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Clearwater Beach, FLORIDA
Swedish owned - Sunrise

Resort Motel

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

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

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

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

Svenskt konsthantverk
i världsklass

V

i svenskar känner oss
ofta stolta över vår
skandinaviska design
och den framgång den rönt
runt om i världen. Det är spännande att gå på varuhuset Printemps i Paris och hitta glas från
Orrefors och tyger från Linum.
Det är fascinerande att veta att
glaskonstnären Bertil Vallien
är representerad på Museum of
Modern Art i New York. Och det är häpnadsväckande att
begrunda IKEA-konceptets helt osannolika framgångssaga.
Två av årets SWEA-utmärkelser gick till kvinnor som arbetat med just svensk design i utlandet: Ewa Kumlin med sitt
projekt Swedish Style in Tokyo och konstvetaren Helena Kåberg med sin ekonomiskt historiska infallsvinkel på svensk
arkitektur i New York.
I höstens nummer av Forum, med temat svenskt konsthantverk, har vi en artikel av Helena om den internationellt verksamma svenska silversmeden Torun Bülow-Hübe. Sen 50talet har hon ritat smycken och nått stor ryktbarhet.
Vi har också en artikel om en yngre kollega till henne, Efva
Attling, som efter en internationell modellkarriär sen tio år
tillbaka arbetar med silver och guld. Succén är ett faktum.
Butiker i Stockholm, Helsingfors och London.
Svenska juvelerare på modet var firma W.A. Bolin redan
under 1800-talet med verksamhet i S:t Petersburg och
Moskva. Stockholmsetableringen kom först en bit in på 1900talet.
Mycket av svenskt hantverk förknippas med Dalarna, den
mer än sekelgamla bilden av den absoluta svenskheten. Där,
vid Siljans strand, ligger bl.a. Jobs Handtryck som sen 30talet producerar orginella, mönstrade tyger med motiv från
den svenska naturen.
Läs om detta och mycket
annat i höstens Forum!

Ann-Sofi

New York den 11 september 2003
Kabinettssekreterare Hans Dahlgren
Utrikesdepartement
SWEA (Swedish Women's Educational Association
International, Inc.) med över 8 000 medlemmar över hela
världen, ber härmed att få framföra vår bestörtning och
djupa deltagande i samband med utrikesminister Anna Lindhs
tragiska bortgång.Det är en stor förlust inte bara för hennes
familj utan också för alla svenskar i Sverige och utomlands.
Med utmärkt högaktning
Christina Öfverholm Moliteus
Ordförande i SWEA International
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Vakna på Strandvägen
I Stockholms kanske vackraste jugendhus har
man levt det goda livet sedan 20-talet. under
60-talet förvandlades paradvåningarna till ett
elegant hotell.
Diplomats dörrar står öppna för dig som vill
njuta immunitet mot vardagen.
Välkommen till livet på Strandvägen.
SWEA's medlemmar har 20% rabatt* på ordinarie
pris för dubbelrum på Hotel Diplomat.
*Giltigt t.o.m 15/8 2004

Tel: +46 8 459 68 00

www.diplomathotel.com

Providing the highest quality international
primary school education using the excellent
English National Curriculum.

To maximise children’s learning, all classrooms
are equipped with state of the art digital interactive
whiteboards-the first school in Scandinavia to
have this facility.
Situated in the leafy suburb of Djursholm, the
school has the perfect setting and environment for
our students (aged 3-11) to develop and extend
their learning.

Contact Susan Brayshaw at

borgen@britishinternationalprimaryschool.se
or phone 08-755 23 75 for an appointment to meet the
principal and enjoy a tour of the school.

www.britishinternationalprimaryschool.se
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BANQUE CARNEGIE
LUXEMBOURG

EN EXKLUSIV

PRIVATBANK
DET ÄR EN FRÅGA OM
FÖRTROENDE OCH
KOMPETENS

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

www.carnegie.lu
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Christina Moliteus

Det är roligt att vara en aktiv Swea!

F

örst vill jag tacka för förtroendet
att ha blivit omvald. Jag ser fram
emot att fortsatt vara delaktig i
dagens positiva och snabba utvecklingfas inom SWEA.
Regionmötena är nu avklarade med
bravur av de arrangerande avdelningarna. Såväl styrelsemötena som kringevenemangen hade mycket att bjuda
på. Nära 500 Sweor från när och fjärran
kom till de olika mötena i Oslo, Washington, Fort Lauderdale, San Francisco,
Rimini och Hongkong. SWEA-andan
blomstrade och diskussioner varvades
med skratt. Det märks att omorganisationen fått fäste och börjat finna sina
former.
Medlemsdatabasen är nu tillgänglig
för de medlemmar som uppgivit sin epostadress och fått ett eget användarnamn och lösenord. Där kan du söka
efter din väninna som flyttade utomlands även om du bara vet hennes flicknamn.
Det elektroniska nyhetsbrevet fick ett
mycket positivt mottagande. Vi planerar att sända minst fyra brev om året.
Överallt märker jag hur idéer och
tankar väcks och hur vi hjälps åt att
driva SWEA framåt. Men vi behöver
fler som engagerar sig! Jag uppmanar
alla som har intresse och lite extra tid
att erbjuda era insatser i någon av de
internationella eller regionala kommittéerna eller de lokala styrelserna. Jag
brukar säga att den största förmånen

med SWEA är just att få vara medlem
med alla de livsberikande möljligheter
det ger. Det är ROLIGT att vara en
aktiv Swea.
Seminariet med SVIV i augusti gav
tankeväckande föreläsningar. Samarbetet har nu lett till att alla Sweor får förmånen att vara medlemmar i SVIV till
ett kraftigt reducerat pris även efter det
första året. Eftersom de driver frågor
som är viktiga för alla utlandssvenskar
rekommenderar jag starkt privat medlemskap. Våra organisationer kompletterar varandra genom att SVIV tar hand
om det politiska och juridiska och
SWEA det praktiska och sociala.
Glädjande är att en SWEA-avdelning
ska öppnas i Perth, Australien, så nu
kan vi även åka dit på möten (drömma
kan man alltid). Barcelona invigs i början av 2004. Vi är fortfarande över 8000
medlemmar, trots att svensk industri
sänt hem många familjer. Nu finns 75
SWEA-avdelningar i 34 länder spridda i
sex världsdelar. Och fler är på gång.
Jubileet nalkas med stormsteg. Seminariedagen kommer att bli mycket
givande med intressanta föreläsare och
glatt mingel i pauserna. Mer om seminariet hittar du i detta nummer av
Forum och i den bifogade broschyren.
Det är över hundra Sweor anmälda
till kören som ska uppträda under Kjell
Lönnås ledning vid Jubileumsmiddagen
i Stadshuset, som nu har över 800 gäster
anmälda. Sigrid Paskells förnämliga

Foto:
Ninni
PetterssonWästberg

stipendium inom scenkonsterna kommer att utdelas för första gången. Sigrid,
som var Swea på Hawaii och senare i
Las Vegas, testamenterade hela sin kvarlåtenskap till SWEA mot löftet att vi
skulle instifta detta stipendium. Det är
med stor tacksamhet för denna generösa
gåva som vi nu hedrar Sigrids minne.
Jubileet kommer att bli fyra oförglömliga dagar av glädje, nätverkande,
upplevelser och minnen.
I fjolårets julrader skrev jag att min
familj har traditionen att rimma på julklapparna och pappa läste Lukasevangeliet och Viktor Rydbergs Tomten.
Eftersom SWEA ska vårda traditionerna kommer en bit av den med många
minnen här igen:
Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma
alla sova i enslig gård, djupt under midnattstimma
Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser
vit på fur och gran
snön lyser vit på taken, endast tomten är
vaken
En God och fridfull Jul och Gott Nytt
År önskar jag Er alla

Christina

$U BEHÚVER INTE MISSA DINA SVENSKA
FAVORITPROGRAM BARA FÚR ATT DU ËR UTOMLANDS
$U KAN SE DEM SAMTIDIGT SOM DINA VÛNNER I 3VERIGE VAR DU ÛN BOR I %UROPA OM DU ABONNERAR PË
3VERIGES 4ELEVISIONS UTLANDSKANAL 364 %52/0!
/CH INTE ENS NÛR DU RESER I %UROPA BEHVER DU VARA UTAN SVENSK TV FRUTSATT ATT DITT HOTELL HAR
ABONNEMANG PË 364 %52/0!
364 %52/0! DIREKTSÛNDER SVENSKPRODUCERADE PROGRAM FRËN 364 OCH 364 SAMT 364 VIA SATELLIT
$YGNET RUNT ËRET OM
$U FËR NYHETER OCH FAKTA -USIK SPORT OCH NATUR "ARN OCH NJESPROGRAM $RAMA DEBATTER OCH KULTUR
$ESSUTOM 3VERIGES 2ADIOS UTLANDSKANAL 2ADIO 3WEDEN OCH 364 4EXTS ALLA  TEXT TV SIDOR INKL BRSEN 
3OM 37%! HAR DU MEDLEMSFRMËN VID TECKNANDE AV NYTT ABONNEMANG FR NÛRMARE INFORMATION
KONTAKTA VËR KUNDTJÛNST

WWWSVTSEEUROPA
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There are a lot of reasons why SAS is
the most comfortable and convenient way
to Scandinavia and Europe. Aboard our
new fleet of Airbus A340s and A330s
we offer one of the widest choices of
services and amenities in the air. Our
schedule includes the most nonstops to
Scandinavia’s major hubs. Plus we offer
convenient connections to 85 cities
throughout the rest of Scandinavia and
Europe. Best of all, our fares make it very
easy for your travel plans to connect
with your budget. To find out about our
latest fares, call your Travel Agent or
SAS at 800-221-2350.
www.scandinavian.net

SAS to Scandinavia.
A more pleasant experience from
the moment you check the fares.

It’s Scandinavian

SWEA Forum 2/2003
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Tema Konsthantverk

Tyger med tryck
Starka färger. Glödande rött, skimrande blått, gyllene gult. Namn som
Kaprifol, Paradisträd, 1700-talsrosor, Morfars trädgård, Fruktträd och
Kastanj. Sen 1930-talet framställs handtryckta, mönstrade tyger hos
Jobs Handtryck i Västanvik utanför Leksand vid Siljans strand.
– Vi trycker sextio meter tyg per dag, berättar Åsa Jobs,
andra generationen på familjeföretaget Jobs Handtryck.
– Varje mönster trycks i minst 300 meter, ibland ända upp
till 800 meter, så det tar minst en vecka att tillverka. Sju personer arbetar hos oss, varav tre i produktionen. Två tryckmästare och en färgmästare. Vi har omkring 85 mönster som
produceras, säger Åsa.
– Naturligtvis är en del mönster populärare än andra, det är
ju inte alla vi trycker upp varje år.

– Jag reste till Hem&Villamässan i september för att ta
emot ett hedersomnämnande som inredningstidningen Allt i
Hemmet delade ut till vårt mönster Tistlar, designat av
Dagmar Lodén redan 1949. Det var väldigt roligt, kommenterar Åsa Jobs.
– Vi ställde själva ut på möbelmässan i Älvsjö för första gången i år. Vi fick massor med positiv respons. Nu i februari
ställer vi ut för andra gången.
– Just nu jobbar vi med ramarna till mönstret Tulpaner som
ska färgsättas. Det kommer att innehålla sex färger. Mönstret
finns redan i svart-vitt, designat av Cecilia Hall år 2000. Det
tyget hoppas vi ska vara klart till möbelmässan i februari. Ska
bli spännande att se hur det kommer att tas emot, säger Åsa.
Ett av de populäraste mönstren är Morfars trädgård som
ritades 1997 av Cecilia Hall. Eva Jobs, som tidigare varit Jobs
Handtrycks VD under tre decennier, har samarbetat med
olika museer och kopierat en hel del 1700-talsmönster, bl.a.
Nejlikerand och även ritat flera populära mönster med namn
som Pumpor och Korgfläta.
Experiment med textiltryck
Peer Jobs, familjeföretagets anfader, började under 1930talet experimentera med textiltryck. 1944 slog sig Peer ner i
Västanvik med familjen. En tygtrycksverkstad byggdes. De
första tygerna, vars mönster ritats av Peers systrar Gocken
och Lisbet och trycktes av Peer och hans medarbetare,
visades 1945 med stor framgång på en utställning på Nordiska
Kompaniet i Stockholm.
Under 1940-, 50- och 60-talen fortsatte främst Gocken att ta
fram de klassiska mönstren som ännu är mycket populära,
bland annat Trollslända som ritades 1945. Peer gifte sig 1964
med Eva, textillärare och konstnär. Företaget drivs idag av
Peers och Evas son Jesper och hans hustru Åsa. Butiken som
finns i Västanvik idag lät Eva bygga 1994 till 50-årsjubileet av
verkstaden.

Tygerna trycks med silkscreentryck, där färgen pressas genom en nylonväv. En
färg i taget läggs på bomullstyg från Finland eller linne från Belgien. Här trycks
Pumpor ritat av Eva Jobs år 1996.
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Silkscreen som tryckmetod
Åsa Jobs berättar att det tar omkring ett år från det att
konstnären börjar rita mönstret, över tryckramstillverkning,
färgsättning och provtryck till färdigt tyg. Allt arbete görs
manuellt och i nära samarbete med konstnären.
Innan tryckningen går igång tillverkas tryckramarna. De är
SWEA Forum 2/2003
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Morfars trädgård ritat av Cecilia Hall 1997. Tryckt på halvlinne.
Mönstret är för närvarande ett av Jobs allra populäraste.

Mönstret Tistlar fick ett hedersomnämnade utdelat av tidskriften Allt i Hemmet
under september månad i år. Det ritades redan 1949 av Dagmar Lodén.

gjorda av trä, 1,40 m breda, med en mönsterrapportlängd från
60 cm upp till 1,05 m, beroende på mönstret. Trycktekniken
kallas silkscreentryck och väven i tryckramarna är av nylon.
Det tillverkas en tryckram för varje färg. Eftersom ett normalt mönster har mellan 12-18 färger tillverkar man alltså lika
många tryckramar.
De två tryckborden är var och en trettio meter långa och
värms till 36 grader. Borden kläs först med ett lager tjock
bordsfilt. Över den placeras ett tunt kopparnät som kopplas
till ett elektriskt aggregat. Över kopparnätet läggs en svart
gummiduk bestruken med vax som klibbar när bordet värms
upp. Över denna vaxade gummiduk rullas tyget ut. Tyget
man trycker på är av högsta kvalitet och alltid rena naturfibrer, främst hel- eller halvlinne. Linnet importeras främst från
ett familjeföretag i Belgien där man väver i en speciell kvalitet
för Jobs. Bomullstygerna kommer huvudsakligen från Finland och Schweiz.
Tillverkningen börjar med att man spänner fast den första
mönsterramen mellan de s.k. rapportryttarna som sitter i
järnskenor på bägge sidor av tryckborden. De gör att ramarna inte glider och den första färgen stryks ut för hand över
ramen med ett redskap. Färg efter färg läggs på, man är noga
med att färgen torkar mellan varje omgång. Till sist läggs bottenfärgen på – om en sådan används. Efter tryck fixeras färgerna genom att tyget rullas genom värmeugnar. Sedan tvättas
överskottsfärgen ur och tyget sträcks ut innan det rullas ihop.

dukterna görs av olika företag runt om i Sverige.
Kunderna är mest svenska. Andelen kunder från utlandet
är cirka åtta procent.
– Visst är vi intresserade av att expandera i utlandet, säger
Åsa, men vi har inte aktivt börjat bearbeta marknaden än.
Men vi skickar paket över hela världen.
Marianne Arvidsson
SWEA Zürich

Verkstadsförsäljning och internetbutik
Jobs Handtryck hittar man i Västanvik utanför Leksand där
verkstadsförsäljningen pågår året runt. Under sommarsäsongen är det öppet även på söndagar. Då finns det tillfälle att
gå en lärorik och fascinerande guidad tur i verkstaden.
På internet under www.jobshandtryck.se kan man köpa
alla Jobs textilprodukter online. Dukar, brickor, metervaror,
väskor, kuddar, tabletter, löpare, lampskärmar och mycket
mer finns till försäljning. Tillverkningen av de färdiga proSWEA Forum 2/2003

Jobs Handtryck erbjuder alla Sweor som handlar i Internetbutiken
under december och januari månad en present på köpet. Ange i
meddelanderutan SWEA som referens. www.jobshandtryck.se

Vi säljer svenska böcker
på originalspråket och i översättning
Besök oss på vår websida:

www.words4u.com
Vi kommer gradvis att utöka vårt boksortiment och
inom den närmaste framtiden också kunna erbjuda
CD, e-böcker etc., så besök oss ofta! Vill du istället ha
en katalog, kan du ringa eller skriva till oss.

words4u
2149 Browns Avenue
Santa Clara
CA 95051¤ USA
Tel: +1-866-296-2656
Fax: +1-408-762-4498
info@words4u.com
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S:t Petersburg - Moskva - Stockholm

En resa i guld och ädla stenar
I mer än 200 år har W.A. Bolin, hovjuvelerare i

Stockholm, tillverkat smycken och juveler till
kejsare, kungahus, aristokrati och många andra.
Det är en gyllene familjekrönika om med- och
motgångar.

H

istorien om de Bolinska hovjuvelerarna tar sin början i Stockholm kring 1830-talet, då Carl Edvard
Bolin reste till S:t Petersburg och började arbeta hos
juvelerarfirman Roempler med anor från 1796. Han gifte sig
med en av döttrarna i familjen Roempler och blev ganska
snart delägare i firman, som var en av de första fristående
juvelerarfirmorna i S:t Petersburg. Kunderna hörde till de
förnämsta adelsfamiljerna och det kejserliga hovet.
Brodern Henrik Conrad Bolin
anslöt sig sedermera till verksamheten. Tillsammans förde de firman
mot internationell ryktbarhet, bland
annat vid den stora Londonutställningen 1851, där deras smycken
gjorde succé. I Ryssland var efterfrågan omättlig. Adeln och hovet beställde stora mängder dyrgripar. Diadem och tiaror var i ropet. Firman
blomstrade, nu under namnet C.E.
Bolin.
1852 öppnade H.C. Bolin en filial
i Moskva, där man satsade på silver
och galanterivaror som spetsar,
handskar, plymer och handväskor.
Firman fick namnet Shanks &
Bolin,
Magasin
Anglais.
Silverföremål i kraftfull jugend blev
kännetecknande för verksamheten.

Efter Henrik Conrad
Bolins död i Moskva tog
sonen Wilhelm Bolin, född
1861, över firman där. Han hade
rest och utbildat sig i Paris, London, Amsterdam och även i
faderns gamla hemland Sverige. Verksamheten i Moskva drevs
vidare med stöd och samförstånd från kusinerna i S:t Petersburg. 1912 tog man namnet W.A. Bolin (Wilhelm Andrejevitj
Bolin) och företagets symbol, de hoptvinnade bokstäverna WAB i en ring,
kom till.
Oro och ökad konkurrens
Vid tiden för första världskriget
hade man, förutom verksamheterna i
S:t Petersburg och Moskva, kontor i
London, Paris, Berlin och Bad Homburg, tsarernas sommarnöje i Tyskland, där man också förvarade ett
ansenligt lager juveler. Men i Ryssland började läget bli oroligt.
Wilhelm Bolin, som var en varm
Sverigevän, hade redan 1902 köpt sig
ett sommarställe utanför Båstad. För
att få behålla sitt svenska medborgarskap tackade han nej till erbjudandet om rysk adelstitel. När första
världskriget utbröt 1914 flyttade hustru och döttrar till Skåne medan sönerna gick i skola i Stockholm.

Sönerna tar över
Familjen Bolin idag. Jacqueline och
När Carl Edvard Bolin dog 1864
Hans Bolin framför sina barn Christian och Anita.
Butik i Stockholm
togs verksamheten i S:t Petersburg
Övertalad av K.A. Wallenberg öppnade Wilhelm Bolin en
över av sönerna Edvard och Gustaf. Vid denna tid gick firman
så bra att man var tvungen att komplettera med inköp från filial i Stockholm. Delar av lagret från den tyska verksamhetandra leverantörer för att klara efterfrågan. Man samarbetade en hade redan vid krigsutbrottet 1914 deponerats hos Stockbland annat med Carl Fabergé, som tillverkade bruksföremål holms Enskilda Bank i Sverige. 1916 invigdes affären på
som skrin, klockor, brevpressar och miniatyrer av omtyckta Kungsträdgårdsgatan 10 med pompa och ståt i kunglig närföremål som blommor, djur och växter. De två firmorna exis- varo.
Wilhelm Bolin utnämndes omgående till svensk hovjuvelerterade parallellt, Bolins gjorde de stora juvelerna, Fabergé de
dyrbara bruksföremålen och prydnaderna. Men de var inte are. Man anlade två stora verkstäder där guldsmeder, ciselörensamma. Utöver dessa två fanns vid den här tiden 52 andra er, gravörer, silversmeder, fattare och verktygsmakare arbetade. Firman satsade på svensk produktion och gick bra från
relativt stora juvelerare i S:t Petersburg och Moskva.
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starten. Trots oron i världen ansågs juveler vara en säker
investering.
Revolution i öst
1917 utbröt ryska revolutionen och i ett slag försvann alla
Wilhelm Bolins ryska tillgångar. Butiken i S:t Petersburg konfiskerades och tömdes på allt av värde. Butiken i Moskva
ålades av myndigheterna hålla öppet, men det fanns inget att
sälja. De få kvarvarande anställda försökte hålla verksamheten
igång. Skulderna växte och Wilhelm Bolin tvingades låna
pengar, bland annat till löner. Situationen blev ohållbar. Till
slut stormades butiken och allt försvann. Endast skulderna
fanns kvar. Det lysande ryska äventyret var över.

jur. kand. och var också verksam jurist innan han föll till föga
för familjetraditionen och anslöt sig till firman 1991. Idag är
han den sjätte hovjuveleraren i företagets historia.
– Att vara hovjuvelerare innebär ju inte bara att leverera till
hovet. Vi är också ansvariga för de svenska kronjuvelerna.
Hanteringen sker på plats i slottet i närvaro av fyra nyckelbärare från Kammarkollegiet samt hovjuveleraren, som alltid
ska närvara då montrarna öppnas.
Nya kunder
Christian Bolin har tagit W.A. Bolin in i 2000-talet och knutit nutida formgivare som Sebastian Schildt och Sophie Mattsson
till raden av designers med uppdrag för Bolins. Smyckeauktionerna fortsätter också att vara en viktig del av verksamheten. Men kundprofilen har förändrats.
– Köparna har ändrat karaktär, säger Christian Bolin. Förr
beställde kunderna mer exklusiva smycken och silver speciellt
framtagna för dem. Idag shoppar man. Jag gissar att det är ett
resultat av ändrade köpvanor, det går snabbare från beslut till
inköp. Vi såg det redan under IT-perioden på 90-talet. Brukssilvret är i det närmaste borta
idag och har till viss del ersatts
av konstsilver.
Bolins har dock fortfarande en
unik ställning, med egen ateljé
och verkstad i Stockholm.
– Det är dyrt att tillverka i
Sverige, suckar Christian Bolin.
Vi kombinerar den svenska produktionen med inköp från utvalda utländska tillverkare.

Kärvare tider
I Sverige blev klimatet också kärvare under och efter första
världskriget. Firman hade försökt expandera med filialer i
Norge, Köpenhamn och Paris, men det bar sig inte. Wilhelm
Bolin tvingades inse att det aldrig skulle bli som i Ryssland.
Han anpassade sig till verkligheten, varorna blev enklare och
man satsade på svenskt silver av
hög kvalitet, men även på medaljer och sportpriser.
I samband med Krügerkraschen 1932 gick verksamheten i det
närmaste omkull, men vänner
kom till familjens hjälp och så
småningom kom firman på fötter igen. Företaget var alltjämt
ett familjeföretag och när Wilhelm Bolin dog 1934 hade redan
sonen Henrik varit verksam en
längre tid.
Bolins ställer ut
Generationsskiftet kom att Unik, nytillverkad collier av diamanter och pärlor. Bolins har lagt mer än
Under Christian Bolins led600 arbetstimmar på smycket, som är beställt av en privatperson med rysk
rädda firman. Med Henrik Bolin anknytning. Smycket är inspirerat av ritningar från 1870-talets ryska
ning har Bolins haft några
kom nya unga idéer in. Pärlor Bolinateljéer. Diamanterna i halsbandet är tillsammans på 54 carat.
mycket uppmärksammade utgick bra, färgat guld likaså. Och
ställningar, den första på Livnär Bolins 1935 fick beställning på en fyrtio delars silverupp- rustkammaren på Slottet 1996.
sats till prinsessan Ingrids giftermål var framtiden säkrad.
– Jag tyckte vi skulle fira företagets 200-årsjubileum år 1996
Bolins knöt en rad kända smeder och designers till sig, bland ordentligt så jag kontaktade en rad svenska museer. Livrustandra Oscar Brandtberg, Barbro Littmarck och Juliana Pfeiffer. kammaren med Agneta Lundström i spetsen nappade på idén;
en exposé av Bolinsmycken, varav en del inlånat från ryska
Auktionerna tar fart
museer och arkiv. Resultatet blev mycket lyckat, över 70 000
Henrik Bolins systerson Hans anslöt sig till familjefirman i personer såg utställningen.
slutet av 40-talet. Han anlitades som bedömnings- och värderDen andra utställningen kom till efter ett initiativ från sveningsman och så småningom föddes idén till de smyckeauk- ska ambassaden i Moskva. Med anledning av det svenska
tioner, som än idag är en stor del av verksamheten. Den förs- kungaparets statsbesök 2001 kunde det vara lämpligt med en
ta auktionen hölls 1966 tillsammans med Stockholms auk- utställning som knöt ihop rysk-svenska relationer, tyckte
tionsverk, men blev bara en måttlig succé. Hälften av de in- man. Christian Bolin höll med och åtog sig att sy ihop den
lämnade objekten förblev osålda. Hans Bolin utvecklades och den 9 oktober 2001 kunde kungaparet inviga utställningemellertid till en driven auktionsförrättare och några av de en i Kreml, som sedan sågs av cirka 200 000 besökare. Succé.
mer omtalade auktionerna är Carina Ari-auktionen 1975 samt Namnet Bolin var återintroducerat.
den sensationella höstauktionen 1987, då smycken för myckEn ny butik i Ryssland igen?
et stora värden bytte händer.
– Varför inte, ler Christian Bolin. I alla fall vill jag förankra
När Henrik Bolin dog 1986 drev Hans Bolin verksamheten vår anknytning till det gamla landet. Samtidigt ska vi inte exvidare tillsammans med hustrun Jackie och dottern Anita.
pandera för mycket. Bolins är ett familjeföretag och ska så förbli. Det är lagom med cirka 20 anställda, då kan vi personligen
Hovjuvelerare nr. 6
garantera kompetensen. Och befästa vår position som moderSedan 1996 leds företaget av Hans Bolins son Christian. na klassiker.
Lotta Lindbo
Vägen dit var dock varken spikrak eller självklar. Han tog en
SWEA Stockholm
SWEA Forum 2/2003
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Sensuellt silver
Den svenska konstnären och silversmeden Torun Bülov-Hübe
är prisbelönt designer hos danska juvelerarfirman Georg Jensen.
Med inspiration från fjärran länder har hon nått internationell
ryktbarhet med smickrande smycken som
utforskar och framhäver kvinnokroppen.
Internationellt genombrott
r 2004 firar den danska firman Georg Jensen 100 år.
Sitt stora internationella genombrott fick Torun på 1950Georg Jensens senaste slogan är Outrageously
talet. Efter att ha varit bosatt i Paris flyttade hon till Biot på
Scandinavian since 1904 och en av de formgivare som
franska Rivieran, och det var som Torun of Biot hon gjorde
hjälpt till att bygga upp firmans internationella renommé är
sig ett namn. Hon ställde 1958 ut
den svenska konstnärinnan och silsina smycken i Picassos galleri i
versmeden
Vivianna
Torun
grannstaden Antibes, och då som
Bülow-Hübe (1927- ).
nu tilltalades många av hennes sällVivianna Torun Bülow-Hübe är
samma materialval och alstrens
född och uppvuxen i Malmö.
ovanliga sensualism.
Pappan var stadsplanechef och
Att diamanter, som det brukar
mamman var skulptris. Torun börheta, skulle vara en flickas bästa vän
jade på Konstfack i Stockholm
håller hon absolut inte med om.
1945, och har därefter varit bosatt
Diamanter är mer till för männen
och verksam i Frankrike och
som har råd att köpa dem till ”sin”
Tyskland. Just nu lever hon i
kvinna. Diamanter är statussymJakarta. Hon har formgivit smyckboler som bekräftar männens framen, klockor, skålar och bestick.
gångar och erövringar, inte smyckHon har även arbetat med fri komen som verkligen pryder och hyllar
position och skulptur. 1960 tilldekvinnans kropp och egenheter.
lades Torun det prestigefyllda
Torun har därför istället valt att arLunningpriset, ett pris som instiftabeta med stenar hon funnit på
des 1952 av Fredrik Lunning, chef
stranden och halvädelstenar som
för Georg Jensen Inc. i USA. Georg
bergkristall. På 1950-talet använde
Jensen på 5th Avenue i New York
hon gärna egyptiska fornfynd som
ställde första gången ut hennes smyskarabéer och turkosa keramikpärcken 1963, och hon har varit
lor, och ett samarbete med Orreknuten till den danska firman sedan
Klockan är en gåta. Vad är dess främsta funktion? Ska den hålla
fors Edward Hald gjorde att hon
1967. Bland dem som burit hennes
reda på tiden eller vara en dekoration? Är den både och – ett armband och en klocka – en armbandsklocka? Bangle Watch från
även kunde göra smycken med
smycken finns många framstående
1967. Foto: Georg Jensen, Köpenhamn.©
hängen av graalglas.
kulturpersonligheter, däribland PaAfrika inspirerade
blo Picasso och Billy Holiday.
De smycken som uppmärksammades på 1950-talet utAtt Torun valde att främst arbeta i silver hade flera orsakstrålar även en säregen sinnlighet. De är skapade av en viler. Hon var inte särskilt intresserad av lera. Det var för kladjestark och självständig kvinna i en tid innan kvinnorörelsen
digt. Fasta material lockade mer. Avgörande var även mötet
tagit fart. Särskilt gäller detta hennes halssmycken inspirmed silversmeden Wiven Nilssons arbeten. Nilssons kyrksilerade av gamla kulturers traditioner i Afrika och Oceanien.
ver i geometriska former, inspirerade av såväl medeltida som
Hon gjorde bl.a. halskragar vid vilka hon fäste mobillikkubistiska formspråk, fick stor uppmärksamhet på 1920- och
nande ryggsmycken som följde och accentuerade ryggens
1930-talet, och vad Torun särskilt lärde sig av att studera
form. Halskragar föder associationer till primitiva patriWivens arbeten var att man faktiskt kunde arbeta okonvenarkaliska kulturer där kvinnor tvingas bära tortyrliknande
tionellt även i ett så traditionstyngt material som silver.

Å
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smycken för att kontrolleras och behaga mannen. Utan att
exakt veta hur Torun tänkte kan man tycka att hennes halssmycken istället uttrycker en slags frigörande kvinnokamp.
Det är löst sittande, dynamiska smycken som hängivet
omfamnar och prisar kvinnokroppen. Torun är själv en
mycket attraktiv och finlemmad kvinna med klassiska drag
och en elegant nacke och rygg, och hon har kritiserats för att
göra smycken som bara hon själv kan bära upp. Självfallet
klär halskragarna henne särdeles väl, men de
passar även andra kvinnors kroppar eftersom
de skapats med tanke på kvinnans anatomi och
för kvinnans egen skull.

Dubbel natur
Men förutom dessa pragmatiska likheter mellan Toruns tidiga solitärer och 1960-talets serietillverkade smycken finns det
andra kvalitéer som också kan sägas vara Toruns signatur.
Hennes smycken är aldrig enbart ornamentala. Objekten
tycks vara av en dubbel natur som gör dem fängslande och
överraskande. Nödvändigheter som till exempel lås är både
visuellt stimulerande och funktionella. De är oumbärliga delar av en helhet och
inte något att gömma under kragen.
Ett annat av hennes välkända motiv
Tillverkning i större skala
som fascinerar till
Men Torun har även gjort enklare smycken,
följd av sin skenoch i slutet av 1960-talet gjorde hon sig känd för
bara orimlighet är
ringar och armband som, trots att de
möbiusringen, en
tillverkades i relativt långa serier, uppvisade
form som är svår
spännande ytor och sofistikerade och måttfulla
att förstå sig på och
detaljer. Vid en snabb titt verkar Toruns
greppa trots att den
arbeten från denna tid först väsensskilda från
verkar så enkel.
hennes sensuella och unika kroppsskulpturer.
En annan klasMen funderar man lite närmare på vad det nya
siker
av dubbel naToruns ryggsmycken kunde vara intrikata mobiler som fick liv av
kroppens rörelse, eller en enkel pendel som svängde över ryggen
formspråket förmedlar så framträder ett logiskt
tur är Toruns armoch, som här på Torun själv, i samspel med örhängen harmoniskt
släktskap. När Torun knöts till Georg Jensen
bandsklocka från
accentuerade kvinnans gester. Foto: Georg Jensen, Köpenhamn©
fick hon möjlighet att prova nya sätt att arbeta.
1967, Bangle Watch,
I slutet av 1960-talet bytte dessutom Torun miljö då hon flyt- som både är en högblank high-tech kronometrisk manick och
tade till Tyskland och där kom att ingå i en inspirerande en sensuell dekoration synkroniserad med kroppens form och
gemenskap tillsammans med andra konstnärer och arkitekter. rörelse. Smart formgiven och tillverkad av ett stycke silver,
Nya erfarenheter och intryck, samt att hon som designer hos famnar den handleden som en modern version av Kleopatras
Georg Jensen förväntades skapa
ormarmband. Trots sitt utstansade och maskinpolerför en tillverkningsprocess i
ade utseende är klockan inspirerad av naturen och
större skala, visade sig tydligt.
den stillhet Torun upplevt under långa skogspromenader. Klockan är en gåta. Vad är dess främsta funkPräglad av funktionalismen
tion? Ska den hålla reda på tiden eller vara en dekoAtt hon präglats av en tid då
ration? Är den både och – ett armband och en klocegenskaper som funktionalitet
ka – en armbandsklocka? Varför bärs den inte fastoch rationalitet hyllades framspänd? Varför denna öppna och fria form? Utan att
träder tydligt. Hennes alster är
egentligen veta vad Torun hade för ambitioner väckärliga. Hon utforskar och framer formen tankar om frihet och frigörelse, denna
häver silvrets unika materialgång inte från män utan från tiden. Det kan inte vara
egenskaper. Funktionen är geen bra idé att låta sig styras av tid. Den onumrerade
nomtänkt. Även om en ortoboetten med spegelbotten och den varsamt omfamdox funktionalist naturligtvis
nande silverbygeln ger en subtil och symbolisk frikan ifrågasätta om kroppsdekohetskänsla.
rationer överhuvudtaget har
Toruns halsring med det generösa hänget i bergsnågot existensberättigande, upp- kristall är både smickrande och intresseväckande. Tidlös popularitet
fyller Toruns smycken fram- Foto: Maud Hendler©, 2003. Smycken: Courtesy
Även om Vivianna Torun Bülow-Hübes tidiga
of Georg Jensen, The Mall at Short Hills, New
gångsrikt sin essentiella uppgift Jersey, USA.
alster aldrig upplevts som omoderna har hennes smyatt pryda kroppen. Så arbetade
cken från 1950- och 1960-talet det senaste årtiondet
hon även tidigare, men nu har hänsyn även tagits till att väckt nytt intresse. Hon är fortfarande verksam, och Hidden
objekten skall tillverkas i större skala. Att formge objekt som Hearts, en variant av möbiusringen som 1997 var Georg
kan tillverkas av andra i en verkstad skiljer sig från hur det går Jensens årssmycke, sålde snart slut. Att hennes alsters poputill när man med egna verktyg i handen arbetar på stranden laritet består beror på att de är enkla, tidlösa och lättburna.
och där låter sig inspireras av de stenar och snäckor man just Istället för att pocka på all uppmärksamhet smickrar och
plockat upp. Enkla former och rena ytor är dock inte främst framhäver Toruns smycken kvinnans kropp och personlighet.
ett utslag av maskinestetik, utan en följd av att Torun insiktsHelena Kåberg
fullt anpassat sig till den storskaliga tillverkningsprocessens
SWEAs Kulturmötesstipendiat 2003
möjligheter och begränsningar.
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Efva Attling – smyckedesigner med världen som arbetsfält:

Mina smycken ska beröra
Hon har ett förflutet som supermodell hos Eileen Ford och sångerska
i gruppen X-models med monstersuccén Två av oss. När hon registrerade partnerskap med Eva Dahlgren 1996 gick de svenska medierna på
högvarv. Nu gör hon smycken i silver och guld och framgången är
återigen ett faktum.
som svävar i en till synes ändlös rymd.
Ringen heter BendOver – ett namn som
kittlar eller till och med provocerar
beroende på vad man läser in i det. Och
Efva Attling hoppas på en hel del uppmärksamhet, som förhoppningsvis leder till att man beger sig till 8 Foubert’s Place,
bakom Liberty. England är
den hetaste marknaden just
nu.
– Engelsmän kan vara ganska konservativa annars, säger Efva som vid det här laget
har egna butiker i Stockholm
och Helsingfors förutom
Poesi i namnet
London. Dessutom har hon
Efva Attlings smycken är
55 återförsäljare i Sverige och
egensinniga skapelser med
28 i Norge. Utanför Europa
poetiska namn som Amor
återfinns hon i New York
vincit Omnia (kärleken övergenom två återförsäljare, fem
vinner allt), Heart Apart,
i Japan samt ytterligare fem i
Golden Tears for Ears, The
Australien.
Ring Ring, Homo Sapiens och
– Det ska bli spännande,
Pencez de Moy (fransk 1300Australien
är en alldeles ny
talsstavning).
kontinent för mig men vi har
– Jag vill att mina smycken
redan gott om beställningar.
ska beröra och måste komDet ser lovande ut.
primera mina tankar både i
En av de mer udda förfrågformen och namnet.
ningarna kom från Japan.
Men namnen fungerar inte
Man undrade om inte Efva
i alla kulturer. Ett exempel är
Attling kunde rita ett hundringen Divorced with Childhalsband med tillhörande
ren, två silverringar förenade
Ringen BendOver ska ge publicitet i England. Foto: Charlotte Strömwall©
koppel. Så föddes idén till
med en pytteliten guldring.
The Dog Collection i svart
– I Japan är det omöjligt att
läder
med
silverdetaljer. Nu finns planha en stor lansering av butiken i
använda ett sådant namn, det är för
er
på
ett
nytillskott
i serien: People &
London. En helsidesannons i engelska
kontroversiellt. Man talar inte om skilsVogue ska få engelsmännen att spärra Pets, berlocker att smycka sig och sitt
mässor. Där får ringen heta Married
upp ögonen. Annonsen visar en ring älsklingsdjur med.
with Children.

M

adonna bär hennes smycken,
Jennifer Aniston likaså. Även
Kylie Minogue och Lisa Marie
Presley, för att nämna några andra.
Internationella film- och musikvärlden
samsas med svenska kungligheter och kändisar bland
kunderna.
– Jag gör smycken för alla,
inte bara stjärnor. En dag
kom en 85 år gammal man in
i Stockholmsbutiken, pekade
på ringen Twist och sa att den
ville han ha och ingen annan.
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London hetast
Annars är Efva Attling inte främmande för det kontroversiella. Hon
sticker gärna ut hakan och är van vid
att det blåser ibland. I dagarna ska hon

SWEA Forum 2/2003

Tema Konsthantverk
Favoritsmycket just nu är Carpe Diem
Produktion i Sverige
hos en av Sveriges främsta guldsmeder,
förstoringsglas i en kedja om halsen.
Smyckena tillverkas i Sverige och leBengt Liljedahl, där hon fick prova på
Perfekt för den lite äldre kvinnan som
vereras på beställning. Efva skissar på
allt från springjobb till mer handfast silbehöver tillfällig förstärkning av synen
en form, sedan provar hon den i prakver- och guldsmide. Men när Eileen
ibland.
tiken antingen genom att göra ett oriFord lockade med ett modellkontrakt
Efva Attling är idag
ginal själv eller låta en
51 år, framgångsrik och
medarbetare omsätta
glad över att inte vara
idéerna. Därefter, när
purung. Samtidigt är
smycket är klart för
hon ett levande exemlansering, går uppdraget
pel på att det går, bara
vidare till en fabrik i
man vågar och jobbar
Småland, som producepå.
rar i den takt återförsälj- Bakom framgång ligarna beställer.
ger för det mesta myck– Det händer att jag
et hårt arbete och
gör specialbeställda samånga misslyckanden.
ker, men bara om jag får
Men man måste våga
fria händer. Jag gör
följa instinkten. Oavinget på kommando.
sett ålder.
– Jag är en stor beundrare av Torun BülowLotta Lindbo
Hübe som jag ser som
SWEA Stockholm
ett föredöme inom dePoetiska namn som Carpe Diem är signum
- Jag skulle vilja göra ett smycke för Nelson
sign. Den egna inspiraför Efva Attlings smycken.
Mandela, men det skulle vara osynligt för
tionen hittar jag under
Foto: Charlotte Strömwall©
alla utom för oss två, säger Efva Attling.
Foto: Charlotte Strömwall©
För den som är nyfiken
mina resor. Jag kan till
på Efvas smycken:
exempel se en vacker
www.efvaattlingstockholm.com
port i en stad i Guatemala, vars form
fick hantverket vänta för att så småsedan återkommer i ett smycke.
ningom återupptas igen 1996.
Tidigt intresse
– En bekant
Att börja som guld- och silversmed
berättade att hon
var ingalunda något tillfälligt hugskott.
gick på kvällskurs i silversmide, och då
klack det till i
mig. Jag startade
igen och på den
vägen är det. Man
hittar hem till
slut.

– Jag har alltid varit intresserad av
design. Det började med att jag fick min
farmor, som var sömmerska, att sy upp
kläder till mig som jag ritat. Jag minns
speciellt en skepparkavaj med revärer,
som Tommy Körberg sedan köpte av
mig och bar när han slog igenom.
När Efva var i 11-årsåldern fattade
hon tycke för metaller. Ett av smyckena hon gjorde i skolans trä- och metallslöjd, armringen ”Svanen”, finns i
hennes Stockholmsbutik som ett
minne från förr. Intresset ledde till att
hon som 16-åring började som lärling
SWEA Forum 2/2003

Våga följa
instinkten
Vid det här laget har Efva över
500 smyckemodeller bakom sig.
Hon har också
designat
glasögonbågar
för
Scandinavian Eyewear.
– Glasögon är
som funktionella
smycken.
Jag
skulle gärna se att
folk hade flera
par och bytte
efter humör.
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Heliga Birgitta 700 år

Ett helgon i tiden
Vår

mest internationellt kända svenska kvinna genom tiderna har i
sommar firats över hela landet. Till 700-årsminnet av Den Heliga
Birgittas födelse har Sverige drabbats av en Birgittavurm. Kristina
Arvesson har rest i Birgittas spår under sommaren och läst några av
alla de nya böcker som kommit ut om Sveriges enda helgon.
hela världen. En något besynnerlig spådom eftersom hon
rots att hennes levnadslopp inföll under medeltiden,
helt saknade talförmåga de första tre åren. När talet väl kom
känns hon högaktuell. Den heliga Birgitta är vår absovar det redigt och klart, nästan som hos en vuxen. Vi sju års
lut mest kända kvinnogestalt genom tiderna. Hon är
ålder hade hon en natt upplevt hur en kvinna i skinande
ett helgon, hon skapade en egen klosterorden och hon gjorde
kläder räckt fram en krona mot henne och frågat: ”Vill du
sig känd för enastående bedrifter ur både religiös och politiskt
bära denna krona?” Birgitta svarade ja. I samma ögonblick
synvinkel. Men kan vi idag, i vårt moderna tidevarv, förstå
kände hon hur kronan hade tryckts ner på hennes hjässa.
oss på den religiösa kraft som hon var upptänd av? Kan vi i
En annan berättelse ger oss historien om hur ett ris, som
vårt tämligen avkristnade Sverige omfatta katolska synsätt
lyfts till bestraffning mot Birgitta, smulades sönder och samoch helgondyrkan med intresse och fatta vidden av hennes
man och aldrig åstadkom någon
betydelse?
skada.
Hur pass angeläget detta känns är
I tioårsåldern hade hon i en dröm
väl högst individuellt, men jubileupplevt den korsfäste Jesus och hur
umsåret 2003, som firats till minne av
han på hennes frågan om vilka som
hennes födelse för 700 år sedan, har i
hade förorsakat honom hans plågor,
vart fall bjudit oss rika möjligheter att
hade gett henne svaret, att det var de
upptäcka och lära känna Heliga
som föraktade honom och glömde
Birgitta. Kanske har vi upptäckt att
bort hans kärlek. Något sådant
bakom ett helgon kan döljas en poliskulle Birgitta aldrig göra sig skyldig
tiker, en mystiker, en åttabarnsmor
till.
och en kvinna av kött och blod.
Birgitta tillhörde högaristokratisk
För min del blev längtan att lära
ätt och blev bortgift redan vid 13 års
känna Birgitta en färd land och rike
ålder. Hennes man hette Ulf Gudrunt sommaren 2003. Från frimärken
marsson och skulle sedermera bli lagtill vägmärken, från kyrkor till kloman i Närke. Birgitta och Ulf fick
ster och klosterruiner, från musikens
åtta barn, som alla fostrades i stor
värld till teaterns värld, från stad till
gudfruktighet. Till tidens seder och
landsbygd, på muséer och genom
bruk hörde pilgrimsvandringar för
utställningar har Birgittavurmen slagbot och bättring. Birgitta och Ulf
it mig som ganska enastående. ReÄven barnen har fått sin bok om den Heliga Birgitta i
företog två sådana vandringar, en till
spekt och förundran har fyllt mig allt
årets stora bokutgivning inför 700 årsjubileet. Birgitta,
Nidaros i Norge och en senare till
Birgitta av Cecilia Sidenbladh och Tord Nygren
eftersom flera av de nyutgivna böck(Raben&Sjögren 2003)
Santiago de Compostella i Spanien år
erna om henne har plöjts igenom, och
1341. Bara några år senare, 1344, dog
när jag väl hade sett skådespelerskan
Ulf och Birgitta blev änka endast 40 år gammal.
Margareta Byströms gestaltning av Birgitta i en stark
Det är då hennes liv som Guds utvalda brud tar sin början
enmansföreställning, då blev bilden så pass realistisk att jag
och det är då hon börjar teckna ned alla de uppenbarelser
kunde våga mig på att sätta ord för mina intryck, även om jag
och visioner som kommer för henne. Uppenbarelserna
också måste tillstå att det varit svårt att göra ett koncentrat av
översattes till latin av framstående teologer, som också
Heliga Birgittas liv och gärning.
kunde bekräfta dem som verkliga. Fem år senare beger hon
”Helig” var hon inte från början även om hon var ett märksig till Rom, med många storartade avsikter. Dels vill hon
ligt barn. Det berättas att sockenprästen vid hennes födelse i
påverka påven att flytta tillbaka till Rom från Avignon. Dels
en syn fått veta, att hennes röst skulle komma att ljuda över
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Heliga Birgitta 700 år
vill hon få sin nya klosterregel godkänd. Detta sker först 1370,
efter åtskilligt slit och tålamod, och bara tre år senare dör
Birgitta endast 70 år gammal. Det dröjer ytterligare nästan
tjugo år innan hon blir helgonförklarad 1391. Hennes kloster
i Vadstena invigs 1430. Hon utropas till Sveriges skyddshelgon 1396 och 1999 blir hon av påven Johannes Paulus II utnämnd till ett av tre kvinnliga skyddshelgon för Europa. Något som påbörjades under medeltiden har visat sig ha relevans även i vårt tjugoförsta århundrade.
Det finns många märkliga
inslag i Birgittaväven, och bilden av henne är inte helt okontroversiell. Som maka och mor
har jag funnit inblickarna i
hennes familjeliv rent av mindre sympatiska. Hon påtvingade
barnen betydligt mer gudfruktiga villkor än de kanske själva
velat välja. Dottern Ingeborg
Birgitta av Vadstena. Pilgrim
och profet. Av Per Beskow och
dog i sitt kloster i Riseberga
Annette Landen (red).
och dottern Märtas fann inte
Natur och Kutur 2003.
nåd inför Birgittas ögon.
Sönerna Birger och Karl fick också foga sig under hennes
fromma vilja. Mest uppseendeväckande tycks oss dock hennes
reaktion på maken Ulfs död vara. Han lämnade henne nämligen en vacker guldring som avskedsgåva. Birgitta drog den
dock av fingret samtidigt som hon högtidligt tillkännagav att
hon nu var fri att helt ägna sig åt Gud.
För det var ju detta som hon planerat länge för och som hon
i uppenbarelse efter uppenbarelse förstått var hennes kall. Så
när Kristi röst strax efter Ulfs
död kallade henne med orden –
”jag har utvalt dig och tagit dig
till min brud för att visa dig
mina hemligheter, ty så är mitt
be-hag”, då var hon förväntansfullt redo att verkligen påta sig
rollen som Kristi Brud och
kungöra Guds vilja i den syndfulla världen.
Det är genom alla uppenbarelserna och visionerna som hon
får styrkan och ingivelserna att
Reliker och mirakel. Den heliga
ingripa mot hög som låg, mot
Birgitta och Vadstena av
påvar och mot världens furstar
Lennart Jörälv.
Wahlström&Widstrand 2003
likaväl som mot vanligt folk.
Hon gick till storms mot
högfärd och snikenhet, mot världslig makt, avund och
frosseri. I uppenbarelserna träder hon in i ett slags väninneförhållande till Maria, som per definition blir hennes svärmor.
I några av uppenbarelserna, det finns lite drygt 600, anförtror
Maria henne en mängd intima och känsloladdade intryck, allt
ifrån ”framfödandet av Jesusbarnet helt utan smärta” till det
fasansfulla ögonblicket då Maria upplever sin sons död på
korset. ”Min sons alla lemmar hårdnade och kallnade i döden
och blodet flöt under pinan ut ur hans sår och hängde levrat
kvar vid alla hans lemmar”. Det är i samtalen med Maria som
SWEA Forum 2/2003

Birgitta får veta allt hon bör rätta sig efter och allt hon bör
åstadkomma. ”Jag är Maria, som födde den sanne Guden. Jag
är änglarnas drottning. Min son älskar dig av hela sitt hjärta.
Därför skall du älska honom. Du bör vara prydd i höviska
kläder, ty såsom du förut haft särk, kjortel, skor, kappa och
bröstsmycke, så skall du nu hava andliga kläder”.
Men uppenbarelserna ger också andra direktiv till Birgitta;
Hon ska går ut och mana såväl världens furstar som kyrkans
män till förändring och förbättring, På Guds ingivelse drar
hon sig inte för att försöka medla fred i 100-årskriget mellan
Frankrike och England. Och hon ser det som sin heliga
uppgift att förmå påven att flytta tillbaka till Rom från
Avignon. Allt lyckas hon inte med, men hennes inflytande är
mycket, mycket stort.
Hon får order direkt från Herren att skapa en ny klosterregel för både män och kvinnor, men där kvinnan ska vara
överhuvudet. Inget lätt påbud i en värld med manlig överhöghet. I hennes kamp för sin klosterregel ingick också att
bearbeta kung Magnus och drottning Blanka i Sverige att
donera sin kungsgård till kloster. Så skedde också, men det är
först 1384 som klostret i Vadstena invigs. Då har Birgitta varit
död i tio år och det är hennes dotter Katarina som blir dess
första abedissa. Och lika trosviss
och stark som Birgitta var, lika
målmedveten och beslutsam var
Katarina i ar-betet med att få modern helgonförklarad. 1391 lät
påven Urban VI det ske och då
hade åtskilliga vittnesmål om
under, mirakler och järtecken lagts
fram som bevis.
Som vårt första svenska bidrag
till världslitteraturen står de Himmelska Uppenbarelserna fram som
en ovärderlig kulturell och religiös
Heliga Birgitta ”I dig blev den
skatt. Så helt lättlästa är de emellerstore Guden en liten pilt”.
Himmelska uppenbarelser i
tid inte, och helst bör man vara
urval av Ebba Witt-Brattström.
förtrogen med bibliskt språkbruk.
Norstedts 2003.
Ebba Witt Brattströms urval i I dig
blev den store Guden en liten pilt ger dock åtskilliga stycken i
modern språkdräkt som både roar och förvånar.
I min egen tanke att göra en studie av Birgitta låg någonstans
en ambition att med henne som förebild kunna peka på de
höga idealens och andlighetens framkomlighet att förbättra
en ”bedrövad värld”. De s.k. dödssynderna; högmod, girighet,
vällust, avund, frosseri, vrede och brist på engagemang, som
blev föremål för Birgittas heliga vrede, kan vi ju behöva slåss
mot än i dag. Men var hittar vi Birgittas frimodighet, uthållighet, mod och fromma sinne? En fråga som inte så lätt låter
sig besvaras. Alla har nog en önskan om att det goda ska få
bryta det ondas spiral, men kanske kan vi förr knyta förhoppningen till att ”många bäckar små kan göra en stor å” än att
tro att en Helighetens budbärarinna skulle bana sig väg på vår
planet?

Kristina Arveson
SWEA Rivieran
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Att åldras
är ingen
sjukdom
Lena Katarina Swanberg, journalist och författare, har skrivit en
starkt polemisk bok om den,
som hon hävdar, slentrianmässiga förskrivningen av östrogen till
friska kvinnor i övergångsåldern.
Boken är ett viktigt inlägg i en
het debatt.

F

ör sex, sju år sedan lyssnade jag på ett föredrag av
Agneta Dreber, dåvarande direktör på Folkhälsoinstitutet. Hon berättade då att hjärtinfarkt var den vanligaste dödsorsaken för oss kvinnor. Fortfarande behandlades
då kvinnor på ”manligt” sätt, det vill säga med manliga doser
till sina kvinnliga, ofta mindre kroppar. Varför? Jo, berättade
hon, all forskning var gjord på manliga möss därför att
forskarna inte orkade vänta in menscykeln på de kvinnliga
mössen.
I Sverige finns det fler kvinnor än män och ändå särbehandlas vi även medicinskt. Vi mäts med en manlig måttskala,
diagnostiseras och ordineras doser enligt manliga kroppar och
reaktioner. Mannen är normen i vårt svenska, jämlika samhälle. Sedan generationer. Ingen, inte ens vi kvinnor, ifrågasätter detta. Eller har ifrågasatt. Kanske är en förändring på
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gång? I år, 2003, har Sverige som första land i västvärlden
fått ett medicinskt genusforskningscenter på Karolinska
Institutet som leds av docent Karin Schenk-Gustafsson.
Är det ett kulturellt nedärvt tänkande som gör att så
många kvinnor får östrogen? Det finns en slags allmängiltig
programförklaring ”att det bör man ta” utan att ifrågasätta
om det passar just dig och om du har behov av just östrogen.
Gör dina humörsvängningar, fysiska reaktioner och vasomotoriska symptom, i talspråk svettningar och vallningar,
dig i behov av medicinering? Får du i så fall rätt dos? Och
under hur lång tid? Sällan föreslår man att ge hormontillskott till män som tappar hår, får tunnare armar och större
magar i en viss ålder. Sällan talas om andropausen, mannens
klimakterium, ett ordet som egentligen betyder ”kritisk fas”.
Varför har denna fas - menopausen - gjorts kritisk för just
kvinnor? För att vi inte längre kan föda barn? För att vi blir
skrynkligare i hyn, lite fetare, inte är så ”kvinnliga” längre?
Kanske du redan avstår från hormontillskott för att du har
läst om utredningen som säger att kombinationen östrogen
och gulkroppshormon kan vara farlig och kan ge dig bröstcancer, hjärtinfarkt eller blodpropp? Eller för att du tagit del
av den senaste franska utredningen som visar att andelen
kvinnor som blir senila är högre bland dem som äter östrogen än för dem som avstår?
En som har ifrågasatt östrogenets ensidigt hälsobringande
effekter är journalisten Lena Katarina Swanberg som är
brännande aktuell och brinnande engagerad i sin bok Blod,
svett och tårar – en ilsken bok om östrogen (Bokförlaget DN,
2003). Hon skriver: ”Hur vågar man i årtionde efter
årtionde fortsätta att experimentera med friska kvinnor i
livets mitt? Är det, som vanligt, bara att öppna kvinnokroppen och skära bort om allt går åt helsefyr? Vi lever i en utslätad värld utan plats för rynkor och veck, på utsidan kan man
operera och jämna ut, och på insidan dämpar man de
naturliga medfödda hormonstormarna med piller.”
Boken innehåller 25 kapitel utan någon egentlig röd tråd
eller kronologi och avslutas med en ord- och referenslista.
Swanberg tar upp ämne efter ämne som har med
menopausen och klimakteriet att göra ifrån många olika
aspekter. Allt är väl underbyggt – hon har läst massor med
forskningsrapporter och böcker i ämnet – och skrivet i en
samtalston som gör boken både lättläst och underhållande.
Du rycks med, engageras, för det är ju trots allt din kropp
och dina döttrars, det handlar om.
Med stor ironi citerar hon ofta den amerikanske banbrytaren för östrogenets storhetstid, läkaren Robert A.
Wilson, den f d gurun på området som anser att ”kvinnligheten bryts ned efter 35”. Det enda han inte säger i nedlåtande ton om kvinnor är ”bunta ihop dem och slå ihjäl dem”
för att citera Lars Ekborgs oförglömliga monolog. Han
säger också: ”Efter menopausen, när östrogen- och progesteronhalten sjunker kraftigt börjar brösten att skrumpna
ihop och hänga ner… Ofta grovnar huden på brösten och
blir full av fjäll.” Hans svenske kollega Axel Westman skrev
1945 om medelålders kvinnor: ”Hennes liv är förbi och
hennes lott blir att fortsätta leva, om också endast i en gammal argsint kattas skapelse.”
Känner du igen dig?
Vad som händer oss i 40-årsåldern är, enligt Swanbergs
SWEA Forum 2/2003
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sammanställningar enligt olika – fördomsfulla – listor, följande: ”Ont i ryggen. Ökad benägenhet för benbrott.
Problem med urinvägarna. Torr hud. Intellektuella störningar.
Nattliga svettningar.”
Listan blir oändlig. Vid
50-åldern inträffar följande: ”Oro, irritation.
Depression. Minskad
sexlust. Ökad sexlust.
Klåda på kroppen.
Brist på självförtroende. Tunna och torra
slemhinnor.
Urinträngning. Tunnare hy
och hår.” Med mycket
Lena Katarina Swanberg är kritisk till den
stora förskrivningen av östrogen till friska
mera. Vid 60 är det näskvinnor i sin bok Blod, svett och tårar.
tan kört: ”Högt blod(Bokförlaget DN, 2003) Foto: Bonnier©
tryck.
Hjärtbesvär.
Ont överallt. Stor benägenhet för benbrott.” Med mera.
Att vi inte alla ligger till sängs.
När östrogenet upptäcktes 1923 och infördes på 50-talet
som medicinering, eller som det heter på fackspråk, HRT,
Hormone Replacement Therapy, ifrågasattes det inte. Kvinnorna förskrevs pillren som de sedan åt år ut och år in. De
motverkade ju många av de trista symptom som beskrivits
ovan, motverkade hjärt- och kärlsjukdomar, cancer i underlivet, senilitet, benskörhet, svettningar. Dessa fakta har varit
tvärsäkra i närmare 60 år.
Tills nu.
Statistiken som presenteras i boken visar att det under 1998
såldes 178 miljoner dygnsdoser östrogen i Sverige, 2002 bara
140 miljoner. Allt färre kvinnor tar östrogen, däremot är det
fler som äter östrogen längre. 1996 skrev den medicinska tidskriften The Lancet att kvinnor som äter östrogen längre löper
mindre risk att få Alzheimer. Nu säger forskningen det motsatta.
Sommaren 2002 kom larmen från USA. WHI, Women’s
Health Initiative, initierade världens hittills största studie på
friska kvinnor, 160 000, där hälften fick placebo. Undersökningen avbröts detta år. ”Risken för hjärtinfarkt befanns vara
ökad bland kvinnor som tagit denna typ av HRT jämfört med
placebo, redan efter första behandlingsåret. Risken för bröstcancer ökade gradvis med tiden som behandlingen pågick.”
Men redan 1996 hade i Sverige Socialstyrelsens expertgrupp
börjat uttala sig mindre tvärsäkert om östrogenets positiva
inverkan på kranskärlssjukdomar. ”Östrogenbehandling kan
öka risken för blodpropp, till exempel i form av hjärtattack
eller stroke. Risken är särskilt stor under det första året av
behandlingen, då risken är två eller tre gånger större än för
kvinnor som inte behandlas med östrogen.”
Eller som den svenske läkaren Bo von Schoultz skrev sedan
resultaten redovisats: ”Något vetenskapligt underlag för en
allmän rekommendation om hormonbehandling i förebyggande syfte till friska, symptomfria kvinnor efter menopaus
föreligger inte.”
Samstämmiga rapporter säger att det har förekommit en
övertro på östrogenet. Även på benskörhetsområdet vacklar
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man. Och det lär även läkemedelsindustrin göra, minskningen av östrogentillverkningen lär sätta sina spår, ekonomiska
sådana, även där.
Ett av de mest skrämmande kapitlen i boken handlar om
östrogenets negativa inverkan på miljön. Flera studier på
ämnet har gjorts i ett flertal länder. Den höga östrogenhalten
i vatten visar att fiskarna minskar i antal på grund av att hanfiskarna utvecklat kvinnliga egenskaper och honfiskarna blivit sterila. Tvekönade mörtfiskar och alligatorer med tillbakabildade könsorgan har fötts. Fåglar får svårt att fortplanta
sig. För att inte tala om hur småpojkars könsorgan och hormoner kan påverkas. Men för det ämnet krävs en ny bok.
Swanbergs bok rekommenderas till alla dem som inte vill
att deras kroppar skall vara en experimentverkstad och till alla som ifrågasätter det tidigare slentrianmässiga förskrivningen av östrogen, till dem som känner sig friska, som vill åldras
naturligt och kanske, liksom författaren själv, vill pröva alternativa mediciner istället. Naturens egna fytoöstrogener finns
i soja, kikärter, vitlök, linfrön, ingefära och många vanliga
grönsaker. Även rödvin är bra. Eller varför inte äta som
japanskorna gör, de som har minst övergångsbesvär i hela
världen.
Eftersom Swanbergs bok helt tar avstånd från östrogenbehandling av friska kvinnor har jag varit i kontakt med några
läkare, svenska och franska, för att se vad de har att säga. I
Frankrike, där 10,5 miljoner kvinnor befinner sig i menopausen får en femtedel av dem östrogenbehandling. Man
rekommenderar dock minimala doser under max fem år.
Varje enskilt fall ska diskuteras och inga slentrianmässiga
recept ska skrivas ut. De läkare jag kontaktade höll med om
dessa rekommendationer.
Den svenske läkaren framhöll
även vikten av
att följa de indikationer och
kontraindikationer
som
nämns i FASS
och inte bara
ordinera någon
en hormonbehandling bara
för att hon närmar sig ålderns
höst.
Bästa rådet är
kanske att varje
kvinna
skall
En ilsken bok om östrogen! Otvivelaktligen ett
göra
det
som
är
inlägg i en viktig debatt. Boken är nominerad
bäst för henne,
till Augustpriset i fackboksklassen i år.
lyssna till den
egna, inre rösten, informera sig så mycket som möjligt och
konsultera en gynekolog hon har förtroende för.
Christina Lindqvist©
SWEA Rivieran
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Anna knyter svenska kontakter
med amerikanskt näringsliv
Den 1 oktober invigdes North Carolinas nya konsulat
och Anna Blomdahl, tidigare ordförande i SWEA North Carolina,
utnämndes till svensk honorärkonsul. Det var ett steg som var
helt naturligt för henne, eftersom hon i flera år arbetat
med konsulatärenden “över köksbänken”.
december 1996 fick familjen Blomdahl ett erbjudande om Carolina och det blev hon i tre år. Till en början var det mest
att flytta till Raleigh i North Carolina genom makens passansökningar, men allt eftersom tiden gick blev det mer
arbete. De skulle bara stanna i ett eller två år, men båda och mer med förfrågningar om allt från faderskapsärenden till
trivdes så bra att de beslutade sig för att stanna. Anna driver intervjuer och uppehållstillstånd.
– För att vara ett passombud över köksbänken blev det helt
idag tillsammans med maken Lennart ett konsultföretag vid
plötsligt
väldigt mycket att göra, skrattar Anna.
sidan om konsulsarbetet.
Hon berättar att hon varje år lämnar in en rapport om alla
– Att vara affärskonsult är ett bra komplement till honorärkonsulsarbetet, säger Anna.
När SWEA drog igång i North Carolina
var Anna inte med det första året, utan
kom med som programansvarig först
andra året. Efter det blev hon vald till ordförande tre år och det var här Anna upptäckte vilket otroligt arbete som kunde
göras för att hjälpa svenskar och svenska
företag i regionen.
– Arbetet och engagemanget i SWEA
har gett mig mycket som person, säger
Anna. Som medföljande till en arbetande
make utomlands finns det oändligt många
saker man kan ta sig för. Har man inte
småbarn hemma passar en del kvinnor på
att läsa vidare och ta mastersutbildningar
medan andra volonterar. Det är så vanligt
i USA att det räknas som ett vanligt
arbete. Att sitta i en styrelse ger en arbetAnna Blomdahl, nybliven honorärkonsul, inviger det nya svenska konsulatet i Raleigh, North Carolina.
sidentitet och man lägger ofta ner lika
Konsulatet ska bl. a. betjäna de 60 svenska företag som finns i delstaten.
många timmar på det som ett betalt
ärenden som behandlats under året och för två år sedan visade
arbete.
Styrelsearbetet blev för Anna inkörsporten till mycket av det sig att hon hade lika många ärenden som ett normalstort
det arbete hon gör idag. Hon berättar att utan styrelsearbetet konsulat. Anledningen var det förhållandevis stora antalet
i SWEA skulle hon inte blivit invald i SACC:s (Swedish svenskar och svenska företag i NC, svenskt samarbete och
American Chamber of Commerce) styrelse i NC, vilket i sin utbyte med universiteten. Resultatet av detta blev invigningen av ett svenskt konsulat med Anna Blomdahl som svensk
tur bidrog till utnämningen till svensk konsul.
konsul i Raleigh.
Det hela började när Anna för några år sedan var på besök i
Washington D.C. för att hämta sonens pass. Hon träffade då Första gången man träffar Anna så märks det omedelbart
många av de kollegor hon arbetat med tidigare på UD, när att hon tycker om det hon håller på med. Hon är engagerande
hon bodde i Sverige. Anna blev på skoj tillfrågad om hon inte och tack vare sin mångfaldiga bakgrund har hon gedigna kunville bli kontaktperson för Utrikesdepartementet i North skaper inom det område hon arbetar med.

I
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Sweaporträttet
Anna föddes och växte upp i Västerås tillsammans med sina
föräldrar och tre systrar. Efter studenten flyttade hon till Paris
och arbetade under ett år som praktikant på Volvo, där
hennes arbetsuppgifter omfattade allt från att sitta i receptionen till att arbeta på reservdelsavdelningen. När hon sedan kom
in på Utrikeskorrespondent- och chefssekreterarutbildningen
på Stockholms universitet flyttade hon tillbaka till Sverige,
men där blev hon inte kvar länge. I utbildningen in-gick nämligen fyra månader vardera i Brighton och Lausanne.
Annas intresse och nyfikenhet
för språk och andra kulturer har
lett henne till stora delar av
världen. Anna sökte sig till
Utrikesdepartementet där hon
blev kvar i 10 år. Hon började
som assistent och hamnade till
sist som handläggare för pressrummet och var dessutom vice
fackföreningsordförande. I arbetet ingick mycket resande till
olika länder. Hon arbetade ett
par år i Peru, Chile och Nicaragua och sedan ett par månader
vardera i Equador och Pakistan. Anna har bytt köksbänken mot ett
Det var under denna hektiska blänkande skrivbord.
tid som Anna 1983 träffade sin make Lennart, som då arbetade på exportrådet och var stationerad i Sydamerika.
Det är tydligt att Anna är en kvinna som lägger tonvikt på
mångsidighet. 1985 bestämde hon sig för att läsa vidare och
tog då tjänstledigt från UD. Detta resulterade i en fil. kand. i
marknadsföring, parallellt med en journalistexamen från
Poppius. Hon berättar att hon egentligen inte ville arbeta som
journalist men ville bli en mer kunnig marknadsföringsexpert
och samhällsinformatör. Hon byggde på detta med en IHR,
dvs. en mastersutbildning inom marknadsföring vid Stockholms universitet.
Nästa steg var att arbeta som projektledare på informationsavdelningen på Rädda barnen. Efter ett tag bytte hon arbete
till marknadsavdelningen på Sara Hotels, och första veckan på
arbetet fick Anna reda på att sonen Jens var på väg.
– Lite genant var det ju då att gå in till sin nya chef och berätta att man nog behövde vara barnledig, berättar Anna.
– Jag gick omkring och såg skyldig ut en hel vecka innan jag
pratade med honom.

SWEA Forum 2/2003

Reaktionen blev dock inte riktigt vad hon väntat sig, han
frågade helt enkelt bara hur mycket hon kunde arbeta efter
mammaledigheten och om hon kunde vara med på möten
under tiden. Hon funderade ett tag och bestämde sig för att
arbeta 75 %. Med ettårige sonen Jens och en barnflicka reste
Anna sen runt i världen till koncernens olika hotell.
Sveriges Radio blev 1992 en ny erfarenhet, som chef för
konserthuset Berwaldhallen. Parallellt med detta var hon
marknadschef för P2 och hon arbetade där tills familjen flyttade till Raleigh.
Under hela intervjun påpekar Anna att trots att det är en
viktig del att hjälpa svenskar med pass och förfrågningar, så
har det blivit en ganska liten del av vad hon arbetar med idag.
Ungefär hälften av tiden går åt till att hjälpa svenska företag
och svenska företagare att knyta kontakter inom den amerikanska affärsvärlden. Hon berättar att det i Raleigh nu finns
60 svenska företag och 25 företag som ägs av svenska medborgare eller som arbetar med svenska produkter och antalet
företag ökar ständigt.
– Om man tittar på vad Sverige investerat i det här området
per capita så är vi det femte största investeringslandet, vilket
är mycket bra för ett så litet land, säger hon.
Anna ser sig själv som en ”kontaktknytare” mellan kultur,
universitet och näringsliv. Mycket av det arbetet syns inte
utåt men det är absolut den roligaste biten.
– Ett av de sätt jag kan hjälpa till på är t. ex. att ordna en
middag som konsulatet står bakom och på så sätt ordna så att
de rätta personerna träffar varandra, säger Anna.
– Som konsul måste man vara engagerad, tycka om att arbeta med människor och kunna kämpa lite, för lösningar på
problem ramlar ju inte ner i knät på en.
Anna Ekerstedt
SWEA North Carolina
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Bildkavalkad

SWEA New York har firat 20-årsjubileum. Två glada
f.d. ordförande, Christina Moliteus och Mona Johnsson.
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Womens Building i San Fransisco. Ett givet besök för
Sweor på regionmöte i stan. Foto: Kerstin Alm©

Aja Öhman, Mette Barslund Mårtensson och Elfi
Alvin von Kantzow skålade för SWEA New York.

Ann-Christine Westerlund, SWEA NY kom lyckligt i mål efter
5h50: "Mitt mål sen jag kom till New York fär 13 år sedan har
varit att springa New York marathon. Sen jag kom till USA har
jag bara gått upp i vikt, men detta visar att om man tränat kan
man springa marathon även med extra kilon."

Boel Alkdal och Malin Jonsson på möte i San
Fransisco.

Sjöblänk vid Finnbo gård där SWEAhästarn
14 internationellt verksamma svenska kon

På möte i Oslo.
Ovan: Gunilla Hagenfeldt, Lissabon och
Ulla-Stina Ardevall, Madrid.
Nedan: Karin Smith, Sydafrika och
Kerstin Winblad von Walter, Mallorca.

Båttur i Everglades nationalpark förgyllde tillvaron för besökarna
under regionmötet i Florida.

Barbro Sultan och Britt
Norrman på möte i Florida.
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Ebba
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Florida.

Hästmålning 1: Konstnären Marianne Sparre
Snelling och Ewa Modigh på Mora snickeri
framför SWEA Hawaiis nymålade häst.
Skulptör Torbjörn Lindgren, Leksand skulptur.
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gareta Ek , SWEA Frankfurtdelberg. På möte i Rimini
paket.

Solsken i Västerås.

Paus på piazzan i Ravenna.

aretta
on,
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ome hortSan
isco
mötet i
er.

Ulrica Kjell,
ambassadör Jan
Eliasson, Ginga
Sewerin-Olsson
och Christina
Moliteus utanför residenset i
Washington.

Malmöordförande Ulla Ganslandt
med Kerstin Liljeberg, SWEA
Malmö, gästade MEMAs möte i
Rimini.

Värdinnorna: Inger LjunggrenMaioli, SWEA Rimini och
Elizabeth Cederholm-Pezzi,
ordförande SWEA Rimini .

Tre festglada Sweor i Washington.

Mycket svenska kvinnor på räkkryssning i Mälaren vid Sverigemiddgen i
Västerås. Gunilla Perdius, Maud Larsson, Ulla Hising.

na målades under sommaren av
nstnärer. Foto: Kersin Alm©

lning 2: Mai Loken, San Diego målade SWEA San
och SWEA Orange Countys häst på Finnbo.
r Torbjörn Lindgren, Leksands skulptur.
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Bra kämpat Ulla (Hising),
säger Berit Olsson.

Tre Forumredaktörer på Sverigemiddag. Ann-Sofi Ljung Svensson, Anna
Carlsson Ring Rönneskog och Ninni Pettersson-Wästberg.
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Jubileet

Jubileumsdagarna
närmar sig

F

örberedelserna inför SWEAs silverjubileum i Stockholm den 17-20 juni går på högvarv. Agneta Nilsson,
jubileumsgeneral, med sin månghövdade jubileumskommitte har läget under total kontroll. Men än finns mycket kvar att göra för att dagarna precis före midsommar år
2004 ska bli så minnesvärda som möjligt för SWEAs alla
medlemmar. Förhoppningen är att även Sverige och svenskarna sedan ska minnas SWEA.
Det stora SWEAhästprojektet är det mest spektakulära.
Vem kommer att kunna glömma en rad av målade trähästar
utplacerade i Stockholm. Flera internationellt verksamma
svenska konstnärer ger sin bild av världen på det svenskaste
av allt – dalahästen. För Sverige i världen och världen i
Sverige. Hästarna, som skulpterats av Torbjörn Lindgren,
Leksands skulptur, är klara och målades under sommaren på
Finnbo gård. Många fina bilder finns på SWEAs hemsida.
Några nya programpunkter har tillkommit under sommaren och hösten. Ett av dem har anknytning till hästprojektet. Lena Powers i Seattle har initierat och driver nu ett projekt som ska ha sin final på Skansen i Stockholm under
jubileumsdagarna. Svenska skolbarn från hela världen arbetar
med Sverige som tema och kommer att måla små dalahästar.

Utställning blir det på
Bredablick. Läs mer om projektet på sidan 31 i detta
nummer.
Nytt är också att
Gunilla Pontén kommer
att visa sin utställning om
den egna designen i samband med lördagslunchen
på
Nordi-ska
Muséet.
Helsvensk blir förtäringen,
helt i museets anda, med sill och
nubbe.
Sedan någon månad har Jubileumskansliet ny adress.
Monica Insulander och Lil-Marit Andersen och alla de andra
har nu istallerat sig i lokalerna på Östermalmsgatan 61.
Anmälningarna har strömmat in. Nästan 900 Sweor har
bokat in sig på någon, några eller flera av Jubileets programpunkter. Det finns också de som faktiskt har kryssat för allt.
Det blev lite av en rusning strax före den första oktober då
lågpriset löpte ut.
De flesta av de anmälda har bokat sig på Jubileumsmiddagen på Stadshuset, där bl a slagverksensemblen Kroumata
kommer att ge en föreställning. Sveriges ambassadör i
Washington, Jan Eliasson, talar under kvällen och vi kommer att få lyssna till en välförberedd SWEAkör under ledning av Kjell Lönnå. Ulla Hising förmedlade under
Sverigemiddagen i Västerås noter och cd med inspelade stämmor till alla de runt hundra körmedlemmarna.
Som det ser ut nu går det kommande jubileet över all förväntan. Många har lockats av festligheterna. Men än finns platser
kvar på de flesta programpunkter. Vänta inte för länge bara.
Blå Hallen i Stadshuset rymmer inte hur många som helst.

Säljes!

Fullständig
Högstadieundervisning
via Datorn sedan 1994
Sofia Skola har nu mer än
500 distanselever i åk 6-9!
För ytterligare information
och anmälningsblanketter
www.sofiadistans.nu
mail@sofiadistans.nu

Sofia Distansundervisning
Barnängsgatan 12
116 41 Stockholm
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Antik
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Kakelugn
Tagen ur en gammal Stockholmsvåning.
Vacker ljusgrön med rosa blommor.
Redo att uppmonteras.
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2364 NW Johnson Street
Portland, OR 97210
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Möt dagens
Sverige!
S

WEAs jubileumsföreläsningar mitt under silverfirandet
fredagen den 18 juni 2004 har redan lockat många deltagare. Många anmälningar har kommit jubileumskansliet tillhanda. Men än finns det platser kvar för en dag med
många intressanta föreläsare.
Vi kommer bl. a. att kunna ta del av författarparet Herman
och Birgitta Lindqvists berättelser om hur man överlever
som svensk i en global värld.
Bodil Jönsson, fysikprofessor från Lund, talar med utgångspunkt från sin succébok Tankar om tid.
Sverige är i dag ett mångkulturellt samhälle. Hur gör vi för
att leva i harmoni med varandra? Luis Abascal, f. d. stadsdelsdirektör i Kista, berättar om sina erfarenheter.
Vi bjuds också modern svensk matlagning i Fredrik
Erikssons tappning. Han är flerfaldigt prisbelönt, bl. a. som
Årets Kock. Kanske blir det även en smakbit?
Och mycket, mycket mer.
Sammanlagt nio olika seminarier äger rum under dagen.

Varje deltagare väljer att besöka tre olika föredrag. I detta
nummer av Forum finns en broschyr med utförlig information om seminariedagen och en anmälningsfolder för bokning av de olika föredragen. Har du redan anmält dig via jubileumsanmälan ska du ändå skicka in din föredragsbokning.
Jubileumskansliet vill veta i förväg hur många som kommer
på respektive föredrag. Allt för att kunna planera dagen så bra
som möjligt.
Har du ännu inte anmält dig till SWEAs jubileumsseminarier så har du chansen nu. Följ instruktionen på anmälningsblanketten som bifogas i detta nummer av Forum så blir det
plats även för dig. Sista anmälningsdag är 1 februari och priset
på konferensdagen är oförändrat 775 kronor.
Utöver de schemalagda föreläsningarna ges det under dagen
tillfälle att lyssna till kortare föredrag av bl. a. Alexandra
Charles som talar om 1,6 miljonerklubben och Sveriges reseoch turistförening, som är en av seminariedagens sponsorer.
Dagen avslutas för alla deltagare med ett föredrag av Patricia Tudor-Sandahl och ett specialgjort bildspel över 25 år
med SWEA.
Seminarierna äger rum i Hotell Forestas konferenslokaler
på Lidingö. Lunch serveras i hotellets matsal med magnifik
utsikt över Värtan. Mellan seminarierna kan man besöka
Torget, där föreläsarnas böcker finns till försäljning.
Naturligtvis finns här även ett stort utbud av SWEAs olika
produkter.
Blir det tid över så kan vi ju alltid umgås lite, Sweor emellan. Prat får vi ju aldrig för mycket av.

Skräddarsytt
Det är naturligt att vilja återskapa det
tiden eller livet förändrat. Men sådana
önskningar kan angripas på många olika
sätt, några bättre än andra.
Då krävs att den du söker hjälp hos
behärskar fler behandlingar. Valet av rätt
åtgärd börjar med uppriktig, saklig information och rätt diagnos. Det är exempelvis inte ovanligt att en patient som söker
för ögonlockspåsar får bästa behandlingsresultat genom ett ögonbryns- eller mellanansikteslyft istället för en ögonlocksoperation. Dessutom måste ditt ingrepp
genomföras på bästa tänkbara sätt för att
resultatet ska bli optimalt.
Världsledande kirurgisk erfarenhet inom
några av plastikkirurgins olika områden
kombinerat med en stark önskan att se
individen har lett till Akademiklinikens
unika helhetsomhändertagande. Alltifrån
en mångfald av kirurgiska behandlingar
till medicinsk hudvård samt kost- och
motionsråd.
Akademikliniken har den kompetens och
specialistkunskap som krävs för att kunna
skräddarsy din behandling.

Vi är Skandinaviens största privata specialistsjukhus för estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi samt medicinsk hudvård.
Hos oss gäller Landstingets vårdgaranti.*
Plastikkirurger: Doc.Per Hedén, Doc.Ulf Samuelson, Dr.Magnus Hober, Dr. Jan Jernbeck, Dr.Lore Diab, Dr.Jonas Röjdmark,
Dr.Gabriella Rudbeck, Dr.Mats von Wachenfeldt, Dr.Öyvind Borch Bugge.
Hudläkare: Dr.Margareta Frohm-Nilsson. Narkosläkare: Dr.Olov Warolin, Dr.Tore Hedestig.
Akademikliniken Stockholm, Riddargatan 12, 114 35 Stockholm, Tel: 08 - 614 54 00, Fax: 08 - 614 54 20,
Akademikliniken London, 2 Harley Street, Tel: + 44 207 580 92 86, Fax: + 44 207 580 93 02
www.ak.se, e-post: info@akademikliniken.se
* Landstingets vårdgaranti gäller för operation på Akademikliniken efter godkännande av patientombudsman.

SWEA Forum 2/2003

27

Jubileet

Riddarborgen
som blev hotell
I början av 1900-talet lät Wilhelmina Skogh bygga Villa Foresta på
Lidingö. Hennes karriär inom restaurangnäringen var spikrak –
från diskerska på Strömparterren till en av Sveriges
första kvinnliga restauratriser.

V

id 12 års ålder, direkt efter konfirmationen 1862,
beger sig Wilhelmina Wahlgren av från hemmet på
Gotland till Stockholm för att arbeta. Hon hade ny
kappa och kappsäck med en världsatlas och sin bästa docka.
”Jag kan göra allting”, meddelar hon Strömparterrens ägare
Wilhelm Davidson. Restaurangen låg där mitt i Strömmen
och lockade som ett ”skimrande ljusslott med park och vatten, fontän med
oljelampor”.
Hon fick platsen
som diskare och så
började den tidigt
utstakade vägen till
direktionsvåningen
på Grand Hotel i
Stockholm. Genom
aftonskola och ständiga befordringar
tog hon sig snabbt
framåt. Hon gav sig
aldrig. Arbetet var
en dygd.
Redan som 25åring fick hon ansvar för sin första
egna
restaurang.
Norra stambanan
byggdes i början på
Hotell Foresta
1870-talet och ho- ”Nu när jag sitter i mitt hus Foresta på Lidingön
tell och restaurang och ser hänöfver fjärden förefaller det mig som om
det panorama, som utbreder sig för mina ögon,
var en nödvänd- mera liknar ett italienskt landskap än ett svenskt.”
ighet på stationsorterna utefter vägen. Hennes ungdom låg henne i fatet. Men
hon hade turen att bli utsedd att driva restaurangen i Storvik
för Statens Järnvägar genom att helt enkelt inte visa sig.
Det kom att bli många fler järnvägsrestauranger och hotell
för henne; Bollnäs, Lingbo, Rättvik. För att snabbt kunna
sköta kommunikationerna med sina företag blev hon en av
de första i Sverige att skaffa telefon. Men det fanns ingen
linje. Hon ”gick då till Kungl. Majt. med en vördsam anhål28

lan om att få anlägga en telefonlinje emellan Storvik och
Bollnäs och Storvik och Gävle”. Det blev nitton mil telefontråd.
Likadant var det med den nymodiga elektriciteten. Efter
att tidigt ha anlitat en firma som lovat att kunna installera en
ångpanna som kunde driva ”40 st. 16-ljus lampor” blev hon
tvungen att själv läsa ”litet ångpannelära” eftersom lamporna knappt gav
något sken. Hon
trodde sig förstå
att om trycket i
pannan ökade så
borde ljuset bli
bättre. Skorstenen byggdes högre, man eldade
hårdare i pannan
och lamporna
lyste.
En flitig besökare i Storvik
var kung Oscar
II, som kom
regelbundet för
att jaga. Wilhelmina serverade
honom personligen i restaurangWilhelmina Skogh
en under många
”Ej mindre vackert är det, då åskan dånar här uppe
i höjden, dess eko rullar utför bergets brant till
år och han var
sjön och blixtrar ljunga kring tornet, påminnande
naturligtvis i sig
om sägner från gamla borgar.”
själv en god inkomstkälla, men även en man som drog folket till sig.
”Sådana tillförde naturligtvis hotellen både före och efter de
kungliga besöken stora inkomster.”
Framgången byggdes mycket på de resor Wilhelmina
genomförde. Hon studerade hotell och restauranger över
hela Europa och tog intrycken med sig hem. Grönsaker
hamnade på hennes bord, vilket var väldigt svårt för Sveriges
resande befolkning att lära sig acceptera. Hon propagerade
SWEA Forum 2/2003
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aktivt för mer grönsaker i kosten och var tvungen att själv Foresta ligger fortfarande där på klippan och minner om en
starta grönsaksodlingar för att bönderna på bygden inte kla- framgångsrik kvinna från en expansiv tid i svensk historia.
rade av en sådan produktion. Hon gifte sig sent, vid 48 års Foresta är idag ett stort och utbyggt konferenshotell där
ålder 1898, med Per Samuel Skogh, som var ”resande i frans- många celebriteter bott under årens lopp. Det var bl.a. här
ka viner” och stödde henne i restaurangverksamheten. Men Beatles bodde i juli 1964 när de hade sin för oss svenskar så
minnesvärda konsert på Johanneshovs isstadion.
äktenskapet blev kort. Maken dog redan 1904.
Wilhelmina Skoghs eget öde
För att bygga ut turismen i
slutade inte lika bra. Efter ett
Norra Sverige tog hon vid
bråk med Grands ledning blir
upprepade besök i London konhon fråntagen sin tjänst 1910
takt med den store researoch slutar sitt liv som en bitter
rangören Thomas Cook och
och udda inneboende i en av
samarbetet med honom resulteGrands sviter. Efter att 1925 ha
rade så småningom i en strid
sålt sitt Foresta fick hon bo på
ström av utländska resenärer till
Grand på nåder sista året av sitt
det nyupptäckta Framtidslandet.
liv och hon påstods smyga
1902 blir hon då äntligen anomkring i hotellet och tjuvtitta
svarig för driften av Grand Hotel
Ur Minnen och upplefvelser på personalen. Hon dog 1926.
i Stockholm, en av de arbetsaf Wilhelmina Skogh (1912)
Men än idag gör hon sig
platser som fostrat henne som
påmind. För den som vågar
mycket ung. Detta är hennes
glansperiod. Hon uppför efter tysk förebild det pampiga innebär en natt i rum 578 på Grand Hotel i Stockholm en
Grand Hotel Royal 1905-1909 och strax därefter, 1908-1910, möjlighet att få träffa henne. Det sägs att hon hasar runt i
låter hon bygga Villa Foresta på Herserudsklippan med utsikt rummet och stör nattgästerna. Hon ger sig aldrig, Wilhelmina
över Värtan. Foresta blir hennes privathem, men som driven Skogh.
restauratris inrättas naturligtvis café i huset och så
Ann-Sofi Ljung Svensson
småningom även restaurang. Namnet på villan är inspirerat
SWEA Malmö
av hennes italienresor och betyder ingenting annat än skog –
hennes nu legendariska efternamn.

”Arbetet skall vara lifvets hufvudsak för oss alla. Äfven om striden
för vår tillvaro skulle vara hård,
öfvervinna vi den genom den välsignelse, som ligger i arbetet”

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

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

www.tetrapak.com
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Jubileet
Millesgården:

Utställare
utsedda
D

e 23 konstnärer inom SWEA som ska få möjlighet att
delta i den utställning som Millesgården anordnar
tillsammans med SWEA under Jubileumsdagarna i
juni 2004 är nu utsedda. En jury bestående av Anne Westin,
art consultant, Göran Christensson, chef för Malmö
Konstmuseer och Staffan Carlén, chef för Millesgården, har
valt ut de verk som ska visas.
Arbetet med utställningen fortskrider och för SWEAs del
innebär det att en katalog ska färdigställas inför utställningen.
Pro Suecia Foundation har genom ett generöst bidrag gjort
detta möjligt.
– Jag har aldrig gjort en katalog tidigare, men har hjälp med
layouten av Marie Barrymore som har stor erfarenhet inom
området, säger Malin Philipson, som är ansvarig för SWEAs
delaktighet i arbetet med utställningen.
Det är nu också bestämt att Prinsessan Christina kommer
att inviga utställningen. Invigningen sker på Jubileets första
dag, torsdagen den 17 juni. Utställningen pågår på Millesgården ända fram till den 8 augusti.
Följande konstnärer har utsetts:
Inger Tong
Birgitta Kyhlstedt
Annika Mattson-Baudry
Marja Kullberg
Charlotte Eliasson
Eva Rudling
Ingrid Herrlin
Susanne Berger
Sigrid Sandström
Siri Berg
Birgitta Alm-Pons
Agneta Freccero
Margareta Miglo
Eva Ryn Johannisen
Helene Fägerquist
Christina Blencke
Michele Pred
Barbro Hedström
Eva Vargö
Annica Stiernlöf
Barbro Roos
Lena Önnesjö-Lobo
Helena Hernmarck
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Hong Kong
Tokyo
Paris
Tokyo
Malmö
Paris
Örestad
Stockholm
Houston
New York
Paris
Rom
San Francisco
UK
Boston
Stockholm
San Francisco
Stockholm
Stockholm
Örestad
Göteborg
Lissabon
New York

Akvarell
Akvarell
Diverse
Diverse
Foto
Foto
Keramik
Keramik
Måleri
Måleri
Måleri
Måleri
Måleri
Måleri
Silver
Silver
Skulptur
Skulptur
Skulptur
Skulptur
Textil
Textil
Textil
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Skolbarn på Skansen
WEA Skolbarnsprojekt med
Skansen är ett projekt som svenska skolbarn världen över arbetar
med just nu. Barn i Japan, Saudiarabien,
Amerika, Kanada, Ungern, Tyskland
och Portugal arbetar med temat skola
förr och nu och dalahästens historia.
Eleverna kommer att intervjua äldre
personer, men man kommer även att
arbeta med sin egen skolsituation och
sin egen roll som utlandsboende svensk.
Inom temat arbetar man även med traditionell konst i hemlandet och konstnärligt skapande utifrån den. Man kommer bl.a att måla små trähästar som är
skänkta från Grannas A. Olssons
Hemslöjd i Nusnäs. I en del skolor och
skolföreningar har man bjudit in lokala
konstnärer som arbetar med eleverna.
Projektet är en del av SWEAs 25 års jubileum och kommer att utmynna i en
utställning i tornet Bredablick på
Skansen. Där kommer bilder, material
och texter, både på svenska och det
lokala språket, att visas. Invigning av

S

utställningen kommer att ske på
Jubileumsveckans lördagsmorgon den
19 juni 2004 kl 10.00 och den beräknas
vara öppen större delen av sommaren.
Projektet leds av Seattleswean Lena
Powers som via SWEAordförande
världen över fått kontakt med skolor
och skolföreningar. Hela 17 skolor är
med hittills. Förutom donationen av
hästar från Grannas, har Riksföreningen
Sverigekontakt lämnat en donation till
portot. Skansens Visningsavdelning ansvarar för själva utställningen och de
deltagande skolorna står för sina
omkostnader. Utställningen kommer
också att presentera de olika organisationer som arbetar tillsammans med de
svenska utlandsskolorna och skolföreningarna: SWEA, Skolverket, Svenska
Utlandsskolors Förening, Riksföreningen
Sverigekontakt, m.fl. Läs mer om detta
på www.skansen.se där du klickar på
boka besök, aktuellt tema och Skansen
i världen. Mer information kan fås av
Lena Powers på lena@irial.com
Bredablick på Skansen, utställningslokal
för skolbarnens trähästar.
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Regionmöten

Ekonomin i fokus på
höstens många möten

V

arje höst äger SWEA Internationals regionmöten rum i
skilda delar av världen. I år var
det Oslo, Rimini, San Francisco,
Washington DC, Florida och Hongkong som stod som värdar.
Regionmötena har två inslag, dels
sociala begivenheter, dels formella sammanträden. Det kan inte nog betonas
att alla SWEAs medlemmar – oavsett
vilken region de tillhör – är välkomna
att deltaga i vilka regionmöten de
önskar. Många väljer att vara med på
sammanträdena eftersom de ger fina
inblickar i vad som sker inom regionen
och SWEA International. Internationella ordföranden brukar försöka närvara vid så många möten som möjligt,
så också i år med Christina Moliteus.
Enbart ombuden, d.v.s. regionordföranden och de lokala ordförandena,
deltar i beslutsfattandet, men alla har
rätt att lyssna och göra inlägg.
Roande program
Forum har redan skrutit om att
SWEA är "världens bästa resebyrå".
Programpunkterna på regionmötena är
utvalda av lokala sweor, som känner till
traktens alla "måsten" och som går in
för att erbjuda så givande och innehållsrika evenemang som möjligt.
Eftersom SWEA är en "educational
association" är det brukligt med guidade stadsvandringar och museibesök.
Dessutom ordnas alltsomoftast utflykter per buss, gärna till mål med kul-

turell anknytning. Så skedde också under höstens regionmöten. Dessa lärorika och minnesvärda arrangemang leddes som vanligt av kompetenta svensktalande guider, som för det mesta var
Sweor.
Sociala kontakter
Ingenstans knyts sociala kontakter så
bra som kring ett matbord. Det förklarar varför stor vikt läggs vid måltider-

I Oslo (där både ÖEMA och VEMA
hade sina möten) hölls en högtidlig
Minnes-gudstjänst för utrikesminister
Anna Lindh i den svenska kyrkan.
Många svenskar, norrmän och personer
av and-ra nationaliteter deltog, och det
kändes mycket fint för sweorna att få
närvara i denna stund.
En fyra timmars generalstrejk under
ankomstdagen till MEMAs möte i Rimini försökte skrämma bort sweorna, men
så lätt skräms de minsann inte. Vid midnatt till lördagen hade alla utom en anlänt, lotsade av strejkvana och coola
värdinnor. Väl där stod på programmet
både bysantinska mosaiker och romerska ruiner.
Sweorna i San Francisco (VAME) gick
upp i ottan för en "happening" i Glide
Memorial Church med dop, predikan,

SWEAs internationella ordförande Christina Moliteus deltog i flera av höstens regionmöten.
Här talar hon inför Sweorna på mötet i Rimini.

na. I år erbjöds framförallt exotiska
luncher, mexikanskt, kinesiskt, kubanskt och spanskt, men också utsökt
italienskt och snabbare lunchboxvarianter. Sweorna fick vara med om festliga middagar med tal och underhållning,
ofta med musikaliska inslag. Och så
fort det blir musik uppstår gärna dans.
Sweor är mycket förtjusta i att dansa.

gospel och jazz som var så medryckande
att de knappt kunde sitta stilla.
Sweorna i Florida (MAME) var så
lyckligt lottade att de kunde bada i det
varma havet. Dagen därpå intog de
brunch på stranden till tonerna av
sydamerikansk musik. De hann även få
sitt lystmäte på alligatorer, och så besökte de Ernest Hemingways hem med 61

8-9 oktober Regionmöte i Denver.
Mellersta Amerikas
Oktober Regionmöte i Dublin.
Västra EMA och Östra EMA
5-7 november Regionmöte i
Tunisien. Mellersta EMA
Oktober-november Regionmöte i
Singapore. Asien
Oktober-november Regionmöte i

San Diego. Västra Amerikas

Kalendern
2004
1-3 april SWEA Internationals
årsmöte. Arbetsmöte. Tägerwilen,
Schweiz.
17-20 juni SWEAs 25-årsjubileum
firas i Stockholm.
8-9 juli Smålandsdagar. Besök i
Glasriket och utvandrarbygden.
Augusti Sverigemiddagen i Malmö.
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2005
6-10 april SWEA Kongress i New
Orleans.
Ändringar i kalendariet kan ske.
Besök därför SWEAs hemsida
www.swea.org
SWEA Forum 2/2003

Regionmöten
stycken sextåiga katter, alla namngivna
efter filmstjärnor!
Programmet i Washington (ÖAME)
erbjöd bland mycket annat en utflykt
till Amerikas förste president George
Washingtons plantage Mount Vernon.
Flitiga mötesdeltagare
Nu till det sakliga. De flesta regionmötena började med att ombuden träffades helt inofficiellt före själva sammanträdet. Dels för att lära känna varandra bättre, dels för att diskutera några tunga poster på dagordningen under
lite mer avspända förhållanden.
Ett slående inslag var lokalordförandenas rapportering. Under dessa presentationer fick lyssnarna uppslag till
egna intressanta programpunkter.
Fr.o.m. år 2005 ska varje region vara
självförsörjande och svara för alla kostnader avseende
regionordförande,
skattmästare, sekreterare och kommittéer. Därför var ekonomin en viktig
punkt på samtliga möten. Regionerna
måste helt enkelt skaffa sig fasta inkomster. Detta kan ske på roliga sätt. Lotterier kommer att bli en viktig inkomstkälla för de flesta. Man kan också
höja priset en aning på vissa populära
medlemsträffar, och göra vinst på
försäljning av SWEA-produkter. I några
avdelningar är julbasarer en stor inkomstbringare.
ÖAME klubbade ett bidrag på två
dollar per medlem i varje avdelning för
de kommande två åren. ÖEMA
diskuterade hur stort avdelningarnas
bidrag skulle vara. Det påpekades att ett
sådant tillskott inte är någon merkostnad för avdelningarna utan blir en lägre
kostnad än vad man tidigare hade när
varje lokalordförande deltog i ISM varje
år.
På VEMAs möte fick finanskommittén i uppdrag att lägga en motion till

konferensdagen och bidrog aktivt i alla
International angående ekonomiska migrupperna.
nimikrav på nya avdelningar och att
Inom VEMA diskuterades förslaget
lägga fram förslag på en inträdesavgift
om en idébank på SWEAs hemsida, där
till regionen för nya avdelningar.
alla avdelningar över hela världen ska
Inom flera regioner tog man också
kunna hitta uppslag till programpunkupp frågan om försäkringsskydd vid
ter.
SWEA-program. Hos VEMA föreslogs
MAME fann det värdefullt att
att man bör undersöka vad som gäller
regionordföranden är mer synlig och
för respektive land. Kanske Handelsbesöker nya avdelningar. Ett årligt resekammaren kan hjälpa till.
bidrag ska budgeteras till detta
Begåvade med två inbjudningar inför
ändamål. Pengar som eventuellt blir
regionmötena 2004 – den ena från en
över ska gå till en nybildad resefond.
avdelning inom regionen och den andra
VAME bjöd på ett seminarium med
till ett interregionalt möte i en annan
titeln
Medlemmar i fokus – föryngring
region, ägnade MEMA en god stund att
och nytänkande, vilket lockade många
diskutera framförda synpunkter röratt stanna kvar. Två unga mycket proande de två mötesformerna. Det interfessionella sweor hade inbjudits. De gav
regionala lockade med sin bredd och sin
sina synpunkter på hur SWEA kan
internationella flair. Men känslan av att
locka till sig yngre medlemmar. Det
regionindelningen ännu är så ny, att
var en väl genomtänkt Power Pointden måste få litet mer tid att sätta sig
presentation som andra regioner myckoch ge avdelningarna en chans att finna
et väl skulle kunna få ta del av.
sin identitet i den, ledde fram till att en
god majoritet med glädje valde att tacka
Else Marie Güdel-Bruhner
ja till nästa års regionmöte i Tunisien.
SWEA Genève
Detta var inget principbeslut för all
framtid, men för den här gången ville
*Asiens regionmöte i Hongkong var inte
MEMA gärna prioritera sin egen
klart vid Forums pressläggning.
region.
ÖAME ordnade diskussionsgrupper,
vilka
betraktades som
både nyttiga och
viktiga av deltagarna. Förmiddagen ägnades åt
att diskutera ämnen som medlemmarna i fokus; webb, blad
och Internet samt
fundraising och
sponsring. Över
från
femtio Sweor hade anmält sig till
Engströms Mek. Verkstad AB

ÖEMA (Östra Europa/Mellanöstern/Afrika) Möte i Oslo.
RO: Maud Larsson.
VEMA (Västra Europa/Mellanöstern/Afrika). Möte i Oslo.
RO: Ulla Hising.
MEMA (Mellersta Europa/Mellanöstern/Afrika). Möte i Rimini.
RO: Maud Vännman.
VAME (Västra Amerikas). Möte i San Francisco. RO: Kerstin Alm.
MAME (Mellersta Amerikas). Möte i Florida. RO: Barbro Sultan.
ÖAME (Östra Amerikas). Möte i Washington DC.
RO: Ginga Sewerin-Olsson.
ASIEN. Möte i Hongkong. RO: Elisabeth Halling.
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Svenska Kallmanglar

Nordamerikansk version
Snabb leverans - finns redan i USA
Kontakta Inger Forsmark-Burows
Tel: 847-382-2312
Fax: 847-382-2455
E-post: iforsmark@aol.com
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New York City

Bed and Breakfast

TORREMOLINOS
Costa del Sol

Bed &
Breakfast
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

Vamos a la playa!

Lägenhet med självhushåll
10min från

Laguna Beach, CA
Fullt möblerad 2 rum o kök,
tvättmaskin, torktumlare,
pool, spa och garage.
Uthyres för $500 per vecka
eller $1,600 per månad.
för 1-2 personer
Louise Mishel
E-mail: Lill4@aol.com
Tel: 1-702-255-1172

Swedish Traditions.
Combine your visit to Stockholm with a
trip to the beautiful countryside only 1 hour away.
Experience Swedish traditions. Make a tour to our old
castles and visit the Prime Minister’s residence, Harpsund.
I will take care of all the arrangements and guided tours.
More information on my webside:
home.swipnet.se/kubalski
Lottas Culture Tours in Sweden.
Hälleforsnäs +46 (0)157-405 71

Tala gärna om för våra
annonsörer var du har
hittat annonsen!

Lägenhet, 2 sovrum,
vardagsrum och kök,
ett badrum och stor terrass
i centrala Torremolinos.
10 min från flygplatsen
15 min promenad till stranden
E 300 för 1 pers/vecka
E 500 för 2 pers/vecka
E 600 för 3 pers/vecka
Tel/Fax +34 952 05 20 88
E-post INGE.BRITT@terra.es

Välkomna!
Inge-Britt Sahlin, SWEA Malaga

SWEA Nytt
Fyra nya SWEAavdelningar
SWEA International har godkänt två nya SWEA-avdelningar; SWEA
Barcelona och SWEA Perth. Särskilt roligt är det att välkomna SWEA Perth
i Australien. Invigningen av denna nya avdelning kommer att innebära att vi
inte bara att öppnar SWEA i ett nytt land, utan också på en ny kontinent.
Numera finns SWEA i 34 länder och på sex kontinenter.

Nyheter från SWEAs kansli
SWEAs kansli har flyttat tillbaka till södra Kalifornien efter ett antal år i
Florida och i Las Vegas. Vår administratör, Boel Alkdal, har flyttat med och
kommer även fortsättningsvis att arbeta för oss Sweor. SWEAs nya address
är: 5928 Balfour Court, Suite B, Carlsbad, CA 92008. Tel +1 760 918 9653,
Fax +1 760 918 9654 och e-post office@swea.org. Måndag - fredag 08.0017.00 PST (Pacific Standard Time).
Kansliet har också upprättat en skyddad hemsida, www.sweakansliet.org
där juridiska handlingar, protokoll, finansrapporter, adresslistor och allmän
information finns tillgängligt för alla berörda. Kontakta din ordförande eller
office@swea.org för koder att komma in på hemsidan.
Det mest intressanta är ett nytt webbaserat medlemsregister som alla Sweor
har tillgång till. Här kan du söka efter gamla vänner och skolkamrater men
framförallt kontrollera att egna uppgifter i registret är korrekta. En personlig kod har skickats till alla Sweor som uppgivit en e-postaddress. De som
ännu inte fått en kod skall kontakta Lena Powers, members@swea.org.

SWEAs Silverjubileum
Om du inte redan har anmält dig till SWEAs 25-årsjubileum i Stockholm
den 17-20 juni 2004, så är det hög tid att göra det nu. Gå in på SWEAs hemsida www.swea.org. Här hittar du anmälningsblanketter, en utförlig programbeskrivning samt en presentation av Foresta Hotel & Conference, som
kommer att fungera som huvudkvarter under jubileumsdagarna. Mer information om Jubileet hittar du även på SWEAs Jubileumsweb;
www.swea.org

Annonspelare på SWEAs hemsida
På SWEAs hemsida www.swea.org hittar du numera en ”annonspelare”
där du kan annonsera om att hyra ut, sälja, köpa, byta eller vad du vill. Det
kommer också att finnas plats för ”riktiga” annonser. Kontakta Eva Malm på
advertising@swea.org för priser och mer information. Sweor får rabatt!

SWEA
ÅRETS SVENSKA KVINNA 2004
SWEA uppmanar härmed alla Sweor att sända in nomineringar till SWEA Årets Svenska Kvinna för år
2004!
Kandidaten skall vara en svensk kvinna, vars bidrag
inom kultur, mänskliga relationer, handel eller vetenskap, på ett markant sätt bidragit till att stärka banden
mellan Sverige och ett annat land. Kandidaten behöver
inte vara medlem i SWEA.
Kommittéen för SWEA Årets Svenska Kvinna rekommenderar kandidater till en jury efter att enskilda Sweor
eller lokalavdelningar sänt in förslag på kandidater.
Juryn väljer en kandidat som utnämns till Årets Svenska
Kvinna av SWEA Internationals styrelse vid årsmötet.
Årets Svenska Kvinna presenteras vid SWEAs 25-årsjubiléum i Stockholm 2004.
Förutom äran får vinnaren en minnesgåva. Pristagaren
bjuds på lunch på Nationalmuseum, hotell samt resan
till Stockholm.
Nomineringar, inkluderande ett utförligt curriculum
vitae, skall vara kommittén tillhanda senast den 10 januari 2004. För att underlätta för juryn finns ett formulär att fylla i med de uppgifter som skall vara med.
Formuläret är på engelska, men kan fyllas i även på svenska. Det skall fyllas i av den som vill nominera en person. Formuläret kan beställas av Anna Källqvist, se nedan, eller hos din ordförande som fått det per e-post
under september månad.
Nomineringarna vill vi helst ha per e-post. Alla förslag
skall skickas till sammankallande ledamot i Årets
Svenska Kvinna kommittén,

E-brev för bättre kommunikation.
SWEA International har startat ett elektroniskt nyhetsbrev som skickas
direkt till alla medlemmar med e-postadresser. I SWEA-Nytt finns kortfattad
aktuell information om SWEA med länkar till webbsidan för ytterligare
information. SWEA-Nytt planeras att komma ut minst fyra gånger per år.
Det första numret skickades ut i den 20 september till runt 5 000 e-postadresser. Tyvärr är dock många av de e-postadresser som finns i SWEAs nya
medlemsdatabas inte korrekta, och därför är det många Sweor som inte fick
nyhetsbrevet. Om du har en e-postadress och inte fick nyhetsbrevet ombeds
du kontrollera i den nya medlemsdatabasen att korrekt e-postadress är inlagd
för dig. Kontakta members@swea.org

Anna Källqvist
E-post: 4.k@planet-interkom.de
Tel: +49-6221.712089
Adress: Anna Källqvist
Gertrude von Ubisch Str.22
D-69124 Heidelberg
Tyskland

SVENSKA I SVERIGE

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

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!

PO Box 152  201 N Main
Lindsborg, KS 67456 USA

www.folkuniversitetet.se/isu
SWEA Forum 2/2003

1-800-779-3344
www.hemslojd.com
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Adresslista SWEA International och SWEAs lokalavdelningar
SWEA International, Inc
Telefon
Ordförande
Christina Moliteus
+1 908 685-0516
Vice Ordförande Susanne Rapp
+60 3620 13 970
Grundare
Agneta Nilsson
+1 310 545-8969
Administratör
Boel Alkdal, SWEA kansli
+1 760 918 9653
SWEA Kanslisajt http://www.sweakansliet.org
Medlemsregistret Lena Powers
+1 425 837-8814
SWEA Databas: www.irial.net/swea/login.php
Sekreterare
Anita Rhodes
+1 908 879-6761
Skattmästare
Marianne Krell
+1 301 299-8905
Vice Skattmästare Britt-Marie Wood
+1 763 475-9112
Juridisk rådgivare Gita Paterson
+33 1 45 25 96 45
Redaktör
Ann-Sofi Ljung Svensson
+46 40 97 72 93
Annonschef
Eva Malm
+46 8 18 08 37
Annonsansvariga:
Amerika
Christina Schönberg Messick
+1 336 524 0240
Europa
Gunilla Pearce
+44 20 7584 6695

Fax
+1 908 707-8449
+60 3620 13 977
+1 310 545-4343
+1 760 918 9654

E-post
president@swea.org
vicepresident@swea.org
founder@swea.org
office@swea.org

+1 425 837-1638

members@swea.org

+1 908 879-6761
+1 202 885-1131*
+1 763 519-7800
+33 1 40 50 03 05
+46 8 18 08 37

secretary@swea.org
treasurer@swea.org
bwood@cybertrol.com
GitaPaterson@compuserve.com
editor@swea.org
advertising@swea.org

+1 336 524 0240
+44 20 7584 6751

adsamerica@swea.org
adseurope@swea.org

Webmaster

+1 781 639-1101

webmaster@swea.org

Margaretta Simpson
+1 781 631-8490
SWEA webbsajt http://www.swea.org

SWEA Lokalavdelningar:
REGION VÄSTRA AMERIKAS (Amerikas=Nord-, Mellan- och Sydamerika)
Ordförande
Kerstin Alm
+1 310 833-3030 +1 310 833-3030
wamericas@swea.org
Hawaii
Lena Galbraith
+1 808 262-9787 +1 808 396-1205*
hawaii@swea.org
Las Vegas
Louise Mishel
+1 702 255-1172 +1 702 233-3315
lasvegas@swea.org
Los Angeles
Berit Hokanson
+1 310 204-5182 +1 310 204-5182
losangeles@swea.org
Orange County
Laila Soares
+1 949 786-2734 +1 949 786-2734
orangecounty@swea.org
San Diego
Gunnel Schoenherr
+1 858 485-8706 +1 858 485-1935
sandiego@swea.org
San Francisco
Margareta Tönisson
+1 650 851-1509 +1 650 851-5511
sanfrancisco@swea.org
Santa Barbara
Gun Malmström-Dukes
+1 805 566-6648
santabarbara@swea.org
Seattle
Malin Jonsson
+1 425 837-1280 +1 425 837-1638*
seattle@swea.org
Vancouver
Annica Carlsson-Hyman
+1 604 736-9137 +1 604 257-5119
vancouver@swea.org
REGION MELLERSTA AMERIKAS
Ordförande
Barbro Sultan
+1 520 818-6652 +1 520 818-6653
mamericas@swea.org
Arizona
Suzanne Ramberg Becker
+1 480 948-5917 +1 480 948-1759
arizona@swea.org
Chicago
Britt Mannertorp
+1 847 426-8215 +1 847 695-7645
chicago@swea.org
Chile
Christina Janson
+56 2 218 6414
+56 2 465 9742
chile@swea.org
Dallas
Carin Anger
+1 972 906 0250 +1 972 582-1505
dallas@swea.org
Denver
Anna Bergström
+1 303 267-1865
denver@swea.org
Houston
Maud Witt
+1 281 679-0631 +1 281 679-0631
houston@swea.org
Florida, South
Britt Norrman
+1 561 395-0959 +1 561 395-0959
florida@swea.org
Michigan
Lill Ingvarsson
+1 248 608-8573 +1 248 608-8573
michigan@swea.org
Minnesota
Anne Peterson-Bjuhr
+1 952 944-0154
minnesota@swea.org
New Orleans
Eva Lamothe Trivigno
+1 504 891-1263 +1 504 891-1263
neworleans@swea.org
Toronto
Ebba Jantz
+1 416 690-9319 +1 416 867-5437
toronto@swea.org
REGION ÖSTRA AMERIKAS
Ordförande
Ginga Sewerin-Olsson
+1 781 431-7531 +1 781 431-1102
oamericas@swea.org
Atlanta
Linnéa Söderberg
+1 770 434-0508 +1 770 434-0615
atlanta@swea.org
Boston
Ulla Jönsson
+1 781 221-6971 +1 781 221-6971
boston@swea.org
New Jersey
Madeleine Hershberger
+1 908 580-0141
newjersey@swea.org
New YorkAja Öhman
+1 203 661-9610 +1 203 661-9003
newyork@swea.org
North Carolina
Anette Nordvall
+1 919 876-1029 +1 919 876-1539
northcarolina@swea.org
Philadelphia
Christina Malmström
+1 610 725-0277 +1 610 725-0923
philadelphia@swea.org
Virginia Beach
Monica Rabe
+1 757 486-3801 +1 757 486-4531
virginiabeach@swea.org
Washington DC
Berit Boegli
+1 703 323-0645 +1 703 425-8994
washingtondc@swea.org
REGION VÄSTRA EMA (EMA= Europa, Mellanöstern, Afrika)
Ordförande
Ulla Hising
+44 1923 84 0740 +44 1923 84 0940
vema@swea.org
Barcelona
Margretha Bernsten Persson
+34 938 96 00 79
barcelona@swea.org
Göteborg
Inga-Lena Wernersson
+46 31 56 49 70 +46 31 56 57 79
goteborg@swea.org
Holland
Lola Hill
+31 20 640 1315 +31 20 345 86 24
holland@swea.org
Irland
Birgitta Barcroft
+353 1 2803 579 +353 1 6613 290
irland@swea.org
Lissabon
Gunilla Hagenfeldt
+351 21 464 78 10 +351 21 464 78 01
lissabon@swea.org
London
Siv Svensson
+44 20 8892 1192
londonuk@swea.org
Madrid
Carina Björne
+34 91 651 16 74
madrid@swea.org
Malaga
Berit Olsson
+34 952 476573 +34 952 47 65 73
malaga@swea.org
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Mallorca
Kersti Winblad-von Walter
Marbella
Aja Bölander-Ramstedt
Oslo
Lena Engfeldt
South Africa
Karin Smith
Telemark
Anita Coward
REGION MELLERSTA EMA
Ordförande
Maude Vännman
Belgium
Monica Dellner
Berlin
Inger Wallmark
Frankfurt/
Heidelberg
Gry Jemsby
Israel
Gunilla Minzari
Köln/Bonn
Kristina Persson
Luxemburg
Louise Senninger-Åkerblom
Malmö
Ulla Ganslandt
Milano
Birgitta Carlsson Occella
Paris
Monica Hallworth
Rimini
Elisabeth Cederholm-Pezzi
Rivieran
Catherine Kallerman
Rom
Ki Månsson
Tunisien
Catarina Holmgren-Mejri
Örestad
Margareta Sterner
REGION ÖSTRA EMA
Ordförande
Maud Larsson
Athens
Birgitta Koniali
Budapest
Eva Pap de Pestény
Dubai
Nancy Fadel
Genève
Anna Carlsson Ring Rönneskog
Istanbul
Margareta Wesslau
Norrbotten
Sara Wiss
Riga
Ira Johansson
Saudi
Marika Wulff
Stockholm
Eva von Usslar
Vilnius
Aiste Vaitonyte
Västerås
Birgitta Albexon
Warszawa
Maria Hall-Person
Wien
Christina Wimpissinger
Zürich
Marie-Louise Mägerle-Axelsson
REGION ASIEN
Ordförande
Elisabet Halling
Bangkok
Anna Holmgren
Beijing
Maria Thomée
Hong Kong
Inger Ström
Japan
Marianne Elmén
Seoul
Marilén Sjögren
Singapore
Anna-Karin Bergfeldt

+34 971 640 395
+34 952 81 48 56
+47 22 44 95 68
+27 21 424 3096
+47 35 52 06 61

+34 971 71 07 29*
+34 952 81 78 34
+47 22 44 95 91
+47 35 52 02 47

mallorca@swea.org
marbella@swea.org
oslo@swea.org
southafrica@swea.org
telemark@swea.org

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

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

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

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

+41 71 672 1808
+30 210 89 75384
+36 1 246 48 50
+971 4 394 93 75
+41 22 860 1556
+90 212 223 5970
+46 920 22 45 68
+371 7614875
+966 1 442 6155
+46 8 85 70 94
+370 5 247 57 71
+46 21 504 94
+48 22 702 04 19
+43 2243 218 98
+41 43 833 92 13

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

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

+41 71 666 7270
+30 210 66 15 110
+36 1 246 48 57
+41 22 860 1557
+90 212 223 4545

+966 1 442 6155
+46 8 85 70 94
+46 21 10 66 01
+43 2243 218 98
+41 43 833 92 13
+81 3 3705 7321
+66 2 259 9699
+852 2234 9305
+82 2 793-2749

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

*=c/o annan person eller arbetsplats

SWEA i korthet
SWEA, Swedish Women’s Educational Association, Inc., är en global
ideell förening för svenskor och
svensktalande kvinnor som är eller
har varit bosatta utomlands.
Genom att samla Sweor kring vårt
gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA
både en träffpunkt och ett skyddsnät
med länkar över hela världen som
gör livet utomlands lättare och ger
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stöd vid utflyttning och återkomst
till Sverige.
SWEAs syfte är att värna om det
svenska språket, stödja och sprida
kännedom om svensk kultur och
svenska traditioner, förmedla personliga och professionella kontakter,
samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen. SWEA stöder
utbildning genom stipendier samt
olika projekt med svensk anknytning.
SWEA har idag cirka 8 000 medlemmar i 75 lokalavdelningar i 34 län-

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

Västerås bjöd till fest
T

uren hade kommit till SWEA Västerås att stå värd för
årets Sverigemiddag och Stadshotellets vita marmorfoajé ekade av glada och inte så lågmälda hälsningar
oss Sweor emellan. När vi alla gav oss iväg till stadens Konstmuseum för visning och mingel, drogs nog en lättnadens suck
i receptionen.
På museet fick vi en kort föreläsning om Västeråskonstnärinnan Elsa Celsing. Sedan släpptes pratet lös igen, men
här var det så högt i tak att våra röster fick plats utan att kväva
varandra. Ett glas vin och riktiga små smörgåsar smakade bra.
Lördag morgon bjöd på shopping och besök i den gamla
stadskärnan kring domkyrkan,
medan SWEA Internationals
styrelse satt i möte. Sedan träffades vi alla för båtfärd på
Mälaren med lunch ombord.
Minglandet fortsatte på olika
däck och vi kunde byta ord
med gamla vänner och lära
känna nya. Solen sken över en
lummig skärgård med ståtliga
Middagsgeneral Marita Hossbo i Västerås
herrgårdar, röda bondgårdar
och läckra sommarställen. Så
svenskt! Och som alltid i SWEA-sammanhang gick tiden
alldeles för fort och snart låg vi vid kaj igen.
I Stadshotellets eleganta festsal samlades 130 förväntansfulla
Sweor till drink, vernissage, video om målandet av SWEAhästarna på Finnbo Gård. Agneta Nilsson, SWEAs grundare,
berättade medryckande om hästarnas väg
från Mora via Leksand till Finnbo utanför
Smedjebacken och om det spännande programmet för SWEAs 25-årsjubileum i juni
nästa år.
SWEA Västerås Sverigemiddagsgeneral
Maritta Hossbo hälsade oss välkomna till
bords. Christina Moliteus, SWEA Internationals ordförande, uppvuxen i Västerås,
informerade om dagsläget i SWEA och presenterade de inbjudna gästerna och SWEA
Internationals styrelse. Om Mälarstaden
Västerås fick vi höra av stadsdirektören
Monica Eriksson och Pia Edstam berättade om hur det gick till när SWEA bildades här för tio år sedan.
Kvällens höjdpunkt var utdelningen av
stipendierna samt utmärkelsen till Årets
Svenska Kvinna. Maud Larsson introducerade litteraturstipendiaten Monika Jazowy-Jarmul från Polen och Christina
Moliteus kulturmötesstipendiaten Helena
Kåberg från Hallstahammar. Båda berättade om sin forskning och vad stipendierna
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skulle användas till. Så kom turen till Anna Källqvist att
presentera Årets Svenska Kvinna, Ewa Kumlin. Ewa hade
valts till ’Åska’ för sitt initiativtagande till och genomförande av Swedish Style i Tokyo, ett evenemang för att sprida kunskap om modern svensk design i Japan som blev en
otrolig succé. I sitt tacktal prisade Ewa SWEA i allmänhet
och SWEA Japan i synnerhet och när hon berättade om de
nationaldräktklädda Japan-Sweornas parad med 200 hembakade prinsesstårtor till mottagningen i Tokyo var nog
inget öga torrt. Agneta Nilsson överlämnade diplom och
gåvan, en resa på Göta Kanal. Ewa välkomnades också
hjärtligt av sex tidigare ÅSKOR.
Till sista tackade Christina för oss alla och överlämnade en
födelsedagspresent till SWEA Västerås, en åttaarmad
stearinljuskrona, där ljusen är sammanstöpta i ett intrikat
mönster nedtill så att den står utan stake. Så god natt och till
kojs!
Morgonen därpå, efter en lång härlig frukost, fortsatte programmet med utflykt i av Volvo generöst utlånade bilar till
Skultuna Messingsbruk. Vi fick höra om brukets månghundraåriga historia fram till idag och kunde sedan handla mässing av hjärtans lust. Många påsar blev det. Min innehöll den
lilla ljusstaken med Skultunaängeln, en till varje barnbarn.
Och därefter var 2003 års Sverigemiddag också historia.
Maude Vännman
SWEA Stockholm

Festdeltagarna poserar i Stadshotellets magnifika trappa
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Årets Svenska Kvinna

Ewa – en
internationell
dalkulla

ga sätt. Hon är dessutom ett föredöme för alla medföljande
hustrur i världen.
– Det är bara att satsa på det man är bra på och det man
tycker om att göra, säger Ewa. Jag är impulsiv till det yttre,
men målmedveten och grundlig innerst inne.
Ewa är rörd och hedrad över utmärkelsen och glad över att
nu vara en i skaran av SWEA-ÅSKor.
– De är en bukett av personligheter och alla har vi ”fnatt” på
något. Det är nästan ett krav, konstaterar hon lättsamt.
Ewa har inte varit aktiv SWEA under sina utlandsår, men
hon har ofta stött på SWEA och har alltid haft en särskild relaWEA Årets Svenska Kvinna 2003, Ewa Kumlin, är en tion till oss. Vid ett tillfälle när kronprinsessan Viktoria besöksprallig och kreativ dalkulla. En internationell svensk te ambassaden i Tokyo kom Ewa på idén att man skulle baka
helylletjej med fötterna på jorden, men huvudet fullt av prinsesstårtor till prinsessans ära. Men att baka prinsesstårtor
högtflygande planer. I 17 år har hon
till de 2 000 personer som förväntades
följt sin man, ambassadör Krister
komma, var inte gjort i en handvändKumlin, på olika utlandsuppdrag, men
ning. Då kallade hon på SWEA Tokyo,
nu flyttar hon hem för gott.
och tillsammans bakades det prinsess– Att flytta hem efter så lång tid uttårtor på löpande band i ambassadens
omlands blir nog en lika stor omställkök. Det var kul och en fantastisk syn
ning som att flytta till ett främmande
när alla tårtorna bars fram på mottagland, konstaterar Ewa.
ningen.
– Nu får jag lära mig att dricka vin ur
Ewa kommer att fortsätta att arbeta
pappkartonger, gå stavgång, sopsortemed kultur och design även sedan hon
ra, sköta mina postärenden på ICA och
flyttat tillbaka till Sverige. År 2004 plaköpa tågbiljetter i kiosken som alla
nerar hon en utställning om japansk
andra svenskar och det känns riktigt
samtidskultur – Tokyo style in Stockspännande.
holm – tillsammans med Stockholm
För Ewa verkar inget vara omöjligt.
Art Fair, Svenskt Tenn och UpplevHon har initierat och genomfört otalielseindustrin. Det är en naturlig
ga kultur- och designprojekt i länder
uppföljning till utställningarna Swedish
som Brasilien, Grekland och Japan.
Style in Tokyo 1999 och 2001, som Ewa
Hon har arrangerat författarkryssinitierade då hon bodde i Japan. SWEA
ningar i Östersjön, Svarta Havet och
Forum gratulerar Ewa och SWEA till
Egeiska havet. Hon har skrivit artiklar
ännu en lyckad ÅSK-utnämning och
och krönikor samt medverkat i radioser fram mot att besöka Ewas utställoch TV-program, såväl i Sverige som
ning när den är klar.
Sommarglad Ewa Kumlin. Foto: Kerstin Alm©
utomlands. På så sätt har hon aktivt
bidragit till att stärka banden mellan Sverige och ett flertal
Anna Carlsson Ring Rönneskog
andra länder och kvalificerar sig väl i gruppen av SWEASWEA Genève
ÅSKor både meritmässigt och med sitt lättsamma och trevli-

S

Nu har Helena Kåberg, SWEAs internationella kulturmötesstipendiat år 2003, installerat sig i New York. Hon har
lämnat den konstvetenskapliga institutionen i Uppsala, där
hon arbetat som lektor och studierektor, för en lägenhet på
58th Street Manhattan.
– Jag arbetar på med mitt forskningsprojekt och planerar
den undervisning jag ska genomföra i vår på Bard Graduate
Center. Jag har också på svenska konsulatets inbjudan föreläst
på en konferens för amerikanska universitetslärare som undervisar i svenska, och planerat in ett föredrag för SWEA
New Jersey.
Helena tilldelades stipendiet i våras och kunde vid Sverigemiddagen i Västerås ta emot de 6 000 Dollar som SWEA
bidrar med till hennes år i New York. För att få projektet i
hamn krävdes dock fler stipendier. American Scandinavian
Foundation står för ytterligare en del.
SWEA Forum 2/2003

Helena disputerade våren 2003 på en avhandling om Rationell
arkitektur. Företagskontor för massprodukton och masskommunikation, där hon diskuterar frågan om hur kontorsbyggnader kan föda associationer till rationalitet, framåtskridande och
modernitet. Hon tar bl. a. upp det svenska kontorsmaskinföretaget Addos hus i New York som ett exempel på en arkitektur som förmedlat bilden av ”Swedish Modern”.
Det nya forskningsprojektet, som är en vidareutveckling i
ämnet, behandlar hur svenska företag i utlandet drar marknadsfördelar av internationellt känd svensk design. Projektet
ska resultera i en bok och medverkan i den designutställning,
som ingår i det nationella programmet för ”Design som
utvecklingskraft” och som stiftelsen Svensk Industridesign tillsammans med föreningen Svensk Form planerar i Stockholm
år 2005-2006. Hela projektet och utställningen sker på uppdrag av Näringsdepartementet.
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Juridiken

Svenska skatteregler för utlandsboende
Sommarens SWEAseminarium i samarbete med SVIV i Stockholm om
in- och utflyttningsproblematik lockade många deltagare. En av föreläsarna var Marianne Bergström från Skattebetalarnas förening. Hon
talade om de svenska skatteregler som gäller vid utflyttning från Sverige.

D

en viktigaste skattefrågan för dig som flyttar utomlands är hur stor anknytning du har till Sverige. Du
kan rent skattemässigt anses bosatt i Sverige – även
om du flyttar utomlands.
På skattesidan finns tre regelsystem att ta hänsyn till vid en
utflyttning; de interna svenska skattereglerna, tillämpligt
skatteavtal mellan länderna, och reglerna i det land du flyttar
till.
Du måste veta vad som krävs för att de svenska skattemyndigheterna ska acceptera dig som utflyttad. Den fråga som
uppkommer i samband med en utflyttning är om du även
efter din utflyttning har väsentlig anknytning till Sverige.
Följande faktorer beaktas bl. a. i denna bedömning:
• om du är svensk medborgare,
• hur länge du varit bosatt i Sverige,
• om du inte varaktigt är bosatt på viss utländsk ort,
• om du vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,
• om du har en bostad inrättad för åretruntbruk i Sverige,
• om du har familj i Sverige,
• om du bedriver näringsverksamhet i Sverige,
• om du är ekonomiskt engagerad i Sverige
• om du har fastighet i Sverige.
Skattemyndigheten ska göra en samlad bedömning av alla
anknytningsmoment till Sverige, men några väger tyngre än
andra. Permanentbostad, make eller maka, bestämmande
inflytande i företag utgör var och en enligt stadgad praxis väsentlig anknytning till Sverige. Efter några nyligen avgjorda
förhandsbesked utgör delad vårdnad av minderåriga barn i
Sverige också ensamt ett väsentligt anknytningsmoment.
Det är i praxis som gränsdragningarna görs. För dig som
flyttar ut gäller det att de fem första åren efter utflyttningen

kunna visa att du saknar väsentlig anknytning till Sverige.
Efter fem år går denna bevisbörda över på skattemyndigheten.
Eftersom vi har olika regler för skatter, folkbokföring och
socialförsäkring är det viktigt att allt görs i rätt ordning. Att
bli utskriven ur folkbokföringen är sällan något problem, det
medför också utskrivning ur socialförsäkringen. Många har
nöjt konstaterat att skattemyndigheten i dess egenskap av
folkbokföringsmyndighet skickat ett beslut om avregistrering
från Sverige. Först senare kommer skattemyndigheten med
sitt formulär med de 15 frågor som ska ge svar på om du
klippt av banden med Sverige även skattemässigt.
Det här ska du tänka på när du flyttar ur:
• Vilka svenska skatteregler gäller vid utflyttning?
• Blir utflyttningen godkänd enligt svenska regler?
• Vad kan bli beskattat i Sverige efter en skattemässig utflyttning?
• Hur blir beskattningen i det andra landet?
• Om skatt krävs i båda länderna, finns skatteavtal?
• Vad gäller om jag blir sjuk?
• Hur blir jag inskriven i det andra landets försäkringskassa?
• Vad gäller vid arv, skilsmässa i det andra landet?
Ett gott råd är att du först ser till att uppfylla de skattemässiga kraven för utflyttning och lösa frågan om socialförsäkringstillhörighet. Därefter anmäler du utflyttning till folkbokföringen.
Marianne Bergström
skattejurist hos Skattebetalarnas förening

BLI MEDLEM I SKATTEBETALARNA
Skattebetalarnas förening är landets främsta påtryckningsgrupp
för lägre och mer synliga skatter, bättre valuta för skattepengarna och ökad rättssäkerhet på skatteområdet. Du får ett
medlemsblad och skatteservice via internet, särskilt intressant
för dig som bor utomlands. Som medlem får du också tidskriften Sunt Förnuft, landets största om ekonomi och skatter.
Ett medlemskap för utlandsboende kostar med tidningen 380 kr
för ett år. Det finns också möjlighet att bli medlem utan tidningen för 160 kr – du stöder ändå verksamheten och får
lösenord till hemsidan och bland andra förmåner tillgång till
skatteservice.
Enklast anmäler du dig via hemsidan eller genom att mejla till
info@skattebetalarna.se. Ange komplett adress och om du vill ha
medlemskap med eller utan tidningen Sunt Förnuft.

40

Som medlem får du dessutom
• tillgång till kostnadsfri internetservice med svar på dina och
andras skattefrågor.
• möjlighet att kostnadsfritt tala med Skattebetalarnas jurister
om dina skattefrågor inför deklarationen.
• möjlighet att teckna en särskild Skatteprocessgaranti – en
”försäkring” där någon av Skattebetalarnas jurister för din
räkning kostnadsfritt tar hand om frågor och en eventuell tvist
med skattemyndigheten.
• information för dig som vill bli bättre på att hantera skattesystemet, via böcker och rapporter till medlemspris i arvsoch gåvoskattefrågor, beskattning av hus och fritidshus,
utlandsboende, jämförelse med skatter i olika länder, ändringar
av skattesatser genom åren och en mängd basfakta.
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World Childhood

Med drottningen hos
World Childhood
i S:t Petersburg
Gläd er alla Sweor som bidrog till World Childhood Foundation (WCF) när drottning Silvia
blev Årets svenska kvinna 2001. Varenda krona,
mark, dollar och yen som samlas in till fonden
går direkt med minsta möjliga byråkrati till
behövande barn. Malin Philipson var med när
drottning Silvia invigde ett nytt projekt i S:t
Petersburg och besökte några andra redan etablerade institutioner.

WCHs största projekt, som startade 1997. Det är den enda
institution som dygnet runt tar emot gatubarn och barn, vars
föräldrar förlorat vårdnaden om dem. Till en början gavs
enbart medicinsk vård, men sedan år 2000 har med WCFs
hjälp personal utbildats och socialarbetare, psykologer och
lärare har anställts för att göra barnens tid på Sjukhus 15 mer
meningsfull. Som särskilt viktigt ses kontakten med familj
och föräldrar i den mån de finns.
Drottning Silvias besök var oerhört uppskattat. Det självklara och naturliga intresse hon visade såväl barn som personal betydde mycket för dem. Det var många skratt och småflickorna var uppklädda med stora rosetter i håret. Rörande
var också de små spädbarn som simmade runt i bassängen
med alla Ikeas färgglada plastklot.
Gunilla von Arbin är den som realiserar alla dessa aktiviteter. Efter tidigare tre år i S:t Petersburg som hustru till konsul Dag Sebastian Ahlander känner hon staden och talar
ryska. Hon är full av kreativa idéer för WCF och ingenting
är omöjligt för henne.
Text och bild: Malin Philipson, SWEA Stockholm

U

nder Sovjettiden fanns det fritidshem för att hålla
ungdomarna från gatan i St. Petersburg. Med perestrojkan privatiserades dessa hem, vilket innebär att
det idag inte finns några gratis aktiviteter för underprivilegierade barn. Särskilt svårt har flickorna det. De har mindre möjlighet att få utbildning och utsätts för mer våld och diskriminering än pojkarna.
Ensamma tonårsmammor och flickor från problemfamiljer
är extra utsatta. För att hjälpa dem och ge dem en ny chans
har WCF köpt och renoverat ett hus på 200
kvm i S:t Petersburg. För detta ändamål erhöll
drottningens fond medel från den tyska TVkanalen RTL. IKEA skänkte inredningen och
Mercedes Chrysler två minibussar.
På Raduga Club, som huset kallas, får flickorna dagtid följa kurser i sömnad, datakunskap, engelska och teater. De får en trygg
punkt, kontakt med vuxna och förbereds på ett
konstruktivt sätt för ett liv och yrke på egen
hand. Har man sett hopplösheten i dessa flickors ögon förstår man hur oändligt viktigt detta
kan bli. Medan flickorna går på kurs tas deras
barn om hand i ett lekrum.
Vi i Sverige kan inte föreställa oss hur
gatubarn och föräldralösa barn har det i
Ryssland. I januari år 2002 fann ryska polisen
Ung rysk mor
300 000 hemlösa barn, ofta förstörda av sniffning, droger och alkohol. Cirka 30 000 av dem finns i S:t
Petersburg.
Jag har svårt att tänka mig att den kungliga glans och genuina värme som drottningen utstrålar kan komma till bättre
användning än här. Flera infödda påpekade att Ryssland inte
bryr sig om sina barn, inte ser att barnen är framtiden. Men
kungligheter ser de. I förlängningen ser de då också sina gatubarn och föräldralösa ungdomar och motiveras till handling. I
S:t Petersburg stängdes trafiken av i två dagar längs drottningens väg. Blåljus överallt. Utan trafikstockningar hann hon tala
med barn och personal på flera institutioner.
Hon besökte bland annat Barnens Kriscenter på Sjukhus 15,
SWEA Forum 2/2003

Specialist på
Internationella flyttningar
med personligt engagemang
Jönköping

Göteborg

Stockholm

Malmö

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

Svensk mat på
krogen i New York
Ulrika Bengtssons restaurang på 60th Street i New York är känd för
sina svenska rätter. Sill, fisksoppa, Skagenröra och laxpudding
lockar människor från hela världen.

E

n faluröd entré med vita knutar mitt i New York –
vem kan motstå det? Inte det folk på språng bland kontoren i Midtown eller newyorksvenskar med siktet
inställt på köttbullar och pannkakor. För att inte tala om
marängswiss eller sill och nubbe. Ulrika's, den lilla restaurangen med svenskinspirerad mat, är populär. Och så är den
också praktiskt belägen på 60th street mellan Lexington och
Park Avenue och alldeles runt hörnet när man tagit sig en
runda på det välsorterade varuhuset Bloomingdales.
Restaurangen startades av den svenska kocken och tillika
SWEA-medlemmen Ulrika Bengtsson för snart fyra år
sedan. I februari 1999 stod hon med nycklarna i handen, med
en liten budget men en stor och uppmuntrande vänkrets som
på alla sätt hjälpte henne. Ulrika hade då prövat vad som gick
hem av svensk mat, både på restaurang Aquavit, en annan
svensk succéhistoria i New York men framförallt på den
svenske generalkonsulns residens, där hon skötte matlagningen under sex år.
Det var en slump att Ulrika hamnade i New York. Efter
gedigen skolning bland toppkockarna i Göteborg och
Stockholm var hon bostadslös och beslöt sig för att hälsa på
sin syster som arbetade på den svenska FN-delegationen i
New York. Inledningen till en svensk restaurangkarriär i
New York tog sin början.
– Efter alla år i stan ville jag ha New York som bas för en
egen krog. I vår bransch jobbar man mycket och då tyckte jag
att jag kunde göra det för mig själv.
Ulrika, ung, energisk, gick på sponsorrunda. Vänner ställde
upp med både tid och pengar och hjälpte till med synpunkter
på affärsplanen. Svenska företag som Svenssons i Lammhult,
Skeppshult och Boda Nova skänkte inredning. Konstnärsvännerna Hans Frode, Sigrid Sandström, kockvännen Anders
Dahlbom m. fl. hängde sina verk på väggarna. Kompisar
spacklade och målade och i april samma år kunde Ulrikas tidigare arbetsgivare, generalkonsulns i New York maka Gunilla
von Arbin, klippa av bandet och Ulrika’s var invigt.
– Det rullar på bättre och bättre nu. Efter den 11 september
har det varit jättetufft här i New York. Men jag har en känsla
av att det börjat vända. Våra siffror pekar uppåt. Vi har också
fördelen av att stå på två ben. Vår cateringrörelse ger stadga.
En annan bidragande orsak till att Ulrika överlever New
Yorks tuffa affärsklimat är nog hennes driftiga personlighet.
Hon har gästspelat i olika viktiga sammanhang i stan, både på
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prestigefyllda restaurangskolor och i TV. När jag för ett tag
sedan åt middag på restaurangen var allt upp och nedvänt för
att ett team gjorde ett långt inslag i en stor TV-kanals kvällsnyheter, där man tipsar om kul grejer att göra en fre-

Ulrika Bengtssons restaurang Ulrika’s på Manhattan ser mer ut som en röd
liten stuga med vita knutar. Inredingen påminner en del om interiörerna på
Carl Larssons akvareller.

dagskväll. I jul gästspelar hon i TV4:s morgonprogram
hemma i Sverige tillsammans med vår internationella ordförande Christina Moliteus. Hon arbetar tillsammans med
ambassaden i Columbia, som skall marknadsföra svensk
design, film och mat. Hon verkar alltid på språng.
Ulrika's har en inredning och en meny som är mycket
svensk. I den charmiga miljön - lite Carl Larsson, lite gustavianskt, lite svenskt lantkök - kan man mumsa i sig sådana
läckerheter som rårakor, gravlax, kantarellsoppa, köttbullar
SWEA Forum 2/2003

Mat&Dryck
och biff Rydberg, en underbar fisksoppa och lax. Och så
förstås sill och nubbe. Det är festligt att iaktta ovana
amerikaner när de närmar sig sin första snaps, lite ängsligt
nyfiket. Men när Ulrika ibland själv ställer upp och ackompanjerar den med snapsvisa - vem blir inte förförd?
Men hur går denna mycket svenska mat hem hos Newyorkborna?
– Alldeles utmärkt, försäkrar Ulrika. New York har en stor
judisk befolkning och de gillar sill. Vilket också asiater gör.
Jag tror att de gillar blandningen av salt och sött. Och det gör
också folk från Östeuropa. Vi har mycket polacker som kommer för sillen, ja faktiskt folk från hela världen.
– Vi gör också massor av Skagenröra, gravlaxen är populär,
fisksoppan är jättepoppis och så förstås köttbullarna.
Det är lätt att laga
mat i USA enligt
Ulrika. Råvarorna är
fräscha. Vad hon kan
sakna är olika mjölsorter. Där har vi ett
helt annat utbud i
Sverige. Däremot är
det svårare för en svensk med vår tradition av
en mera jämställd organisation att vara
arbetsledare inom restaurangbranschen.
– Det går bättre nu. Ulrika vid grytorna.
Men när vi öppnade
var det tufft. Det var
mycket som jag trodde skulle funka men som inte gjorde det.
Här har restauranger s.k. busboys, som häller upp vatten och
tar fram bröd till gästerna. Vi trodde att vi skulle klara oss
utan dem, vi har ju inte det i Sverige. Men det är oerhört
smidigt, så nu har vi det. Sedan är det språkbarriärer, olika
religioner. Det är ett stressfyllt yrke och då kan det lätt bli
konflikter. Inte minst kan det vara svårt för manlig personal
att acceptera en kvinnlig arbetsledare. Men efter ett tag så
arbetar man fram ett bra team och då funkar det alldeles
utmärkt.

Laxpudding
For 4 people

8-10 Idaho potatoes
1 lbs (450 g) filet of sliced Gravlax
1 spanish onion
1 cup finely chopped dill
3 whole eggs
4 dl whole milk
salt & white pepper

• Butter a ovenproof casserole
• Peel and thinly slice the potaoes
• Blanch them in lightly salty water
until almost soft
• Peel and thinly slice the Spanish onion
• Sauté the onion slices in butter
until almost golden brown.
•Slice the gravlax into thin slices
• Layer in the casserole: Potato, dill, onion,
Salmon, Potato, dill,onion, Salmon finnishing it all
with a nice layer of potatoes
• Beat up the eggs slightly and add the milk
• Flavor with salt & pepper. Remember that the
salmon is salty already.
• Pour the egg-wash into the casserole over
the layered ingredients
Bake in 375-400°F(200-225°C)degree oven
for about 45-50 min or until set.
Serve drawn butter and freshly
grated Horse radish with the Laxpudding.

Good luck!!!

Ann Skogh,
SWEA New York

Ulrika och Christina lagar julmat i TV4
På morgonen den 17 december kl. 6.50 och 9.15 medverkar
SWEAs internationella ordförande Christina Moliteus i TV4:s
morgonsändning. Det är Ulrika Bengtsson som står som värd
för 14 korta matlagningsavsnitt från sin egen restaurang i New
York. Olika personer med New York-anknytning hjälper
henne. Julmat står på menyn. Christina fick nöjet att njuta av
en lutfisklikande torsk som späckats med vitlök och citron och
sedan bakats under ett täcke av äggvita med flingsalt. – Jösses,
vad gott det var, säger Christina som iklädd ett SWEA-förkläde
fick utomordentligt tillfälle att berätta om vad SWEA står för.
– Ulrika och jag känner varandra väl och programmet blev
roligt, tycker jag, säger Christina.

SWEA Forum 2/2003

Swedish
Christmas
–

SWEDISH
CHRISTMAS

The Perfect
Christmas Gift

CATAR I NA LUN DGRE N ÅSTRÖM and PETER ÅST R Ö M

www.swedish-christmas.com
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Boktips
Skall du åka till London eller Paris, så finns det nu två
annorlunda reseböcker som du kanske bör läsa innan du åker.
Barbro Leggats Lady på luffen, är inte tänkt som någon resehandbok, utan mer som en kåserande roman om en
medelålders kvinna som vågar lämna tryggheten och söka
äventyret. Barbro har alltid varit
Londonfrälst och hennes dröm har
alltid varit att flytta dit, men det kan
man ju bara inte göra! Inte när man har
fast arbete, lägenhet i centrala Malmö,
barn och barnbarn. Fast å andra sidan,
är man journalist så kan man ju frilansa
ett år, lägenheten kan man hyra ut, ett
av barnen bor redan i London och
barnbarnen klarar sig nog utan mormor
i ett år. Sagt och gjort, Barbro förverkligar sin livsdröm och flyttar till Lady på luffen
London. Allt är inte en dans på rosor,
av Barbro Leggat
bara att försöka hitta en lägenhet som
(Richters 2003)
passar plånbokens storlek är en strid,
men Barbro låter sig inte nedslås – När man är trött på London
är man trött på livet (Samuel Johnson) – och Barbro älskar sitt
London och delar generöst med sig av sina smultronställen i
staden.
Anna-Lena Brundin och Katrin Jakobsen har tillsammans
gjort boken Anna-Lena i Montmartre. Anna-Lena är författande artist, bosatt i Sverige, men med egen lya i Montmartre och
Katrin är fotograf och bosatt i Montmartre sedan femton år.
De lärde känna varandra för snart tio år sedan och har sedan
dess skrivit och illustrerat flera böcker tillsammans. När de
såg filmen Amelie från Montmartre drabbades de av insikten
att det ju egentligen inte var i Paris de bodde, utan i Montmartre och detta resulterade i ett
antal underfundiga och personliga kåserier av Anna-Lena, humoristiska och tankeväckande bilder
och bildtexter av Katrin och en
reseguide. Alltsammans förärat
det bästa berget i Paris. Här får vi
tips på roliga och intressanta ställen att äta, shoppa, bo och roa oss
från två initierade tjejer som
älskar sitt Montmartre. Man kan
börja med att besöka Dalida’s
grav på ”Cimitière de MontAnna-Lena från
martre”, för att sedan njuta av en
Montmartre av
massage på ”Hammam Pacha”
Anna-Lena Brundin (text)
med efterföljande lättlunch. Efter
och Katrin Jakobsen (foto).
lunchen följer kulturella aktivi(Forum 2003)
teter, som ett besök på ”Musée de
l’Érotism” och sedan shopping. Vi lär oss bl. a. att fynda på
”Tati” och att frossa i alla fantastiska tygaffärer. Sedan är det
dags för en drink på ”Bar de 2 Moulins”, Amelies arbetsplats
i filmen och så middag på kvarterskrogen ”Fresh”. Allt detta
hittar du i denna annorlunda och personliga guide. Och vill
du ha mer kan du gå in på hemsidan:
www.annalenafranmontmartre.com.
Anna Carlsson Ring Rönneskog
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Jag valde mitt liv
av Sigrid Kahle
(Bonniers 2003)
För den som har gott om tid att läsa är Sigrid Kahles biografi en guldgruva. Full av detaljer om platser
och personer, både historiska och
från hennes egen bekantskapskrets.
Personregistret är på elva sidor och
då har hon ändå bara tagit med nu
levande personer och uteslutit flyktigt nämnda personer.
Man får följa Sigrids uppväxt i Uppsala på 30- och 40-talet,
där en god inblick i hur en tonårsflicka uppfattade kriget
fascinerade mig. Som dotter till en känd professor upplevde
hon säkert staden på sitt eget vis. Jag förvånas särskilt över
hur mycket hon reste, både inom Sverige och utomlands.
John Kahle, vars familj flytt från krigets Tyskland, möter
hon först i England och sedan i Bonn. Han blir antagen till
diplomatskola. De gifter sig just innan han tar examen och
blir placerad i Karachi, Pakistan.
Om sina äventyrliga resor i Pakistan, Afganistan och Indien
berättar Sigrid målande, för att inte tala om bilfärden till Sverige, efter två år i Karachi, genom Iran, Turkiet och Europa.
Efter ett par hektiska år i Iran, straxt efter revolutionen,
kommer en period på sex år då de levde ett mycket stillsammare liv på en lantegendom i Tyskland. Denna del av boken
tilltalade mig mest då den inte var så fullmatad med detaljer
att den spännande historien dränktes, något som nästan är fallet i andra delar.
Antingen skulle jag vilja skala av en massa flyktiga detaljer
eller göra om boken till de tre som var den ursprungliga idén.
Då skulle Sigrid får möjlighet att mer utförligt brodera runt
alla dessa fantastiska personer som hon mött under sitt rika
och spännande liv.
Den sista delen av boken ägnas åt läsåret 1967/68 då John
och Sigrid studerade vid Harvard. Även här träffade de massor av intressanta människor och var med mitt i händelsernas
centrum. Efter sommarlov i Sverige far de till New Delhi, där
John skulle bli chef för handelsavdelningen på ambassaden.
Även om boken var tung är det med saknad jag nu lägger
Sigrid Kahles levnadsöden åt sidan. Det har varit oerhört
spännande och lärorikt att få blicka in i hennes fantastiska livs
alla positiva och negativa sidor.
Jag kan inte komma ifrån att Sigrid är en självskriven Swea.
Om hon inte redan är medlem tycker jag att hon borde få bli
hedersmedlem. Hennes många artiklar i Svenska Dagbladet
har säkert hjälpt många svenskar till bättre inblick i utlandsliv, och hennes artiklar i tyska tidningar har givit
tyskarna en bättre
inblick i hur en
svenska uppfattar
deras verklighet.

Sigrid Kahle - en självskriven Swea!
Foto: Bengt af Geijerstam©

Pernilla Ahlin
SWEA Dubai
(numera bosatt i
Sverige)
SWEA Forum 2/2003

Färdas tryggt och
bekvämt hemma
i vintersverige!

Besök www.avis.se för aktuella erbjudanden!
Hyr en bekväm och säker Avis-bil under vintervistelsen i Sverige! Välj mellan nya bilar
i alla storlekar, alltid till förmånliga priser under weekends och långhelger.
För mer information besök www.avis.se där Du också kan boka Din bil, eller
ring Avis Bokning + 46 910 733 330 eller Avis på Arlanda +46 8 797 99 70.
Välkommen till Avis Biluthyrning!

Boktips
Harhjärta
av Maria Küchen
(Bonniers 2003)
Maria Küchen berättar om ett
antal nutidsöden på ett sätt som gör
att man känner sig delaktig. Hon
skildrar den före detta nazisten och
hans nya förhållande till djurrättsaktivisten, cancerforskarna på Karolinska och den starka kvinnliga konsulten som reser runt och föreläser
för chefer om personlig utveckling så att man verkligen
förstår deras inre olikheter och likheter. Sedan lyckas hon

fläta samman de olika livsödena på ett sätt som man inte
rikigt hade tänkt sig.
Boken handlar om ny och gammal kärlek, om relationer
och vardagsvåld samt om våld när det är som allra grymmast,
fullständigt omotiverat.
Det tog en stund för mig att komma in i alla karaktärer,
trots det njöt jag av boken från början. Marias olika språkbruk för de olika personligheterna hjälpte till att hålla ordning. Jag rekommenderar Harhjärta av hela mitt hjärta, som
jag hoppas och tror inte är så väldigt harigt.
Pernilla Ahlin

Presentböcker
Swedish Christmas
av Catarina Lundgren Åström
och Peter Åström.
Bokförlaget Arena 2002.
Det finns tillfällen då man inte
kan låta bli att längta hem en
smula. Julen är en sådan tid.
Var man än befinner sig så blir
längtan efter lussebullar, sillsallad och doften av en riktig
svensk julgran till en besatthet. Hur gör man då för att förklara för sina utländska vänner hur man firar en riktig svensk
jul och hur betvingande den traditionen är? Det går faktisk
inte att låta bli. Endast Sverige svenska jular har.
En som har gått till botten med sin barndoms jular är
Catarina Lundgren Åström, journalist och fotograf bosatt i
New York, som med maken Peter Åström, konstnär och
fotograf, ägnat en hel bok åt att sprida det svenska julevangeliet till den amerikanska kontinenten. Korståget har resulterat i en underbart vacker och ljuvligt lockande bok med en
titel som säger allt – Swedish Christmas. Boken tar oss hela

Stockholm
av Chad Ehlers
(Bonniers 2003)
Chad har verkligen fånga Stockholm när det är som allra
vackrast. Dygnets och årets alla tider blir lika vackra på hans
bilder. Innerstad och skärgård, allt är med.
Nobelfesten har sitt eget uppslag, liksom vår fina luciatradition. Golf på ett tak mitt i Stockholm och under en flammande
höstlönn på en smaragdgrön gräsmatta i utkanten av stan;
boule, fotboll, basket på ”plattan” och Friskis & Svettis i det
gröna, ingenting har han utelämnat. UNESCO:s världsarvslista
nämns vid flera tillfällen, till exempel vid bilderna av Skogskyrkogården på sommaren och en allhelgonakväll.
Skärgårdens flora får sin egen hylling, men även ett kalt litet
skär i den allra yttersta skärgården finns med. Till och med min
födelseby, Reijmyre, finns omnämnd, fast då för glasbrukets
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vägen från The First Sunday of Advent till Twentieth Day Knut.
Med total hängivelse berättar Catarina om allt som hör
hennes svenska jular till. Om det inte vore för det engelska
språket skulle man inte kunna ana att scenen för uppförandet
faktiskt är Amerika.
Allt finns med; julpyssel (Christmas Crafting), julgrupper,
(Christmas Groups), julsånger (The Fox scurrying over the ice,
The Bear sleeping quietly in its winter quarters), ja allt som tillhör the Yuletide scene. Inte ens den svenska, smått bisarra,
riten att punktligt titta på amerikanska Disneysnuttar på julafton går hon förbi.
Och inte helt oväntat så känner man igen sig. Doppet i grytan (Dip in the Pot), Janssons frestelse (Jansson’s Temptation),
de sju sorters kakorna (Seven Kinds of Cookies). De mesta är
sig likt och det är ju det som är vitsen. Vad vore jultraditionen om den inte alltid var röd, varm och kryddoftande.
Paret Åströms bok är ett måste som julklapp till alla utländska vänner som undrar vad vi egentligen gör när vi står där
med ljus i hår och slår i glasen.
Ann-Sofi Ljung Svensson
SWEA Malmö

butik på Strandvägen.
Detta är en bok för alla som drabbas av hemlängtan ibland
och som inte har tid eller råd att ta en sväng till Stockholm.
Eller som presentbok till någon som du vill skryta om vår
vackra huvudstad för. Texterna på svenska, engelska och tyska gör att den passar nästan överallt i världen.
Själv vill jag skänka boken
till konstnären som målade
SWEA Dubais dalahäst,
Tauseef Al Mulla, men samtidigt vill jag inte skiljas från
mitt exemplar. Jag får helt
enkelt ge mig ut i bokhandeln
och leta rätt på en bok till.
Pernilla Ahlin
SWEA Forum 2/2003

Boktips

Boken om Stina av
Lena Andersson.
Raben&Sjögren 2003.

Barnens naturbok
av Leif Eriksson.
Raben&Sjögren 2003.

Blomstergrisen av
Björn Bergenholtz.
Raben&Sjögren 2003.

Hur gör man för att våra internationella barn i sitt livsbagage
ska få med sig lite av det som gör att vi känner oss svenska.
Svenskheten ter sig naturligtvis olika för oss alla, men gemensamt för oss Sweor bosatta i utlandet är att vi inte har originalet till hands. Vi har inte Sverige. Vi har bara vår dröm om
Sverige. Det är denna som vi kan försöka återge för våra
barn. Vi gör det genom våra resor och besök i hemlandet,
genom videofilmer, TV och musikkassettband, genom besök
av släktingar och vänner och genom böckerna. Böcker att
bara titta i, att läsa själv i eller böcker för högläsning.
Jag har fått flera nya barnböcker i min brevlåda, som med
sina fina tecknade bilder och ord tar barnen och mig med
rakt ut i den svenska naturen. Smaka på dessa små utdrag ur
Barnens Naturbok av Leif Eriksson. ”TUSSILAGO –
HÄSTHOV: När den gula tussilagon slår ut i dikeskanten är
det vår! Bladen kommer senare under sommaren … Tussilago
farfara är hästhovens vetenskapliga namn.” eller ”LINGON: Lingon växer i gran och tallskogar i hela Sverige.
Hela vintern kan man se deras mörkgröna blad i snön. De
röda bären mognar under hösten. De smakar surt. Men
kokar man bären med socker blir det en god sylt till
pannkakor och köttbullar.” Bilderna och orden får det att
vattnas i munnen på både barnen och mig själv. Boken upp-

Älgen av
Hasse Jansson.
Raben&Sjögren 2003.

Boken om Sverige
av Thomas Eriksson
och Göran Uggla.
Raben&Sjögren 2003.

manar oss att gå på upptäcksfärd i parken, på ängen eller i skogen eller ta en utflykt till insjön eller till havet.
Boken om Stina är en samlingsvolym med två ingående titlar; Storm-Stina samt Stina och Stortruten. Lena Andersson
har både skrivit berättelserna och även gjort de vackra illustrationerna. Boken, som är full av hemtrevnad och kaffedoft,
handlar om Stina som varje sommar bor hos sin morfar på en
ö i skärgården. Där letar hon saker på stranden, hon fiskar
med morfar, äter smörstekt abborre till middag och på
kvällen ger hon sig ensam ut i stormen.
Grisen Lindboms äventyr var för mig en ny trevlig
bekantskap. Björn Bergenholtz tredje bok i serien om grisen
Lindbom heter Blomstergrisen och vi får följa med på en upptäcktsfärd och ett lärorikt sommaräventyr med blomsterkungen Carl von Linne och hans kompis Lindbom. Återigen en
bok med fina bilder och många vackra blomsternamn, som
blåklocka, svärdslilja, käringtand, ängssyra och nattviol, som
lockar fram minnen och sommarkänslor.
Gör ett rejält besök i bokhandeln nästa gång ni är i Sverige
och fyll på i förrådet av ”Sverigekänsla”.
Monica Hallworth
SWEA Paris

Sweaboken
Sverige i New York
av Inger Claesson Wästberg & Olle Wästberg
Wahlström&Widstrand 2003.
För alla oss som inte bor i
New York men ständigt längtar dit är generalkonsulparets
Inger och Olle Wästberg
bok om sina erfarenheter av
New York ett intressant tillskott till bilden av The Big
Apple. Vi får efter en lång
kärleksförklaring till staden ta
del av bl.a. de särskilda förbindelser som finns mellan
New York och Sverige.
Men USA är inte Sverige.
SWEA Forum 2/2003

Även om New York är en blandning av hela världen så finns
kulturskillnader.
Hur gör man för att skapa kontakter med amerikaner i New
York? Hur ska man klä sig när det står ”casual” på inbjudningskortet? Vad menar amerikanen när han tvärsäkert säger
”sure, no problem”? Är allt fixat och klart? Hur viktigt är
”bonding”? Måste man tala om hur barnen mår och hur det
gick på golfbanan under helgen?
Det är intressant läsning som visar hur viktigt det är att förstå även de mest subtila koderna i umgänget med människor
som, trots alla likheter, har andra kulturella referenser.
Sverige i New York med sina drygt 150 sidor innehåller
mycket mer. Framförallt ett rikt kapitel om det svenska residenset på 600 Park Avenue, dess nydesignade skandinaviska
inredning och de många kulturmöten som äger rum där. De
fina bilderna i boken är tagna av svenska New Yorkfotografen Catarina Lundgren Åström.
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SSHL. En skola för framtiden.

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

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

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

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

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

