgång till bredbandsuppkoppling 

Annonsansvarig till SWEA Forum/hemsidan sökes
SWEA International söker annonsansvarig för medlems-
tidningen Forum, två nummer per år och för hemsidan
(kontinuerlig verksamhet) med tillträde senast 15 augusti
2005, då annonsarbetet för vinternumret behöver göras
under september.

Arbetet innebär försäljning i första hand till annonsö-
rer i Skandinavien via telefon och mejl. 

Tjänsten omfattar övergripande koordinering och rap-

portering av arbetet i samarbete med de övriga annons-
ansvariga i Europa och Amerika, med redaktören, redak-
tionskommitten och webmaster, samt budgetansvar, pris-
sättning och säljbrev. 

Tjänsten är personligt berikande med många kontakter
både inom SWEA-land och framför allt med företag och
organisationer. Arbetet är oavlönat. Ersättning för admi-
nistrativa utgifter utgår.

Den sökande ska:
• ha personlig förmåga att skaffa nya annonsörer, sköta   

om befintliga, följa upp med bokningar samt sälja  
SWEAs olika annonseringstjänster i Forum, på  
hemsidan, SWEA Nytt, SWEA Guiden m.m.  

• samarbeta med SWEAs olika arbetsgrupper inom 
SWEA International.

• ha stort intresse av SWEAs unika koncept som den  
största Sverigefrämjande ideella kvinnoorganisationen  
och som en betydelsefull partner till svenskt näringsliv.

• tillgång till egen dator med bredband och erforderliga    
program (Word, Excel, bildprogram).

Upplysningar fås från
nuvarande annonsansvarig:

Eva Malm 
+46 8 18 08 37
advertising@swea.org 
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Toppenposter att söka 

Ordförande och Vice Ordförande 
i SWEA International

Uppdragen som ordförande och vice ordförande väljs man till för en tvåårsperiod 
med möjligheten att väljas om för ytterligare en mandatperiod. Mandatperioderna börjar 

alltid den 1 januari jämna år och löper ut den 31 december kommande udda år. 
Därför är det nu dags att utlysa dessa poster för mandatperioden

den 1 januari 2006 till den 31 december 2007.

Ordförandeposten innebär att som verkställande ledamot, i nära samarbete med styrelsen, 
kommittéerna och kansliet, ytterst hålla i SWEAs alla trådar. I arbetet ingår bl.a. att driva

utvecklingen inom SWEA framåt i takt med tiden och tillväxten, närvara vid invigningar av 
nya avdelningar och vid årsmöten, besöka svenskt näringsliv och myndigheter för att 

informera om SWEA, deltaga i PR-uppdrag och fundraising, skapa goodwill för SWEA
och vara dess främsta språkrör utåt. Det är en obetald heltidsuppgift, 

men kostnader förenade med uppdraget ersätts.

Vice ordföranden ska dela ordförandens arbetsuppgifter och bistå henne genom att 
göra utredningar, förbereda ärenden, företa vissa resor samt regelbundet hålla sig och 

ordföranden informerade om verksamheten i lokalavdelningarna. 
Även denna post är oavlönad, men kostnader förenade med uppdraget ersätts.

Båda posterna är synnerligen intressanta och omväxlande samtidigt som de kräver 
engagemang och tid. Höjdpunkten i arbetet är de dagliga kontakterna med Sweor 

världen över. Uppdragen ger självklart tungt vägande meriter inför framtida 
aktiviteter och nya arbetsuppgifter.

Sökande bör ha god erfarenhet som ordförande i en SWEA-avdelning samt ha 
deltagit i minst ett internationellt styrelsemöte och ett regionmöte.  

Goda kunskaper i det engelska språket är nödvändiga.

Skriftlig ansökan tillsammans med CV ska vara Kansliet tillhanda via e-post (office.swea.org)
snarast, men senast den 15 september 2005 för ordförandeposten och den 7 november 2005

för vice ordförandeposten. Utnämningen till ordförande kommer att tillkännages 
den 31 oktober 2005 och till vice ordförande den 15 december 2005.

office@swea.org

Vill Du veta mera om posterna så står 
nuvarande ordförande Siv Svensson (president@swea.org), 
vice ordförande Åsa-Lena Lööf (vicepresident@swea.org) 

och f.d. ordförande Christina Moliteus (pastpresident@swea.org) 
gärna till tjänst med upplysningar.

SWEA Forum 1/2005 33



SWEA International, Inc Telefon Fax E-post

Styrelse:
Ordförande Siv Svensson +44 20 8892 1192 president@swea.org
Past President Christina Moliteus +1 908 685 0516 +1 908 707 8449 pastpresident@swea.org
Vice Ordförande Åsa-Lena Lööf +1 954 946 8369 +1 954 781 4374 vicepresident@swea.org
Grundare Agneta Nilsson +1 310 545-8969 +1 310 545-4343 founder@swea.org
RO VAME Britta Armstrong +1 760 720-0828 +1 760 720-0889 vame@swea.org
RO MAME Maud Witt  +1 281 679-0631 +1 281 679-0631 mame@swea.org
RO ÖAME Ginga Sewerin-Olsson +1 781 431-7531 +1 781 431-1102 oame@swea.org
RO VEMA Ulla Hising +44 1923 84 0740 +44 1923 84 0940 vema@swea.org
RO MEMA Monica Hallworth +33 1 39 08 09 07 +33 1 39 08 08 76 mema@swea.org
RO ÖEMA Maud Larsson +41 71 672 1808 +41 71 666 7270 oema@swea.org
RO Asien Elisabet Halling +81 3 3705 8252 +81 3 3705 7321 asien@swea.org

Administration:
Sekreterare Anita Rhodes +1 908 879-6761 +1 908 879-6761 secretary@swea.org
Skattmästare Ann-Marie Gustafson +61 8 9272 9447 treasurer@swea.org
Vice Skattmästare Britt-Marie Wood +1 763 475-9112 +1 763 519-7800 bwood@cybertrol.com
Juridisk rådgivare Gita Paterson +33 1 45 25 96 45 +33 1 40 50 03 05 GitaPaterson@compuserve.com

SWEA kansli  Boel Alkdal, Administratör +1 760 918 9653 +1 760 918 9654 office@swea.org
SWEA kansli  Sofia Fransson Krall +1 760 918 9653 +1 760 918 9654 office@swea.org
SWEA kansli  Heléne Wiorek +1 760 918 9653 +1 760 918 9654 office@swea.org
Webmaster Margaretta Simpson +1 781 631-8490 +1 781 639-1101 webmaster@swea.org
Medlemsregistret Lena Powers +1 425 837-8814 +1 425 837-1638 members@swea.org
Redaktör Forum Ann-Sofi Ljung Svensson +46 40 97 72 93 +46 706 97 72 93 editor@swea.org
Annonschef Eva Malm +46 8 18 08 37 +46 8 18 08 37 advertising@swea.org 
Annonsansvarig:
Amerika Åsa Andén +1 630 789 0741 adsamerica@swea.org
Europa Gunilla Pearce +44 20 7584 6695 +44 20 7584 6751 adseurope@swea.org

Webbadresser: www.swea.org www.sweakansliet.org www.sweaguiden.com

SWEA Lokalavdelningar: 
REGION VÄSTRA AMERIKAS  (VAME)
Hawaii Eva Wannheden +1 808 262-2678 hawaii@swea.org
Las Vegas Marita Kingman +1 702 558-7889 lasvegas@swea.org
Los Angeles Gunilla Horacek +1 310 476-5353 +1 310 472-1853 losangeles@swea.org
Orange County Helena Gagne +1 949 716-0515 +1 949 858-4994 orangecounty@swea.org
San Diego Marianne Svedlund +1 858 459-0424 sandiego@swea.org
San Francisco Kerstin Eriksson-Splawn +1 408 255 4241 +1 408 725 8885 sanfrancisco@swea.org
Santa Barbara Linda Austin +1 805 969-2799 santabarbara@swea.org
Seattle Malena Grundel +1 425 882 7989 seattle@swea.org
Vancouver Gun-Britt Fransson +1 604 926-5246 +1 604 926-5248 vancouver@swea.org
REGION MELLERSTA AMERIKAS (MAME)
Arizona Lena Rapp +1 480 657-9019 arizona@swea.org
Austin Elisabeth Kihlberg +1 512 371-9323 +1 609 384-6830 austin@swea.org
Chicago Annette Bilgin +1 773 296-9384 chicago@swea.org
Dallas Tina Klintmalm +1 214 526-6468 +1 214 522-0148 dallas@swea.org
Denver Birgitta Sigfridsson-Harquail +1 303 388-7628 denver@swea.org
Houston Anne Appleyard +1 713 661-2444 houston@swea.org
Florida, South Filippa Leijonhufvud +1 954 321 7383 +1 954 321 7384 florida@swea.org
Michigan Barbro Lundberg +1 248 335 4039 +1 586 268 9320 michigan@swea.org
Minnesota Ulla Jerner-Mayer +1 651 351 7267 minnesota@swea.org
New Orleans Eva Lamothe Trivigno +1 504 891-1263 +1 504 891-1263 neworleans@swea.org
Toronto Erika Johansson +1 905-465 1879 +1 905 465 3063 toronto@swea.org
REGION ÖSTRA AMERIKAS (ÖAME) 
Atlanta Christine Robinson +1 770 446-5660 +1 770 446-1931 atlanta@swea.org
Boston Åsa Eldh +1 781 237-4079 boston@swea.org
New Jersey Madeleine Hershberger +1 908 607 1903 newjersey@swea.org
New York Victoria Gardezi +1 212 748-1288 newyork@swea.org
North Carolina Gunilla Davidsson +1 919 481-1010 +1 919 481-1010 northcarolina@swea.org
Philadelphia Carin Foster +1 856 829-4294 +1 856 829-5450 philadelphia@swea.org
Virginia Beach Anna Lissnils-Morlock +1 757 318-9440 virginiabeach@swea.org
Washington DC Monika Sergo +1 301 469 8361 washingtondc@swea.org
REGION VÄSTRA EMA (VEMA)
Barcelona Margaretha Bernsten Persson +34 938 96 00 79 barcelona@swea.org

Adresslista SWEA International och SWEAs lokalavdelningar



Costa Blanca Brigitte Winkle +34 96 670 38 17 +34 96 670 38 17 costablanca@swea.org
Göteborg Christina Vollert +46 31 16 21 22 +46 31 16 21 22 goteborg@swea.org
Holland Gunilla Léons +31 71 541 95 09 holland@swea.org
Irland Ninni Svantesson Frisk +353 1 6720854 irland@swea.org
Lissabon Angelica Heldt +351 21 486 85 03 lissabon@swea.org
London Gunilla Pearce +44 20 7584 6695 +44 20 7584 6751 london@swea.org 
Madrid Louise Senninger-Åkerblom +34 91 650 74 40 +34 91 650 87 17 madrid@swea.org
Malaga Monica Haglund +34 952 56 00 47 +34 952 56 00 47 malaga@swea.org
Mallorca Kersti Winblad von Walter +34 971 640 395 +34 971 71 07 29* mallorca@swea.org
Marbella Kerstin Jungwirth +34 952 88 62 33 marbella@swea.org
Oslo Katarina Silverskiöld +47 22 14 28 85 oslo@swea.org
South Africa Karin Smith +27 21 424 3096 southafrica@swea.org
Telemark Anita Coward +47 35 52 06 61 +47 35 52 02 47 telemark@swea.org
REGION MELLERSTA EMA (MEMA) 
Belgium Ulrika Hardie +32 2 351 6666 +32 2 351 69 13 belgium@swea.org
Berlin Anna-Karin Treml-Wänehag +49 30 8649 5950 +49 30 8649 5999 berlin@swea.org
Frankfurt/Heidelberg Karin Martyris +49 69 979 44799 frankfurt@swea.org
Israel Nanette Mayberg + 972 9 8872447 +972 9 8872449 israel@swea.org
Köln/Bonn Åsa HoegenTunander +49  228 21 19 37 kolnbonn@swea.org
Luxemburg Raija Peltonen +352 26 25 93 61 luxemburg@swea.org
Malmö Ulla Ganslandt +46 40 26 29 53 +46 40 26 29 53 malmo@swea.org
Milano Inga Magnusson Rio +39 02 29 52 60 04 +39 02 27 00 63 47 milano@swea.org
Paris Ann Winstanley +33 1 4647 91 85 paris@swea.org
Rimini Elisabeth Cederholm-Pezzi +39 0541 22373 +39 0541 565 45 rimini@swea.org *
Rivieran Catherine Kallerman +33 4 93 58 88 69 +33 4 93 58 88 69 rivieran@swea.org
Rom Marianne Bengtsson Agostino +39  06 8862250 rom@swea.org
Tunisien Margareta Alouane +216 71 753383 tunisien@swea.org
Örestad Elisabeth Theba +46 42 14 1612 orestad@swea.org
REGION ÖSTRA EMA (ÖEMA)
Athens Birgitta Koniali +30 210 89 71 647 +30 210 41 77 958 athens@swea.org
Budapest Mirja Kjellgren +36 26 571 909 budapest@swea.org
Dubai Ann Hespe +971 4 347 7121 dubai@swea.org
Genève Anna Carlsson Ring Rönneskog+41 22 860 1556 +41 22 860 1557 geneve@swea.org
Istanbul Marianne Alstermark +90 216 467 45 57 istanbul@swea.org
Riga Ira Johansson +371 7614875 riga@swea.org
Stockholm Margareta Hölcke +46 8 6787303 +46 8 545 05010 stockholm@swea.org
Vilnius Ingrida Drukteinyte +370  5 237 84 62 vilnius@swea.org
Västerås Yvonne Taha +46 21 52 667 +46 21 52625 vasteras@swea.org
Warszawa Maria Welander +48 22 853 8394 warszawa@swea.org
Wien Ingela Kindås-Mügge +43 1 486 24 25 +43  1 484 82 06 wien@swea.org
Zürich Marie-Louise Mägerle-Axelsson +41 43 833 92 13 +41 43 833 92 84 zurich@swea.org
REGION ASIEN
Bangkok Berit Radencrantz +66 2 653 1783 +66 2 653 1823-4 bangkok@swea.org
Beijing Marita Löfdahl +86 10 6450 0021 beijing@swea.org
Hong Kong Pirkko Sjögren-Lehto +852 2899 0024 +852 2899 0024 hongkong@swea.org
Japan Petra Lindberg Hultèn +81 463 76 6769 +81 463 76 6769 japan@swea.org
Kuala Lumpur Susanne Rapp +60 3 620 13 970 +60 3 620 13 977 kualalumpur@swea.org
Perth Anneli Carson +61 8 9293 2291 perth@swea.org
Seoul Anna-Karin Niklasson +82 2 793 0919 seoul@swea.org
Singapore Monica Berglund +65 6 475 1581 +65 6475 6794 singapore@swea.org

*=c/o annan person eller arbetsplats
EMA= Europa, Mellanöstern, Afrika
Amerikas=Nord-, Mellan- och Sydamerika
Lena Powers, SWEA Medlemsregister 13 Mars 2005.

SWEA, Swedish Women’s Education-
al Association, Inc., är en global ideell
förening för svenskor och svensk-
talande kvinnor som är eller har varit
bosatta utomlands.

Genom att samla Sweor kring vårt
gemensamma språk, vårt svenska ur-
sprung och kulturarv blir SWEA både
en träffpunkt och ett skyddsnät med
länkar över hela världen som gör livet 

utomlands lättare och ger stöd vid
utflyttning och återkomst till Sverige.

SWEAs syfte är att värna om det
svenska språket, stödja och sprida
kännedom om svensk kultur och sven-
ska traditioner, förmedla personliga
och professionella kontakter, samt
etablera ett nätverk Sweor emellan öv-
er hela världen.

SWEA stöder utbildning genom
stipendier samt olika projekt med
svensk anknytning.

SWEA har idag cirka 8 000 medlem-
mar i 76 lokalföreningar i 35 länder på
fem kontinenter. Föreningen startades
av Agneta Nilsson i Los Angeles 1979.
Prinsessan Christina, fru Magnuson, är
föreningens hedersordförande. Ordfö-
rande sedan 2005 är Siv Svensson. 

SWEA i korthet



Sverige-Nytt

Från och med den 17 december 2004 behöver man inte 
längre betala skatt för arv eller gåva i Sverige. Lagändringen
var ursprungligen tänkt att träda i kraft den 1 januari 2005,
men med anledningen av naturkatastrofen i Asien den 26
december 2004 aktualiserades frågan om tidpunkten för
ikraftträdandet, eftersom så många svenska medborgare
drabbades och man beslutade att lagändringen skulle gälla
från den 17 december istället.

Redan förra årsskiftet togs arvskatten bort mellan makar.
Nu tas både arv- och gåvoskatterna bort för alla. Regering-
ens främsta motiv till lagändringen är att underlätta genera-
tionsskiften i små och medelstora företag. Barn som ärver
föräldrar kan nu ta emot arvet utan att behöva skatta.
Tidigare fanns det risk för att man till exempel tvingades
sälja huset man ärvde bara för att man inte hade råd med
arvskatten. 

Gåvor är också mycket enklare att göra. Man kan nu ge
vem som helst vilka värden som helst utan att utlösa
gåvoskatt.

Skyldigheten för ett dödsbo att upprätta bouppteckning
enligt ärvdabalken gäller även efter den 17 december 2004.
Den upphävda lagen om arvskatt och gåvoskatt förändrar
således inte det ansvar som ett dödsbo har att upprätta

bouppteckning efter en avliden person.
Skatteverket har gett ut en ny broschyr med information

om de regler som gäller då ett dödsbo ska upprätta en
bouppteckning efter en person som avlidit från och med
den 17 december 2004. Broschyren kan rekvireras från
skatteverket, men den skickas också automatiskt till alla
svenska dödsbon.

Lagen om arv- och
gåvoskatt har upphävts

SVT Europa utvidgar
SVT Europa är på gång att starta sändningar till Asien,
Australien och Afrika. Planerna är långt framskridna och
sändningarna beräknas upptas inom kort. Kanalen väntar på
ett formellt beslut från regeringen om sändningstillstånd.
Rättighetsfrågorna med upphovsmännen är lösta och ett
satellitavtal väntar på underskrift. 

Alla programmen sänds ut via Europa och för att över-
brygga de stora skillnadera mellan tidszonerna i världen
finns idag satellitmottagare med hårddiskar som kan lagra
programmen och ge konsumenterna möjlighet att välja den
tittartid som passar tidszonen.

SVT Europa kommer att behålla sitt namn även i fort-
sättningen trots det utvidgade sändningsområdet. 

Man kan redan nu med en icke-bindande intresseanmälan
kontakta SVT Europa via e-post: svteuropa@svt.se eller
per telefon +46 8 784 2500  eller brev SVT EUROPA, KH-
BVO, Sveriges Television AB, SE-105 10 Stockholm  

Har du hört det yttrandet och slitits mellan lusten att hålla
med och önskan att försvara gamla Svedala? Vad skall man
göra? 

Det fungerar inte med att bara säga emot. En amerikansk
reklamfirma, som hade engagerats av ISAs konkurrent i
Skottland för att putsa upp Skottlands image som ett land
med bara whisky, säckpipor och golf, upptäckte följande: 

1. Om man säger att folk har fel blir de bara arga och defen-
siva. 

2. Om man bara säger hur det egentligen är blir man inte
trodd. 

3. Tricket är att säga:” Du har alldeles rätt och nu skall jag
berätta lite till som du kanske inte visste”. (I det fallet var det
att visa att Skottland förutom säckpiporna och pubarna har
mycket avancerad högteknologi.)

Visst är skatterna höga i Sverige. Den offentliga sektorns del
av bruttonationalprodukten är mellan 50% och 55%, vilket är
högst bland länder med marknadsekonomi. Motsvarande
siffra för USA är ca. 35% och mellan 45% och 50% för de fles-

ta europeiska länder. Men däremot är bolagsskatten bara
28% i Sverige mot 35% i USA. Det är näst lägst i “Gamla
EU”. Irland är lägst. Det lönar sig med andra ord för
amerikanska bolag att starta dotterbolag i Sverige och skatta
för vinsten där hellre än i USA.

”Jaha, men den individuella inkomstskatten är skyhög”,
säger belackaren triumferande. 

”Ja, du har rätt”, säger du. ”Tror du att den är högre än t.ex.
Tyskland?” 

Fällan är gillrad. Länder med högre individbeskattning än
Sverige är Tyskland, Belgien, Danmark och Finland.

Vän av ordning undrar nu hur man då får ihop det med att
Sverige har så stora utgifter för den offentliga sektorn. Var
kommer pengarna ifrån om skatterna inte är värst? En del av
svaret är att momsen finansierar en stor del, men eftersom
det är en skatt som inbakas i priserna undgår den vanligen
upptäckt, så det kan du hålla för dig själv tillsvidare.

”Om Sverige är så bra, hur kommer det sig att inte fler
utländska företag flyttar dit?” 

Dags för nådastöten: 
”Det gör dom!” 
Vi får t.ex. mellan 50 och 100 amerikanska nyetableringar

i Sverige varje år. Siffran varierar med konjunkturen. Det
finns nu ca 1 200 amerikanska företag i Sverige mot ca 300
för femton år sedan. Siffrorna är bara något lägre för brit-
tiska och tyska företags investeringar i Sverige. Den stora
avregleringen i Sverige i början av 90-talet i kombination
med IT-boomen satte fart på utlandsinvesteringarna och kur-
van svängde brant uppåt.

Handbok vid cocktailkonversation om Sverige. 

Kapitel 1

Av Erik Enroth, 
Executive Director North America 

ISA, Invest in Sweden Agency.

“Det är ju så höga skatter i Sverige.”
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Svenskar i Världen

SS
VIV, föreningen Svenskar i Världen, är utlandssvenskar-
nas främsta lobbygrupp gentemot riksdag, regering,
myndigheter och institutioner i Sverige. Vi spelar en

unik roll som centralpunkt i hemlandet för de 400 000 sven-
skar som bor i utlandet. Våra insatser gäller inte blott ”vad
Sverige kan göra för utlandssvenskarna” utan även ”vad
utlandssvenskarna kan göra för Sverige”. 

För att kunna spela denna roll behöver vi ha nära kontakt
och samarbete med andra organisationer, som samlar utlands-
boende svenskar. I främsta rummet gäller det SWEA.
Lyckligtvis har vi kunnat etablera ett sådant samarbete med
SWEAs internationella ledning. SVIV och SWEA arbetar
gemensamt för utlandssvenskarna. Att förena våra organisa-
tioner går inte av juridiska skäl men vi är båda överens om att
vårt informella samboförhållande ytterligare bör utvecklas!

Utlandssvenskarna har idag lagstadgad rösträtt. Mot bety-
dande motstånd lyckades SVIV häromåret genomdriva att
brevröstning tilläts för alla var de än bor i världen. Vi har nu
fått igenom att brevröstningsreglerna lagfästes och förbättras.
Härmed kan utlandssvenskarna få en större politisk tyngd,
men det blir verklighet först när de utnyttjar sin rösträtt. Vi
kommer energiskt verka för att så sker. SWEA, hoppas vi,
kan hjälpa oss i detta viktiga arbete.

Rösträtten och brevröstningen var stora framgångar för
SVIV. Till andra framgångar hör rätten till dubbelt medbor-
garskap, som kom 2001 och var en lättnad för många. Just nu
trycker vi på hos myndigheterna för att de nya passregler som
införs i höst inte ska krångla till det för utlandssvenskarna.

SVIV driver nu frågor såsom att en egen valkrets inrättas för
utlandssvenskarna, att förvärvsarbete för de s.k. medföljande
underlättas, att anslagen till svenskundervisningen i utlandet

höjs och att det nya pensionssystemet görs om så att intjäning
till det svenska pensionssystemet tillåts på bättre villkor för
medföljande till svenska utlandsanställda. 

Vi strävar efter att få de regler ändrade som försvårar och
fördyrar utlandsstationering och därmed skadar svenska före-
tag och svenskt näringsliv. I diskussioner med regeringskansli-
et tar vi upp bosättnings- och arbetsrelaterade förmåner i
socialförsäkringssystemet där utsända från företag och deras
medföljande ofta behandlas sämre än t.ex. biståndsarbetare
och utlandsstuderande. Det gäller rätten till föräldrapenning,
allmänna barnbidrag, underhållsstöd och arbetslöshetsersätt-
ning. 

Vi bygger kraftigt ut vårt ombudsnät för att väl täcka jord-
klotet. Genom dessa ombud vill vi skapa en utökad dialog om
utlandssvenskarnas situation. Vi har nu en drive för att rekry-
tera ”ungdomsombud” runtom i världen. Helst vill vi se att
SVIVare och Sweor gör gemensam sak runtom i världen.

SVIV arrangerar nu årligen större konferenser och har den
17 augusti i Stockholm en heldagskonferensen med temat
”Svenskarna i Kina”. Där framträder en rad Kinabaserade
affärsmän/företagsledare med råd och synpunkter på kom-
mersiella och andra satsningar i detta viktiga land. Nästa år
ska vi ha ”Svenskarna i Indien” och ”Svenskarna i Ryssland”.

Vi ska inom kort skapa en helt ny hemsida,  www.sviv.se,
som vi söker göra till en global kontaktpunkt för utlandssven-
skar. Detta är inte en konkurrent till SWEAs fina hemsida
utan vi vill se det som ett samarbete som vi båda kan ha 
nytta av. 

Örjan Berner
generalsekreterare/SVIV 

Namn………………………………….....................................................

Adress:…………………………………...................................................

Postnr:…...................... Ort ........................................................................

Land: ..........................................................................................................

Jag vill bli medlem för SEK 250
Jag är medlem i SWEA

             MEDLEMSKAP TILL HALVA PRISET!SVIV erbjuder rabatterat medlemskap
för världens alla SWEOR

och religiöst obunden organisation. Som officiellt remissorgan och profes-
sionell lobbyist bevakar vi nära 400 000 utlandssvenskarnas intressen.

Vårt motto är att bevaka, påverka och informera.
Tack vare våra insatser under senare år kan utlandssvenskarna numera

delta i riksdagsval, brevrösta och inneha dubbla medborgarskap.Vi har fört
förhandlingar med fem departement angående reformer i det nya pensions-
systemet, vilket drabbar medföljande särskilt hårt.

Andra ämnesområden vi följer är bl a skatte-, medborgarrätts- och
utbildningsfrågor. Vi har också tagit initiativ till bättre beredskap vid kriser
utomlands.

Som medlem får Du en rad förmåner, bl a kortare juridisk rådgiv-
ning, nyhetsbrev som e-post samt biluthyrning, hotell mm.

Läs mer  på www.sviv.se.
Kerstin Gustafssons klassiska handböcker Bosättning utomlands resp.

Återflyttning till Sverige kan Du köpa till reducerat pris.

Sweor kan nu efter överenskommelse mellan föreningarna teckna
medlemskap i SVIV för halva priset, dvs SEK 250.

Om Du är intresserad, bli medlem direkt via www.sviv.se eller sänd in
kupongen till SVIV, Box 5501, SE-114 85 Stockholm.

Bifogar en check (svensk eller  utländsk bank) utställd på
Föreningen Svenskar i Världen, SVIV (ej EURO-check).

Sätter in pengar på SVIV:s postgiro 504-1

Sätter in pengar på SVIV:s bankgiro 732-0542

Belasta mitt kontokort nr ………………………...........................

Giltighetstid …………............. (ej American Express eller Diners)

Jag vill också prenumerera på SVIV:s tidskrift för SEK 200 extra

Jag vill bara prenumerera på SVIV:s tidskrift för SEK 250

Föreningen Svenskar i Världen (SVIV) som bildades 1938 är en politiskt

SVIV - lobbygrupp för utlandssvenskar
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Språket

Habar? (Hur är läget?)
Jo, jag talar svenska – förortssvenska.
Vi som bor utomlands hänger kanske inte riktigt med i

utvecklingen av vårt eget språk, svenskan, och förstår kanske
inte alltid vad som sägs när vi besöker vårt gamla fosterland.
Som språkälskare – och vårdare – kände jag mig lite ”sten-
ålders” och beslöt mig för att ta reda på mer om vad som hän-
der på det området. Och det är mycket!

Hälsningen i rubriken är förortsslang eller shobresvenska
som Svenska språknämnden kallar den; Sho bre betyder
självfallet Hej! och potatisar är ett annat ord för oss svenskar
(vi kallas också svennisar, svechos, suedisar). Man använder
typiska omnämningar även för andra folkslag, exempelvis
kallas en arab för kebab, en indier för curry och – naturligtvis!
– en grek för hellas.

Orden fann jag i den nyutkomna, feta (bra) boken Förorts-
slang (Norstedts ordbok, 2004) sammanställd av det osanno-
lika författarparet Dogge Doggelito, rapsångare i gruppen
Latin Kings och Ulla-Britt Kotsinas, professor emeritus i
nordiska språk, känd för sina tidigare böcker om slang.
Genom sin grekiske make kom hon i kontakt med vuxna
som talade ett alldeles eget språk och intresset var väckt. Den
varmt röda ordboken är illustrerad av en av Sveriges främsta
graffitikonstnärer, Zappo och hans kollega Brorzan. 

Hur de båda författarna träffades är en härlig historia.
Redan på 1980-talet spelade Ulla-Britt in ungdomsspråk i
Stockholm. I förorten Alby träffade hon 1988 en 13-årig kille
som alltid rappade på skolavslutningarna. (Vad rap var hade
hon ingen aning om.) Det var den unge Dogge, som bad om
att få låna en bandspelare och göra inspelningar med sina
kompisar. 1999 höll vår professor en föreläsning i Alby och
en stilig kille i publiken undrade om hon kände igen honom.
Det gjorde hon! Ett år senare blev Dogge ombedd att hålla en
föreläsning i Stockholms stadshus i samband med stadens
750-årsjubileum. Han talade om förortsslang och hon om
stockholmsslang. Detta möte genererade fler föreläsningar
och – så äntligen! – en underhållande bok som ger oss andra
en ingång till den hemligaste av världar: förorternas kod-
språk.

Som alla vet har Stockholm en rad förorter som Alby,

Rinkeby, Fittja och Norsborg liksom Malmö har sitt
Rosengård och Göteborg sina Hammarkullen, Hjälbo,
Angered och Bergsjön, där invandrare från olika länder sam-
lats. Av alla sina språk har de skapat sin egen svenska, även
kallad betongsvenska eller bushiska. På 1980-talet talade man
om rinkebysvenskan i landets huvudstad, rosengårdska i
Malmö och gårdstenska i Göteborg. Från början skapades
det gemensamma språket av
arbetsinvandrare och poli-
tiska flyktingar från Grek-
land och Turkiet (guss = flic-
ka, deli = galen, korkad), där-
efter kom latinamerikanarna
och gav sin prägel åt språket
(amigo = vän, chica = flicka).
Efter dem kom andra från
andra länder, så det kom-
plicerade språket med sina
egenhändigt tillverkade gram-
matik (exempelvis suffixet
–ish) blev tämligen rikt med
tiden.  

De som växte upp skapade
sig dialekter, precis som de
svenskar som flyttade inom
landet gjorde för 100 år sedan;
det som ansågs som dåtidens stockholmska, göteborgska
eller malmöitiska kan jämställas med den förortsslang vi har
i dag. På den tiden kom många ord från zigenarnas romani,
från de kringvandrande
västgötaknallarnas språk
månsing och från sotarnas
hemliga språk knoparmoj –
för att inte nämna alla låne-
ord som vi bar med oss i
svenskan, alltsedan Stock-
holm grundades på 1200-
talet då vi lånade många ord
främst från Tyskland (ord
som lampa, klocka, rock,
betala), därefter Frankrike
på 1700-talet (exempelvis
renässans, salong) och återi-
gen tyskan under 1800-talet.
Sedan mitten på 1900-talet
är svenskan anglifierad och
ingen reagerar speciellt på
detta faktum, eller hur?

Men åter till förortsslangen! Där kan man finna många
skällsord och värderande ord; går man med fötterna utåt
heter det kvart i fyra och har man underbett kallas man wal-
ter. Är du okunnig är du en igno, en vekling är en tutte, en
skvallerkäring är en babblish, en Gucci mama en golddigger,
en toffelhjälte en chahata och en ful person en cheri (hm,
som Frankrikeboende känner jag mig något kluven inför
den betydelsen!). 

När det gäller svordomar använder vi svenskar ord som är
förknippade med djävulen och som i dag mest används som
förstärkningsord - djävligt exempelvis. Invandrarna använ-

Sho bre på er
alla potatisar!
Språk genomgår ständigt en föränd-
ring. Till mångas förtret och till andras
glädje. Christina Lindqvist har läst två
nya intressanta böcker som speglar 
språket i centrum och periferi 
– i city och i förorten.  

Ulla-Britt Kotsinas, professor 
emeritus i nordiska språk.
Foto: Maud Nycander©

Dogge Doggelito, sångare i Latin
Kings.
Foto: Maud Nycander©
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Språket

der uttryck som anspelar på
sexualitet och som vi här
avstår från att citera. Någons
mamma kan ta illa upp!

En stor kreativitet visas upp
när det gäller vissa företeelser,
som exempelvis en tuffing
kallas en deniro efter den
kände skådespelaren, en
heroshima är en person som
spelar hjälte, en mörkhyad
skojare kallas mugabe efter
Zimbabwes president och en
kortväxt person kallas bonsai. 

Förortsslangen är ett rikt
språk där många ord snart
kommer att återfinnas i Svenska Akademiens Ordlista, var
så säker! Att man i förorterna skapar ett eget språk innebär
inte att utövarna inte kan det som vi betecknar som ren sven-
ska, tvärtom! Hemspråken är olika, men tillsammans har man
ett gemensamt kodspråk som även innebär en gemensam
identitet. Precis på samma sätt som det hundra år gamla
Ekenssnacket och dagens Söder- eller Östermalmsspråk.
Skillnaden är bara att förortsslangen är relativt ny – än så
länge.

Om förortsslangen är en slags ytterlighet kan man nog kalla
yrkesjargongen Norrmalmstorgskan en annan; det kodspråk
som framstående företagschefer talar runt Norrmalmstorg.

Docenten i svenska vid Stockholms universitet, Lars Melin,
har beskrivit denna variant i en nyutkommen bok: Corporate
bullshit (Svenska Förlaget, 2005). För att vara inne i svängen
gäller det att ”att ligga i framkant med ett skarpt management-
attention med fokus på ett winwinscenario”. Hajar du?

Orden mantra, logistik, vision, nisch, avknoppning och bench-
marking är nu hopplöst ute. Nu gäller agendan, att man ska
ta plats, brinna för någonting, bekräfta sig själv och vara med på
tåget. Empatiorden är på starkt återtåg. Det gäller att låta
Mona Sahlinskt omhändertagande, då har man rätt förhåll-
ningssätt. 

Men risken är att om vi blir för många som använder orden
i kkk-svängen (kurser, konsulter och konferenser) blir även
ovanstående managementska ute – då är det fel väg att gå och
vi får finna nya ord för att uttrycka oss. Men till detta

återkommer vi en
annan gång! 

Under tiden: Chilla
– ta det lugnt! - och ta
en vuxenvälling, caf-
felatte!

Jalla bai! (Hejdå!)

Christina Lindqvist
SWEA Rivieran

Vill Du bolla idéer och tankar med
någon? Står Du inför en förändring och
vill försöka hitta rätt? Du kanske
undrar: Vart är jag på väg? Vad vill jag?
Är det dit jag vill?

Karriärutveckling? Mål, mening och
balans i livet? Strukturera tillvaron på
ett bättre sätt? 

Som Din personliga coach, och med
DIG i centrum, blickar vi framåt på ett
metodiskt och fokuserat sätt.

Kontakta mig gärna förutsättnings-
löst så berättar jag mer.
E-mail: evalena.ostensson@telia.com
Tel:+46 70 246 76 60 alt. +46 42 13 14 89

PERSONLIG UTVECKLING GENOM COACH

���������	 
 �������
� � ���� ������� 	� 
���
� �
 �������
 ��� ���� �

����� �� � �� � � � ���� ��� ������ �

��	���������	������ ������������	�	�
�	���������	�����	����	� � ������

����
����������	����	�

�� ������ ����
 	� ����� ����� �
� � ��

� ��������

�������	�� !�"""#�� ����� ��	�	�������� #���

�������� ������
�����������  !"#����������
���� $%&�'%&�()�*+�*,, -�.� $%&�'%&�()�*+�*,/

�0����1 ����2
���3�� ��������
��3��� � �

Själv är jag också SWEA, har bott utomlands i flera år och känner väl
till förändringar från både mitt yrkesliv och privat. Yrkesmässigt har
jag jobbat brett inom området Human Resources som personalchef och
är beteendevetare i botten. Idag arbetar jag i egen verksamhet som
personlig coach samt med ledarutveckling där coaching används som
utvecklingsmetod.

Tala gärna om för 
våra annonsörer var du har 

hittat annonsen!
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Regionmöten 2005

SWEA Hawaii hälsar alla Sweor 
välkomna tlll RM för 

Västra Amerikas 
i Honolulu 3–6 november 2005.

Information och 
anmälningsblankett finns på 
www.chapters-swea.org/hawaii

Aloha!

Östra och Västra EMA
Välkomna  till en härlig höstvecka

i Aten 6 -8 oktober 2005!

Aten är kultur och historia, men också en modern
storstad med allt vad det innebär av shopping och livets goda.
Närmaste granne är havet med fina stränder, lyxiga badorter och
trivsamma kustbyar.

Vi erbjuder ett omväxlande och intressant program
som visar både det antika och det moderna Aten och Grekland.

Välkomna till Akropolis mitt i stan och Cap Sunion,
där haven möts! Välkomna till folkliga tavernor och galamiddag!
Till golf i Glyfada och sightseeing i Plaka! Och mycket annat!

Efterresan på tre dagar går rakt in i antiken, men med
trevliga och avkopplande nedslag i det moderna Grekland. 

Mer information, anmälningsblanketter och detaljerat
program hittar du på 

www.chapters-swea.org/athens

Det är med stor glädje som SWEA Rivieran bjuder in till region-
möte! Välkomna att njuta av havet, stranden, bergen och det
provencalska landskapet med sina vackra byar!

Vi inviterar er till Nice, huvudstaden på la Cote d’Azur, med
sin elegans, sin blomstermarknad, sina konstmuseer och sitt
vackra blå hav!

I vårt program har vi ett smakprov på vad regionen har att
bjuda: 
• Besök våra fantastiska konstmuseer!
• Laga mat i ”la Cuisine de Soleil”, köksskolan i Mougins! 
• Utforska staden Nice med sin historia påverkad av Italien.
• Besök de praktfulla villorna på Cap Ferrat! Spela i Monte   

Carlo!
• Ät middag på det världsberömda Hotel Negresco!
• Under våra två efterdagar går turen via vingårdsbesök till 

Provence, och det vackra och charmiga Aix en Provence.

Hjärtligt välkomna till
MEMAs Regionmöte i Nice 
14–16 oktober 2005

Detaljerat program hittar du på vår hemsida: 
www.chapters-swea.org/rivieran/

eller kontakta din ordförande om du inte har tillgång till dator.

Än en gång välkomna!

Östra Amerikas Regionmöte

Varmt välkomna till
Boston och New England!

14 - 16 oktober 2005

Information: boston@swea.org

Vi ser fram emot många glada återseenden och 
nya bekantskaper när vi nätverkar och får 
glimtar av det historiska och moderna Boston.
New Englands bästa årstid med prunkande 
höstfärger!

Vi kommer att bo på Harvard Club och guesthouse 
i hjärtat av Back Bay. Sightseeing, hummermiddag, 
JFK Library, SWEA Bostons 20-årskalas, och vår 
SWEA-konferens förstås, står på programmet. 

Läs mer på www.sweaboston.org och www.swea.org
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Sverigemiddagen

RM hos SWEA Japan

Datum fDatum föör Regionmr Regionmöötet i Tokyo hos SWEA Japan 2005tet i Tokyo hos SWEA Japan 2005

19 oktober
Ankomstdag. På kvällen serveras välkomstdrink med tilltugg
20 oktober
Utflykt utanför Tokyo till Hakone. Middag på kvällen
21 oktober
Mötesdag för SWEA Asien. Middag på kvällen.
22 oktober
Utflykt i Tokyos centrala delar. Sayonaramiddag på kvällen
23 oktober
Avresedag

Program för efterresan (4 nätter - 5 dagar) med början 23 oktober
        Hiroshima med Miyajima island, Kyoto och Kanazawa

japan@swea.org

Välkommen till 

DALLAS, TEXAS 
och

Mellersta Amerikas regionmöte 

21-23 OKTOBER 2005 

Come and visit us! 
För vidare information se www.swea.org

och www.chapters-swea.org/dallas
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Courtesy of the Dallas Convention & Visitors Bureau
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Boktips

Himmel och helvete
Mord i Knutby
av Terese Cristiansson
( Bokförlaget DN 2004)

Natten till den 10 januari 2004
mördades Alexandra Fossmo i
sitt hem i Knutby utanför
Uppsala. Hon var gift med
Helge Fossmo, pastor i den
lokala Filadelfiaförsamlingen.
Sara Svensson som arbetat som
barnflicka i huset anklagas för

mordet. Samma natt utsätts grannen Daniel Linde för mord-
försök. Även här tros Sara Svensson vara förövaren.

Fallet får stora rubriker i svensk press men till skillnad från
andra liknande fall fortsätter det här att intressera journalis-
terna och därmed även det svenska folket.

Ganska snart kommer misstankar om att Helge Fossmo lig-
ger bakom mordet och mordförsöket. Det faktum att Helges
första fru Heléne Fossmo gått en förtidig död till mötes, den 18
december 1999, vid en olycka i badrummet sätter fart på den
kollektiva fantasin. Spekulationer om huruvida även detta
varit ett mord tar fart. När Daniel Lindes fru framträder och
vittnar om att hon haft en kärleksaffär med Helge Fossmo
spinns nätet av motiv tätare runt honom. Sara Svensson däre-
mot verkar inte ha något att vinna på att Alexandra och
Daniel dör.

Den dokumentära boken berör olika aspekter runt mordet.
Alla inblandade får sin beskärda del av utrymmet och be-
skrivs utförligt. Vad som sägs i rätten återges bitvis ordagrant
liksom delar av de sms som ingick i bevismaterialet.

Terese Cristiansson arbetade med bevakningen av mordet
och fick som enda journalist full insyn i Filadelfiaförsamling-
en i Knutby. Bland annat deltar hon i en bibelskola för att
bättre kunna förstå hur de olika inblandade reagerat och var-
för de handlat som de gjort.

Församlingen har flera pastorer, varav två är kvinnliga. En
av dessa, Åsa Waldau, går under benämningen Kristi Brud.
Frågan om en fysisk person kan vara Kristi Brud diskuteras i
pressen liksom hur Åsas starka position i församlingen kan ha
inverkat på de inblandade personerna.

Personen Helge Fossmo belyses ur många synvinklar.
Enligt flera vittnen har han fört ett utsvävande liv med flera
älskarinnor som han haft dagliga sexuella kontakter med vid
sidan om sitt äktenskapliga samliv. Hans nätter tycks ha varit
fyllda av aktiviteter och man frågar sig hur han orkat. De
bilder av honomsom förekommer i boken gör att man även
frågar sig hur alla dessa vackra kvinnor har kunnat känna
dragning till en person med ett inte allt för fördelaktigt yttre.
Tydligen gör han sig inte på bild, utan hans karisma kommer
till sin rätt vid direktkontakt.

Boken är mycket uttömmande och ger många av de svar
man inte fick i media. Denna dokumentära skildring av hän-
delserna kring Knutbymordet kan inte betraktas som en
deckarroman, även om alla beståndsdelar finns där, men den
kan trots det läsas som om den vore en roman. 

Pernilla Ahlin

Asyl
Den sanna fortsättningen på Gömda
Av Liza Marklund
(Piratförlaget 2004)

För alla oss som köpt och läst Liza Marklunds första bok,
dokumentären Gömda, känns det bra att i uppföljaren Asyl
få veta att de pengar som den boken inbringat slutligen hjälpt
den misshandlade Maria Eriksson att få en något bättre tillvaro
i ett annat land. Och för alla oss, som tillfälligt bor i andra län-
der och njuter lyxen av att uppleva ett äventyr för att sedan
tryggt kunna återvända till våra svenska rötter när vi har fått
nog, känns det tungt att veta att någonstans sitter en familj
som inte kan åka hem.

Visst finns det andra familjer runt om i världen som tving-
ats fly från sina hem och som inte ser någon möjlighet att åter-
vända under sin livstid. Folk som kommer från krigshärjade
områden och diktaturer; folk som flytt från förtryck och
orättvisor. Men här talar vi om en kvinna som vuxit upp i ett
land med demokrati, där krig inte förkommit på två hundra
år och som borde kunna känna trygghet i sitt hemland. En
kvinna som måste hålla sig borta på grund av att en enda indi-
vid, den tidigare maken, har lyckats göra hemlandet så osäk-
ert att hon inte vågar besöka sina föräldrar eller ens upplysa
dem om var hon befinner sig för tillfället.

Hur kan en individ ställa till med så mycket skada? Man frå-
gar sig också hur det kommer sig att han inte tröttnar på
leken och slår sig till ro. Varför han inte tycker att det kan
vara nog med alla dessa år av terror. Hur mår han egentligen?
Vad har han upplevt som gjort att han aldrig kan släppa taget
och låta saken vara? Och kanske det viktigaste av allt: har han
utsatt fler personer för liknande behandling?

Den nya boken handlar om vad som hände när Maria
Eriksson med sin nya familj inte längre kunde vara kvar i
Sverige; vart de tog vägen när kammarrätten slagit fast att de
måste flytta utomlands för att överleva. För er som läst
Marklunds roman Paradiset kan jag upplysa om att ni kom-
mer känna igen en hel del. För innan familjen väl kommer
iväg till utlandet bor de en längre tid i ett hus som ägs av en
stiftelse som arbetar för att hjälpa utsatta kvinnor och deras
barn undan män som misshandlar dem. I alla fall är det vad
man först tror. Sedan börjar man fundera på vad stiftelsen
egentligen sysslar med.

När familjen väl kommer iväg, först till Sydamerika och
sedan till USA, så upphör inte
problemen. De tar bara en
annan vändning. Vi vet alla
hur svårt det kan vara att ack-
limatisera sig i en ny miljö och
hur olika typer av byråkrati
kan sätta käppar i hjulen för
alla typer av initiativtagande.

Den gnista och envishet som
Maria Eriksson visar prov på
känns nästan orealistisk, men
så inser man att hon är tvun-
gen att orka. Det finns ingen
annan som kommer att dra
hennes tunga lass. Ska hon och
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Boktips

Alla vilda 
av Birgitta Stenberg
(Norstedts, 2004)

Äntligen har fortsättningen på
den självbiografiska sviten
Kärlek i Europa (1981) kommit.
Vi befinner oss i efterkrigsti-
dens 50-tal där all instängd lust
söker nya vägar och platser i
Europa. På en scooter förd av
vännen Gunnar färdas den 18-
åriga Birgitta via Paris ut i det

okända. Mellan sig och föraren har hon sin älskade
Remington, sin stora tunga skrivmaskin – hon skall ju bli för-
fattare och den måste med hur obekväm än resan blir.

På ett rökigt parisiskt café med Sartre och andra kända poli-
tiska figurer i vimlet, möter hon sin älskade Louise och till-
sammans drar de till Mallorca där de hyr ett hus. Vänkretsen
blandas med personer från alla hörn av Europa och även
Amerika; där finns allt från bohemer, författare (bl a den
kände Robert Graves), alkisar, bögar och flator. Vinet flö-
dar, amfetaminet upptäcks och troheten är det si och så med.

att åka till Skogstorp ändå, utan Einar som sällskap. Ute i sko-
gen bor de sjukpensionerade kusinerna och det blir en inte
helt angenäm vistelse under en allhelgonahelg, som känns
lång och fullmatad med minnen och upplevelser. Barndomen
beskrivs som krävande. Barndomens somrar vävs in i roma-
nen med tillbakablickar i samband med hennes besöket i
Skogstorp. ”Jag vill veta och jag vill förstå hur mitt liv blivit
som det blivit.” 

I mötet med släktingarna närmar sig
Eva insikten att hon inte kan fly sitt
förflutna, trots utbildning och ”klass-
resa”.

Det här är ett möte av det lite tyng-
re slaget, men skräms inte av det.
Romanen är förvånansvärt lättläst
med tanke på temat, ett stycke
Sverige i vardagen som är väl värt att
ta del av. Det är en fristående fortsät-
tning på den prisbelönta Huset vid
Flon som publicerades redan 1997. 

Anne-Charlotte Sikström Nilsson
SWEA Tokyo

hennes familj överleva så får hon aldrig, aldrig ge upp.
När boken slutar verkar det ändå som hon funnit ro och

man får bara hoppas att hennes barn får växa upp till har-
moniska människor trots allt de gått igenom som små.

Så Maria Eriksson, vem du än är och var du än är, om du
läser det här: Hjärtligt lycka till i din nya tillvaro. Jag hoppas
du känner det varma stöd vi sänder dig mentalt.

Till er andra: Läs boken och uppmana alla era vänner att
göra detsamma. Om berättelsen sprids och skapar opinion
kanske vi kan skapa en bättre förutsättning för andra kvinnor

i liknande situationer att komma ur sitt personliga helvete.

Pernilla Ahlin

Kjell Johansson roman
Sjön utan namn som kom
redan 2003 finns nu i
Månpocket. 

Läs en svensk bok!

Man kan lätt säga att kärleken består, men föremålen växlar.   
Birgitta Stenberg skriver mustigt, underhållande, själviro-

niskt, lakoniskt med en rättfram och lysande prosa – boken
är lättsam och underhållande, inte djupanalyserande på något
sätt, men behöver vi alltid det? Författaren bjuder verkligen
på sig själv, så långt från hemlighets- och tabustämplar vi kan
nå anno 2005. Hon ger läsaren en inblick i sitt eget slarvigt
syndiga liv där den lesbiska kärleken är central. I bokens
slutkapitel befinner vi oss i nutid. Vi följer med den i dag 72-
åriga författaren till Carmel, New York och Köpenhamn där
vi återknyter bekantskapen med vännerna från Mallorca, alla
nu ålderstigna men trogna sig själva. Det är vackert, mycket
vackert. Även det kluvna och spända förhållandet med mod-
ern (som vi tidigt fick möta vid hennes korta besök på
Mallorca) nämns, kanske lite i förbifarten; det berör, gör ont,
väcker frågor. 

Birgitta Stenberg debuterade som 24-åring med Mikael och
Poeten där författaren Paul Andersson förekommer, därefter
kom Chans, Apelsinmannen, Spanska trappan och inte minst,
Kärlek i Europa. Nu ser vi med spänning fram emot nästa
roman. Hoppas den inte dröjer alltför länge!

Christina Lindqvist
SWEA Rivieran

Sjön utan namn
av Kjell Johansson
(Norstedts, 2003)

I Kjell Johanssons Sjön utan namn, stiftar vi bekantskap med
Eva som undervisar på Komvux och lever ensam i en söder-
förort till Stockholm. Efter kvällsundervisningens slut unnar
hon sig ett glas vin eller två och kopplar av i sin favoritfåtölj.
Hon beskrivs som envis, besatt och med sammanbrott, så pass
allvarliga att hon någon period vistats på Långbro sjukhus.
Uno, skolans rektor är förvånansvärt tolerant. ”Jag får önska
skolans bästa lärare välkommen tillbaka, är hans stående rep-
lik.”  

Einar är Evas lillebror. Han är gift med Sonja. Han har jobb
och barn, något han hänvisar till när Eva försöker få honom
att åka med till Skogstorp, till släktingarna i urskogen. Han
har förskjutit alla minnen och menar att han aldrig varit där.
Han kommer inte ihåg att han vistats där en sommar. Einar
vill inte vara med i Evas värld, han är rädd för att bli alltför
involverad. Det är fullt upp som det är och mellan varven
tröttnar han på hennes liv.

Eva söker sina rötter, eller är det ro? Hon bestämmer sig för
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Såsom i en översättning
av Käbi Laretei
(Albert Bonniers Förlag, 2004)

Såsom i en översättning med undertiteln ”Teman med varia-
tioner” är just teman med variationer. Handen på hjärtat, vad
vet Du egentligen om Käbi Laretei? – Spelar piano och var
gift med Ingmar Bergman, svarar de flesta jag frågat. Jag var
själv inkluderad i den skaran. 

Men Käbi Laretei är långt mer fascinerande än så. ”Det är
som om jag nästa vecka måste byta skinn, språk, karaktär”,
konstaterar hon efter att ha återsett hemlandet Estland efter
många år i utlandet. Språket engagerar, genom hela boken.
Det kan vara olika språk. Det vi vanligtvis menar med språk,
men också olika musikaliska språk och tonlägen; manligt-
kvinnligt, starka konstnärliga personligheter i möte eller rent
av inte i möte överhuvudtaget.

Käbi Laretei lever med sin man Gunnar och lilla dottern
Linda när hon plötsligt börjar inse att korrespondensen med
en annan man, Ingmar Bergman, upptar allt mer av hennes
tankar och får hjärtat att öka takten. Vi vet att de blev ett par,
gifte sig och fick sonen Daniel. Men det är två konstnärliga
personligheter som skall ta plats i livet. Käbi undrar om inte
musiken ljuger. ”Den som lever med en musiker blir lurad.

Människan och den musik hon framför smälter inte alls ihop
till ett. Man skall aldrig förväxla skådespelaren med rollen.”
Vi vet hur det gick. Men det förvånde Käbi att höra Ingmar
säga efter skilsmässan: ”Det var svårt att leva med en människa
som tog så stor plats” eller ”som var så dominerande.” Hon
reflekterade senare att hon levt sitt liv med Ingmar ”såsom i en
översättning”. 

Att någon lämnar man och barn och ger sig in i en ny rela-
tion kan vara spännande tankar att ta del av. Är personen
dessutom konsertpianist och kvinna är det ännu mer spän-

nande att se hur livet ska
gestalta sig i vardagsform. Att
mitt upp i allt hitta tillbaka
till ett tidigare lämnat hem-
land ger extra krydda. Ett
spännande kvinnoporträtt av
en till synes stark kvinna.

Anne-Charlotte 
Sikström Nilsson

SWEA Tokyo

Svålhålet
Av Mikael Niemi
(Norstedts 2004)

I och med att Mikael Niemis Popu-
lärmusik från Vittula filmatiserades
och hade premiär på de svenska bio-
graferna var han hett stoff för alla 
olika typer av svenska TV-program. I
sofforna på morgonen, i caféprogram-
men på kvällarna och i heta stolen
frampå nattkröken, överallt dök han upp. Intrycket han gav
var mycket sympatiskt. En norrlänning som talade så man
förstod och som verkade både go och glad.

Den nya boken Svålhålet nämndes också i dessa samman-
hang. Mikael talade om sin dragning till science fiction och att
han länge funderat på att ta sig an temat. Själv är jag mycket
förtjust i science fiction och i synnerhet Douglas Adams
trilogi (som omfattar fem böcker) The hitchhikers guide to the
galaxy, vilka Mikael talade varmt om. Det var alltså med
förtjusning och ett stort mått nyfikenhet jag tog mig an
Svålhålet.

Boken uppfyller förväntningarna. Släktskapet med
Adamstrilogin är omisskännlig och de tvära kasten som en
bra science fiction ska innehålla finns här. Sen kan man ha lite
delade meningar om Mikaels dragning till det vulgära. Min
kompis tycker att det ger boken en norrländsk prägel och
känner sig hemma, själv tycker jag inte att det tillför något.

Bortsett från min prydhet finns det bara positivt att säga.
För dem som gillar tokiga historier utan verklighetsanknyt-
ning är detta något som inte får missas.

Pernilla Ahlin

Vadå triptyk? Det betyder ju trede-
lad bild, som en altartavla ungefär.
När jag läst boken håller jag med om
att det är en triptyk, men jag funder-
ade länge över vad underrubriken
stod för.

Boken handlar om Fatima som
flytt till Sverige. Första bilden visar
hennes strävan efter att få jobb och
då helst ett jobb som passar henne. I
sitt hemland hade hon arbetat som sockerbagare men det var
inte vad hon ville syssla med nu. Första tredjedelen av boken
domineras av en personlighetsundersökning för att precisera
vilken typ av arbete Fatima är lämpad för.

Andra tredjedelen handlar om det jobb hon fick som vakt-
mästare på regeringskansliet där hon kommer statsministern
mycket nära. Han verkar värdesätta hennes åsikter och frågar
ofta hur hon uppfattar olika situationer från sitt invand-
rarperspektiv. Så småningom blir hon även hans älskarinna
och följer med honom på resor. Denna del av triptyken av-
slutas med en händelse som gör att statsministern blir tvungen
att ta ställning till hur viktig Fatima egentligen är för honom.

Den sista bilden visar statsministerns syn på Fatimas tid i
Sverige. Hur han fick syn på henne första gången och hur han
uppfattat det som hänt dem. Varför han valt att fråga henne
till råds vid olika tillfällen och hur han reagerade vid den
avgörande händelsen. Den belyser även hur han känner det

Lena Anderssons roman
finns redan i handväsk-
formatet Månpocket. 

Du är alltså svensk?
En triptyk
Av Lena Andersson
(Bonniers 2004)
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Det fanns en tid då endast
gamla 1700-talsgårdar och
jugendhus kunde bli k-
märkta. Idag ser det annor-
lunda ut. En bensinmack
från femtiotalet och en
korvkiosk från tiden före
MacDonalds kan tilldelas
kultur- eller åtminstone
kultstatus.

Böcker om det svenska
folkhemmets byggnader
växer nu upp som betong-

förorter på sextiotalet. K-spaning har blivit ett lyckat grepp.
De båda journalister som gjort kulturspaningen till en helt
egen genre är Göran Willis och Staffan Bengtsson. De bör-
jade sina spaningar redan 1993 då de tillsammans med en foto-
graf och en byggnadshistoriker åkte Sverige runt i en gräddvit
Volvo Amazon årsmodell 1969. Resan resulterade i ett antal
tv-program om det glömda Sverige. Miljöer från 50- och 60-
talen, som ingen människa ägnat en estetisk tanke, levde upp
genom kameralinsen. TV-inslagen har blivit många genom år-
en och böckerna likaså. Inget har undgått deras skarpa blick;
biografer, konditorier, busskurer och mjölkbaren. Ja, till och
med mjölkpallar har fått sin k-märktstämpel. 

I år var det dags för de svenska folkparkerna. En lyckträff
igen. Vilken svensk kan säga att de aldrig varit i en folkpark.
Inte ens den allra yngsta generationen har missat dem. Den år-
liga och stökiga rockmusikfestivalen i Hultsfred håller till just
i en Folkets Park. 

De svenska folkparkerna var av socialdemokratiskt ur-
sprung och namnet Folkets Park lär vara skapat av den social-
demokratiske tidningsmannen Axel Danielsson i slutet av

1800-talet. Det var en fri tolk-
ning av den belgiska förebild-
en ”Maison de Peuple”. Första
folkparken öppnades 1892,
fyra år efter Socialdemokratis-
ka Arbetarpartiets bildande
1889. Platsen var Malmö och
Möllevången, där man året in-
nan uppfört ett Folkets hus.
Startskottet hade gått och  in-
om loppet av ett decennium
var landet täckt av folkparker.

Den politiska förankringen är
fortfarande stark. Varje år
sommartalar Göran Persson i
Björkviks annars inte så stor-
stilade nöjespark. Men trots
politikens makt så är det
främst dansen, musiken och
ett oändligt antal svenska arti-
ster som får representera innebörden av begreppet folkpark.

Willis och Bengtsson är inte längre ensamma på k-spanings-
marknaden. Bara det senaste året har minst två likartade bildri-
ka böcker publicerats; en om den svenska korvkiosken och en
om vår allra största folkhemsfotograf Elliord Mattsson, som
reste landet runt och fotograferade lokala vykort. 

K-märkt svensk nostalgi

Hela Svenska Folkets Park
En k-märkt turné
av Staffan Bengtsson och Göran Willis
Forum 2005

Korv, mos och människor
En bok om svenska korvkiosker
av Leif Eriksson
Wahlström&Widstrand, 2004

Elliords himlar 
En vykortsresa genm folkhemmet
av Petter Eklund
Bokförlaget Max Ström 2004

efter det avgörande skedet.
Historien uppfattas som mycket trovärdig i sin beskrivning

av hur det kan kännas att vara invandrare. De flesta Sweor
känner säkert igen främligskapet och hur det är att inte riktigt
kunna göra sig förstådd. Hur de subtila nyanserna i det nya
språket kan missuppfattas samt känslan av att de andra skrat-
tar bakom ens rygg.

De faktiska händelserna i boken känns däremot orealistiska.

Att en anställningsintervju skulle kunna gå till så som be-
skrivs eller att en vaktmästare kan utses som personlig assis-
tent vid statsministerns resor känns inte verklighetsförankrat.
Men just denna mix gör boken spännande.

Pernilla Ahlin
f d SWEA Dubai

α
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När kastanjerna 
blommar i Paris
av Ing-Maire Eriksson
(Albert Bonniers 2003)

Just som tåget rullar ut från Gare du
Nord slår det henne att hon full-
ständigt glömt bort att titta efter om
kastanjerna blommade. Paris glider
bort lika oberört, hemlighetsfullt
och oåtkommligt som det tyckts

henne från första stund.
Det är efterkrigstid och en längtans vind drar genom

Sverige. I den lilla byn i Norrland drömmer hon redan som
barn om Frankrike och fattar kärlek till franska språket när
radion bjuder på franska chansons. Ödet ger henne tid att sitta
hemma och lyssna. Hon är klen, men har läshuvud och med
hjälp av korrespondenskurser når hon fram till studentexam-
en. Första anställningen hon får är som skrivbiträde på ett
stort bibliotek i Stockholm.

Längtan till Frankrike pockar dock oupphörligt på, och så
hamnar hon som au-pair hos familjen Balladières i en förorts-
lägenhet utanför Paris. Hon slås genast av den oförklarliga
kylan och tomheten som råder i hemmet. Det fattas något
väsentligt. Människovärme. All närmare kontakt med Ma-
dame är utesluten. ”Mademoiselle” är och förblir underly-
dande. Att ha ansvaret för familjens två små barn, Patrick och
Louise, visar sig nästan omöjligt då all spontanitet trycks ned. 

I en händelselös kedja länkas den ena au pair-arbetsdagen
efter den andra, medan hon längtar ut till sitt drömda Paris.
Genom språkkursen på Alliance Française och mötet med
andra au pair-flickor får hon ett andhål och möjlighet att upp-
täcka världsmetropolen som inte bara bjuder på lyx och flärd,

utan blandas med mycket fattigdom och lidande. Men hon
möter också Ibrahim, en ung student från Algeriet, och blir
för första gången förälskad. Genom honom får hon kontakt
med ytterligare en kultur. 

Livet hos familjen Balladières blir allt svårare att uthärda.
Mer och tyngre arbete läggs på henne. Hon får för lite mat
och blir sjuk och utmattad. Det blir färre tillfällen till
ledighet och Parisbesök. Vändpunkten kommer efter
påskbesöket i Monsieurs adliga familj på ett gods utanför
Lyon. Hon finner allierade bland de anställda, som får
henne att inse att hon aldrig kommer att få stöd och korrekt
behandling av Madame. Och trots att hon under den här
tiden får äta sig mätt, orkar inte hennes kropp mer.

Hon förstår nu att hon måste söka nytt arbete, men hin-
ner inte börja en ny tillvaro innan hon blir så sjuk att hon
hamnar på sjukhus. Det blir Ibrahim som hjälper henne
innan han snabbt måste lämna Frankrike. Politiskt sjuder
det i landet, när krisen i Algeriet tar fart.

Sista tiden i hennes drömmars Paris tillbringar hon utmat-
tad i en jättelik sal i de sjukas, bortkastades och glömdas
värld. Ytterligare en tung erfarenhet. Hon skall nog komma
därifrån, men de flesta andra i salen blir stannande.

Men hon har gnistan. Allt finns kvar. Och en dröm kan
man ju aldrig ångra. 

Ing-Marie Erikssons bok är rak och uppriktig, och byg-
ger på hennes egna upplevelser som au pair i Paris i slutet av
50-talet. Ibland blänker en viss humor till. Framför allt gör
hon mycket säkra personbeskrivningar och analyserar väl
förhållanden i Frankrike som delvis är relevanta idag. Och
dagens au pair-flickor känner säkert igen sig, även om det
har gått en halvt sekel.

Elisabeth Ollo
SWEA Paris

Tjuvarnas marknad
av Jan Guillou
(Piratförlaget 2004)

Polisintendent Ewa Johnsén, tidigare Järneklov och nyskild,
får kriminalinspektörerna Börje Sandén, Claes Stålhammar,
Terje Lundsten och Erik Muhr till sin hjälp för att lösa några
ovanliga inbrott i Stockholmstrakten. Ovanliga så till vida att
värdet av det stulna uppgår till mångmiljonbelopp per
hushåll. Inbrotten ter sig också ovanliga eftersom ingen
åverkan skett på vare sig dörrar eller kodlås. Samtliga familjer
är framgångsrika och har investerat i dyra bilar, konst och
viner. Något som tjuvarna tar fasta på. Framförallt vinerna är
lätta att avyttra och kan säljas via Sotheby´s i London.

Träffa de fiktiva cheferna från några av Sveriges mer välkän-
da försäkringsbolag. Vd Henric Gundell, till exempel, vars
tankar upptas av buffeljakt i Afrika och hur han skall hinna få
hem buffeln till sin sextioårsdag eller om han skall låta bestäl-
la koppartakskupolerna till Håtuna slott från Polen, eller…?
Dessutom planerar han smarta affärsdrag med ”fega” men
penningtörstande kolleger. Inte undra på att försäkring-
spremierna höjs! 

Parallellt återupptar Ewa Johnsén kontakten med kollegan
Anna Holt och hon hinner också med att falla pladask för

Pierre Tanguy, en man hon bara
råkar springa på. Han talar svenska
med fransk brytning och söker en
Erik Ponti. Ewa känner Erik och
det visar sig att Pierre är en tidigare
Solbackaelev, som delade rum med
Erik i Guillous roman Ondskan.
Pierre Tanguy, pensionerad och
bosatt på Korsika, och Erik Ponti,
journalist, delar många minnen och
har mycket att ta igen.  

Koppla av med en mycket lättläst
och underhållande Tjuvarnas marknad. Jan Guillou bjuder
på spänning, romantik och en del oväntade vändningar i
brottsutredningen. 

Anne-Charlotte Sikström Nilsson 
SWEA Japan

Läs en till!
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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 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. 

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket sshl
Box 508 S-193 28 Sigtuna. Beställ mer information per tel 08-592 571 00, fax 08-592 572 50 eller e-mail info@sshl.se.

Ett besök på vår hemsida rekommenderas dessutom www.sshl.se

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket är en av Europas 
modernaste och mest framgångsrika internatskolor. Ungefär 550
elever studerar här, varav 350 är internatelever. 

Gymnasiet på sshl erbjuder gymnasieskolans naturvetenskapliga
(nv) och samhällsvetenskapliga (sp) program. Samt ett inter-
nationellt 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.

SSHL. En skola för framtiden.


