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Svensk 
mat 
– bekant men exotiskt

FRAMSIDA: Britt Engström
FOTO: Emma Wieslander

Jag beställde nyligen hem mat från vår 
 svenska affär i London. Vilken lycka det 
var att öppna denna välpaketerade låda 
fylld med godsaker – guldnougat, kavring, 
kexchoklad, Aladdin chokladkartong, Kalles 
Kaviar, lingonsylt, knäckebröd, blodkorv 
och sist men inte minst, filmjölk! Det är 
underligt men sant, att efter snart 8 år i 
utlandet så smakar den svenska maten ännu 
lite bättre än vad jag minns. Bara tanken på 
min mormors söndagsstek får mig nästan 
att börja grina och glädjen är total när jag går 
in i vår lokala ICA-butik när jag är hemma. 
Allt känns så underbart bekant men också så 
märkligt exotiskt nuförtiden. 

Extra lycklig blir jag också när min 
fyraårige son frågar efter Kalles Kaviar 
 som om det vore det mest självklara 
smörgåspålägg i världen. Han är född här i 
London men har utvecklat sitt smaksinne 
efter otaliga besök i mammas land och har 
redan tagit de svenska smakerna till sitt 
hjärta.  

På tal om mat så har vår kära Mia ”Mat-
Mia” Evander komponerat några underbara 
rätter för oss Sweor i vanlig ordning. Läs om 
dessa på sid 10-11.Vår nya grafiska form-
givare och Susannes Rehnmark-Westlings 
efterträdare, Lina Bronson introducerar sig 
på sid 21. Varmt välkommen Lina! 

Vi har många spännande inslag denna 
gång, resetips, personporträtt och givetvis 
uppmärksammar vi OS, vår nya medar-
betare Lena Tibbelin Buhre har tagit 
pulsen på London inför upptrappningen 
av denna otroligt spännande händelse. Ett 
beundransvärt initiativ är den nystartade 
SWEA-gruppen Medsystrar, ett projekt som 
vår styrelsemedlem Christina Lega satte 

igång efter att hos svenska kvinnor boende i 
London sett och märkt ett behov av få prata 
av sig och få stöd. Läs mer om Medsystrar på 
sid 22.

Det var också tack vare Christina Lega 
som vi fick ett celebert besök i februari av 
ingen mindre än journalisten och författarin-
nan Agneta Sjödin, och den första i raden av 
föredragshållare i en ny och spännande pro-
gramserie, Café SWEA, där svenska starka, 
kloka och beundransvärda kvinnor -  som i 
med- och motgångar lyckats skapa framgångs-
rika liv, bjuds in. Detta blev ett mycket upp-
skattat inslag och London-Sweor vallfärdade 
till Svenska kyrkan i Marylebone.

Den 27:e mars fick vi äran att lyssna till 
författarinnan och journalisten Katerina Ja-
nouch och hennes man Robert Bohman som 
var missbrukare i många år. I raseri över hur 
ensam hon var under de åren skrev hon “An-
hörig”, en bok om alkoholism, kokain och ett 
ständigt helvete. Läs om denna kväll i höstens 
nummer! Vi ser fram emot flera spännande 
programpunkter framöver och tackar än en 
gång vår duktiga programgrupp för vårens 
fantastiska insatser så här långt.

Vi har också ännu en ny medarbetare – 
Linnea Mitchell –  som har intervjuat vår 
före detta SWEA London ordförande Sofie 
Haag som nu tar över ordförandeskapet för 
VEMA. Pia Petersson har uppmärksammat 
vår SWEA stipendiat Mia Karlsson som har 
skapat den fina och mycket uppmärksam-
made appen Swedish Christmas. Listan på 
god läsning kan göras lång med andra ord – 
Enjoy och allt gott tills nästa nummer!
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När jag skriver dessa rader skiner solen och från mitt arbetsrumsfönster kan jag se hur påskliljor, 
vårlökar och kamelian står i full blom, ett tydligt tecken på att våren är på väg. Otroligt att för fyra 
veckor sedan var det full vinter och trädgården låg höljd i snö som på ett vackert julkort, precis så som 
jag nostalgiskt minns barndomens underbara vintrar i Sverige.

Under den senaste tiden har det också skett förändringar i SWEA-land. Margaret Sikkens Ahlquist, 
tidigare ordförande i Holland, har efterträtt f d London-Swean Åsa Lena Lööf som SWEA Interna-
tionals ordförande. Margaret säger i sin ansökan till posten att hennes målsättning är kvalitetshöjning 
av SWEA som organisation och värvning av fler medlemmar. Hon säger vidare “att vi i dag har stora 
möjligheter att förverkliga de mål vi sätter”, men att vi behöver “konkreta förslag till handlingspro-
gram” som bäst förverkligas genom allas samverkan och hon anser  “kommunikation som det vikti-
gaste verktyget.” Margaret Sikkens Ahlquist utbildades till gymnastik- och idrottslärare i Stockholm, 
och kanske lockas hon att besöka London under Olympiaden 2012.

Ny vice internationell ordförande, efter Elisabeth Alsheimer, är Ann-Marie Gustafson, ekonom till 
yrket och bosatt i Perth, men hon reser varje sommar tillbaka till sitt älskade Värmland. Ann-Marie 
anser att “SWEAs viktigaste mål idag och i framtiden är att vara och förbli relevant bland medlem-
skapet och inom ett aktivt kulturliv, både inrikes och utrikes.”

En glädjande nyhet är att Sofie Haag blivit vald till VEMAs regionordförande efter Monica Haglund. 
Sofie har tidigare varit ordförande i London och vice ordförande i VEMA. Om ni vill veta mer om 
Sofie kan ni läsa artikeln Mamma & egen företagare i SWEA-Bladets Vårnummer 2011 och på SWEA 
Internationals hemsida under rubriken SWEA och Sweor i pressen. Sofie vill “stödja och stärka VE-
MAs lokalavdelningar och VEMA som region, göra SWEA mer synligt för medlemmarna, diskutera 
hur man ännu bättre kan skapa mötesplatser både inom avdelningarnas lokala program och virtuellt 
genom olika sociala medier”. Sofie vill också  “skapa en ökad medvetenhet om vad organisationen står 
för och därmed stärka dess ställning och handlingskraft internationellt.” Sofies första uppdrag blir att 
resa till SWEA Internationals årsmöte i New York den 21 april, även om hon inte tillträder sin post 
förrän 1 maj.

VEMAs regionmöte äger rum den 27-30 september i Telemark. London-Sweorna och de 11 andra 
avdelningarna i regionen har redan blivit inbjudna och lovade ett intressant program.  

Det har också skett förändringar i SWEA London. Hemsidan har uppdaterats, moderniserats och jag 
hoppas ni loggar in på den och läser om vad som sker i vår avdelning. Nytt är också SWEAs Med-
systrar, en kontaktgrupp i form av en telefonkedja, som vill hjälpa Sweor i London med olika problem.
När ni får detta SWEA-Blad har ni redan hunnit ta del av några av vårens nya programaktiviteter: 
I februari ett föredrag  av Café SWEAs första gästföreläsare, TV- programledaren, författaren Agneta 
Sjödin, och i mars ett andra Café SWEA-föredrag med författaren Katerina Janouch och hennes man 
Robert Broman, föreläsare i drog- och missbruksfrågor.  

I april kommer vår styrelseledamot Ulla Zachrisson, läkare inom palliativ onkologi, att ge en intressant 
och aktuell föreläsning om “Döden och livet. En god död. Finns den?” I programplaneringen tänker 
vi inte bara på att tillgodose själen utan även kroppen och i april erbjuds vi  också möjligheten att på 
Tillies  Professional Beauty i Little Venice få ansikts-, fot- och nagelbehandlingar! 
I maj blir det först utflykt till Cliveden House i Buckinghamshire och i slutet av månaden hattlunch, 
en av vårens höjdpunkter!  

Vi i styrelsen vill gärna att ni berättar vad ni tycker om våra program och att ni kommer med  idéer 
och förslag till nya programaktiviteter!      
                               
Välkomna till alla spännande våraktiviteter!
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Hej alla 
London-
Sweor!
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Grattis till SWEA-stipendiet! Får 
man fråga hur du har tänkt använda 
pengarna?
Jag är väldigt tacksam för stipendiet, det är en 
otrolig känsla. Pengarna har redan återinves-
teras i mitt projekt! 

Hur kom du på tanken till julappen? 
Kan du berätta lite om den?
När jag hade flyttat till London så blev jag 
nästan mer svensk än vad jag var tidigare och 
jag saknade Sverige och svenska jultraditioner. 
Jag började fundera på om jag på något sätt 
kunde göra någonting av den här saknaden. 
Eftersom jag är sångerska var min första tanke 
att göra en julskiva, men sedan kom jag att 
tänka på hur den nya teknologin kunde hjälpa 
mig att nå ut till svenskar bosatta överallt i 
världen. Det var därför jag bestämde mig för 
att göra en app. Jag visste att det fanns ett 
tryck bland utlandssvenskar, att få ta del av 
svenska jultraditioner. Jag hade exempelvis 
varit solist i St Paul’s Cathedrals svenska 
julfirande 2007 och där var det proppfullt. 
Då hela min familj kan det här med IT och 
ny teknologi så kändes steget inte långt till att 
utveckla en app. I januari förra året satte jag 
igång projektet och vi började spela in under 

våren. Julbordet spelades in den 30e juni! Jag 
la ned en massa energi och pengar i projektet 
för jag ville verkligen att det kunde vara något 
som jag kunde stå för musikaliskt. Jag tänkte 
att jag måste ge järnet och göra projektet rätt-
visa, annars är det inte lönt. För att uppnå den 
kvaliteten jag ville ha var det nödvändigt att 
investera mycket energi, pengar och tid.

Kan du berätta lite om gensvaret? 
Jag har fått fantastiska reaktioner!  Fram-
förallt har folk blivit väldigt imponerade 
av kvaliteten. I appen ingick även recept på 
svensk julmat, lussebullar med mera. Recepten 
blev väldigt uppskattade och jag såg till att all 
text var på både svenska och engelska så att 
appen kunde nå ut till grupper som kanske 
inte längre kan tala svenska. Vissa har till och 
med kallat appen för tortyr, just för att den 
framkallar en sådan hemlängtan!

Så hemlängtan spelade en stor roll i 
utvecklingen av appen,  vad gör du själv 
när du drabbas av hemlängtan? 
Jag handlar mat i den svenska affären. 
Dess utom sjunger jag en hel del i Svenska 
kyrkan och har många vänner i ”the Swedish 
 community”. Och jag tittar på SVTplay!

TEXT: Pia Petersson  BILD: miakarlsson.com

Mia 
Karlsson

Kommer det en uppföljning av det hela? 
Ska du kanske göra en ny julapp nästa 
år?
Nej jag ska inte göra en ny produkt, men jag 
ska förbättra den existerande. Vidare ska jag 
ägna mig mer åt marknadsföring i år, jag tror 
att det blir lättare nu när det faktiskt finns 
en färdig produkt att visa upp. Bland annat 
ska jag försöka sälja appen som julklapp till 
företag med svenskanknytning. I övrigt har jag 
händerna fulla eftersom mina tvillingar föddes 
i november förra året.

Vad händer härnäst? 
Just nu är jag mammaledig, men jag har hun-
nit med att ha en konsert sedan jag fick barn. 
Vidare håller jag på med en midsommarskiva. 
Det projektet är ganska nytt så jag försöker 
bestämma mig för hur det hela ska gå till. Jag 
har även en konsert inplanerad i sommar. Både 
projektet med julappen och midsommarskivan 
är sådant som ligger mig varmt om hjärtat. Jag 
försöker helt enkelt fånga det som jag tycker 
om med svensk musik. Om jag hade varit man 
hade jag nog sjungit Jussis repertoar! 

När hon inte sjunger eller spelar 
in skivor utvecklar hon appar 
med svenskt jultema*. Mia Karls-
son, Londonbo sedan 2006, har 
många bollar i luften. Nu kan 
hon även titulera sig SWEA- 
stipendiat. Mia tilldelades 
stipendiet för den julapp med 
svenskt jultema som hon gjorde. 

* En app är ett litet mobildatorprogram som du installerar på din telefon för att ge den fler funktioner. Du laddar ned appar från en speciell butik i telefonen. 
Det går också att ladda ned en app till datorn och föra över till telefonen manuellt. (Källa: Sveriges Radio).
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Det finns flera tillfällen att vara åskådare 
till olympiska grenar som inte kräver biljett – 
och det börjar 
redan under 
facklans 
resa runtom 
Storbritan-
nien (18 maj 
t o m 27 juli) 
och sen är det 
bara att skriva 
in maraton-
loppen (5 & 12 aug.), gång (4 & 11 aug.) och 
vägcyklingsloppen (28 & 29 juli) i kalendern, 
där man kan vara med i publiken längs med 
banorna, förutom delar av avslutningsom-
rådet vid The Mall. Triathlon och maraton-
simning kommer att avgöras vid Hyde Park 
(4, 7, 9, 10 aug.)

För den som hellre skulle vilja göra en dags-
utflykt till Weymouth and Portland, Dorset, 
kan man kika på seglingen som pågår mellan 
den 29 juli till 11 aug. Biljetter krävs bara vid 
the The Nothe. 

Stockholm arrangerade Sommar-OS 1912 och 100-årsjubileet  
uppmärksammas under årets gång runt om Stockholm med olika 
idrotts- och kulturevenemang, med Stockholms Stadion i en självklar 
huvudroll eftersom arenan byggdes speciellt för de Olympiska Spelen 
1912.

Det kommer att hållas diverse olika utställningar om OS 1912 på 
bland annat Stadsbiblioteket, Stadsarkivet och på Kungliga Mynt-
kabinettet under våren och sommaren. 

Arrangörerna för London 2012 har som 
målsättning att alla som vill skall kunna få 
ta del av de Olympiska Spelen, på ett eller 

annat vis.
Redan nu finns det en rad 

aktiviteter att välja på, tack vare 
den kulturella Olympiaden – 
festival.london2012.com – och 
dessutom kommer det finna 
storbildsskärmar uppställda 
runtom London – i Hyde Park, 
Victoria Park & Trafalgar Square 

– som kommer att visa medaljceremonierna, 
plus bjuda på musik och underhållning. 

Och OS-guldmedaljerna finns redan att 
beskåda på British Museum (fram till den 9 
sept.) som en del av en liten utställning om 
OS i London. Det är nämligen tredje gången 
som London arrangerar sommar-OS (1908 
och 1948) och årets maskotar heter Wenlock 
och Mandeville, vars namn är inspirerade 
av föregångarna till de moderna Olympiska 
Spelen.

Ett 15-tal olika idrottshistoriska minnesskyltar kommer också att 
sättas upp runtom Stockholm och Stadion som del av jubileet. 
De idrottsliga höjdpunkterna är Jubileumsmaraton den 14 juli, som 
kommer att följa 1912 års maratonbana från Stockholms Stadium ut 
till vändplatsen vid Sollentuna kyrka och tillbaka igen till Stadion. 

En jubileumsregatta kommer att hållas i Nynäshamn, 20 juli till 5 
augusti; den 5 juni blir det Special Olympics för gymnasieelever från 
Stockholms särskolor.  

Mer information hittar man på: arenastockholm2012.se

Den 27 juli kommer den Olympiska facklan till Londons nya  Olympiska 
Stadion i Stratford inför tusentals åskådare och miljoner TV-tittare 
världen över. Men vad gör man som Londonbo, om man inte lyckats 
vinna i biljettlotteriet och kunnat köpa sig en biljett till någon olympisk 
sportgren och vill unna sig en olympisk upplevelse utöver TV-tittandet?

Nedräkning  
inför OS i London 

“...alla som vill skall 
kunna få ta del av de 

Olympiska Spelen ”

TEXT: Lena Tibbelin Buhre  BILD: London 2012
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•	 OS 2012: 27 juli – 12 augusti

•	 Öppningsceremoni den 27 juli kl. 20:12

•	 Avslutningsceremoni den 12 aug.

•	 London har haft sommar-OS två gånger tidigare: 1908 med 
8 svenska guldmedaljörer och 1948 med 16 guldmedaljörer.

•	 1948 var första gången som Olympiska Spelen kundes 
ses på TV i hemmen. Kung George VI invigde spelen på 
Wembley Stadium.

•	 För den som samlar på officiella OS-knappar finns 2012 
olika designer att välja mellan. 

•	 300 meter blir det genomsnittliga sträckan som 
fackelbärarna springer sin delsträcka och facklan kommer 
transporteras igenom 33 London Boroughs.

•	 Arrangörerna har beställt 165 000 handdukar och 22 000 
kuddar till den Olympiska byn. 

•	 London 2012 festival pågår från den 21 juni till den 9 
september.

•	 600 000 är det antal bagage Heathrow Airport kommer att 
hantera under spelens gång. 

•	 Man hittade inte mindre än fyra skelett från forntiden när 
den nya arenan för simsporterna skulle byggas. (Aquatics 
Centre).

•	 Paraolympics: 29 aug. – 9 sept.

•	 Den 7 juni är det 2012 timmar kvar till Paraolympics.

•	 Mer information: www.london2012.com

Arena Stockholm 
1912-2012
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Galleri Vals 
i Dalsland
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Varför ska man inte missa ett besök hos er när man passerar 
Dalsland?
Högkvalitativa, välkurerade utställningar är det bästa som finns! Dess-
utom visar vi konstnärer som inte syns här annars, plus att verken 
ofta är till salu, så man kan komma över något mycket speciellt. 

På vilket sätt skiljer ni er från andra gallerier?
Här i området är det ett starkt fokus på hantverk och tradition. Vi 
skapar utställningar på teman, helhetsupplevelser som ska beröra. 
Vi engagerar unga och internationella konstnärer och designers både 
från Sverige och utlandet. Installation, foto, objekt, film och ljud 
är uttryckssätt vi jobbat med. Bäst brukar det bli när konstverk är 
skapta för galleriet specifikt, och hos oss finns den möjligheten.  

TEXT: Emelie Krugly Hill   
BILD: Anais Gerber (s8), Håkan Ludwigson (s9, höger överst)  
& Charlie Davidson

Någon har beskrivit Dalsland som en skatt i Skandi-
naviens famn med sina många vattendrag och den 
vilda, orörda naturen.  Mitt i bland hänförande vyer 
över land och vatten ligger Håverud och   
Galleri Vals, ett nytänkande konstgalleri som slog 
upp portarna 2009. Bakom detta står designern 
Bodil Söderlund och hennes engelske partner, 
 Charlie Davidson, som  flyttade till Dalsland för 
fyra år sedan efter en längre tid i den brittiska 
 huvudstaden. 

“...vernissagerna är underbara, 
när stället är fyllt till bredden av 
entusiasm och förväntan...”

Hur kom det sig att ni bestämde er för 
att öppna ett galleri i Dalsland?
Efter flytten från London tillbaks till mina 
rötters Dalsland kände vi ett stort behov av 
att skapa en plats där vi kunde känna oss 
hemma, som kreatörer, att skapa ett ställe 
för ung samtidskonst och design. Vi startade 
föreningen Mera Kultur och började 
spåna på ett kulturhus i Mellerud. 
En samlingsplats bortom fotbollens 
klubblokal eller kyrkans hus. Något 
som alla boende här i området skulle 
kunna uppskatta. Sedan slipades 
idén och vi driver nu ett galleri med 
en årlig sommarutställnig  i det 
gamla pappersbruket i Håverud, vårt 
områdes turistort nummer ett. Här flyter 
Dalslands kanal fram med sina slussar, här 
finns den berömda akvedukten, kanalmu-
seum, laxrökeri och diverse hantverksbodar. 

Beskriv Galleri Vals med tre ord!
Helhet, tänkvärt, njutbart och ett “Bright,
beautiful space” (som Charlie svarade!). 

Berätta om utställningarna ni har haft 
så här långt? 
2009, vårt första år, planerade vi en utställ-
ning som kunde sättas samman utanför 
galleriet, eftersom byggarbetet pågick in i det 
sista. Vi skickade en inbjudan till vårt kon-
taktnät av intressanta kreatörer världen om 
med upp giften att beskriva sin bild av Sverige 
på ett A3. Det blev över 40 bidrag till utställ-
ningen Swedish Dreams som uttryckte såväl 
stereotypa nakenbad, finsk grannsämja, djupt 
mörker och ljusa sommarnätter fyllda av älvor. 
Utställningen blev mycket uppskattad av såväl 
svenskar som turister, och vi har samlat alla 
bilder i en liten bok som finns att köpa i gal-
leriet. Nästa utställning tog sitt avstamp i den 
stränga, snötunga vintern som aldrig verkade 
ta slut. Svenskarna var chockade då detta 
var det värsta sedan någon gång på 60-talet. 
Tak rasade in och skogen bröts sönder. Långt 

fram på vårkanten stod de skadade träden 
böjda i bågar som aldrig skulle rätas ut. Vi 
började med att samla dessa unga björkar och 
Charlie skapade en dynamisk jätteskulptur 
som sprängde genom galleriet, upp genom 
hålet och ut genom ett jättelikt fågelbo på 
husfasaden. Wild Things hette utställningen 

där 24 internationella konstnärer inspirerats 
av naturens krafter.  Förra året 2011 sökte 
vi skapa mer av en upplevelse-utställning. 
En stämning. Färre konstnärer, större verk. 
Temat blev vatten och titeln WOW! (walk-
ing on water). På samma sätt som vi samlat 
bilder till  Swedish Dreams sökte vi nu efter 
videosnuttar att redigera till ett kollage – en 
gemensam upplevelse av vatten i alla dess 
former. Lara Schröder, en brittisk filmkonst-
när som vi jobbat med samtliga år, skapade 
ett melan koliskt mästerverk där man ser 
hennes far och farbror som barn cykla runt 
runt utanför deras egentillverkade bungalow. 
Den gamla filmsnutten i Hi8 är projicerad i 
en vatten spegel som Lara sedan filmat. 4 ton 
sand fyller golvet och flyter samman med en 
annan projektion där Lars Andersson-Schaar, 
en ny göteborgsk konstnärsbekantskap, visar 
sitt verk “Se havet en sista gång” där han 
filmat en grupp äldre människor på en strand 
i Danmark. Helt dokumentärt går de en och 
en mödosamt genom den tunga sanden, rakt 
in i Lars kameraöga. Övervåningens galleri 
fylls av min enorma keramikinstallation med 
ljudlandskap som bär utställningstiteln. En 
blå flytande yta över besökarens huvud. Här 
kan man drunkna i ljud och omfamnas av 
skulpturen för en stund. 

Hur ser framtidsplanerna ut och vågar 
ni avslöja något om nästa utställning?
Jag känner hur angeläget det är att öppna upp 
och göra galleriet synligt utifrån, från andra 
sidan kanalen och uppifrån landsvägsbron där 
folk står och kollar på akvedukten. Därför kan 
jag nästan lova att till nästa år kommer vi sätta 

tänderna i grusplanen utanför vårt 
galleri, som även den tillhör oss. Så att 
upplevelsen av Vals börjar redan där. 
Jag skulle vilja se att vi gör en riktig su-
pershow för barnen ett år, för att forma 
deras syn på konst och museibesök, 
och att vi slutligen får ordning på kaffe-
serveringen! 

Berätta om era egna konstnärliga bak-
grunder och aktualiteter, hur ni träffades?
Jag är utbildad 3D-designer vid London Met-
ropolitan University och har gjort mönster-
design för Unity Peg och med samma firma 
ett stort uppdrag för Great Ormond Street 
Childrens Hospital. Just nu jobbar jag med 
ett uppdrag som illustratör för utställningen 
Matrevolten med Jönköpings läns museum. 
Charlie är utbildad möbeldesigner vid 
Birmingham University och har jobbat inom 
TV och modefoto bredvid sin egen praktik 
där han utvecklar möbler och produkter, 
framförallt lampor. Under 2011 har han 
även börjat som set designer och art director 
genom Film i Väst i Trollhättan.  Vi träffades 
2005 genom Designersblock, en brittisk 
utställnings produktion, som sätts upp under 
designveckorna i London, Milano, Tokyo och 
New York, där jag jobbade under studietiden 
och Charlie ofta ställt ut. Därför kändes det 
extra roligt att ställa ut min keramikskulptur 
med dem i år!

För mer information om Galleri Vals besök  
www.gallerivals.se
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VINN BODILS 
KERAMISKA ÖRHÄNGEN
Skicka ett mejl till redaktionen swealondonredaktion@googlemail.com 
och var med i utlottningen av Bodils vackra handgjorda örhängen, en 
del av utställningen WOW! (walking on water).

Årets show ‘När jag blir stor’ är öppen 
7 juli till 5 augusti



Receptet till efterrätten har jag fått av en snäll 
granne här i London. Hon har även försett 
mig med stockrosor; en person med många 
talanger. Vad min mamma och jag brukade 
kalla en AP=användbar person. Man kan bara 
hoppas att man själv är någon annans AP.  En 
härlig citronkräm, gjord i en handvändning – 
gärna dagen innan – och himmelskt god; len 
och frisk.

CarOLS CItrOnKrÄm
8 personer 

• Saften av 2 citroner
• 1 pint (570 ml) double cream (i Sverige 

får man nöja sig med den något magrare 
vispgrädden, men jag har inte haft tillfälle 
att prova det än. Om citronerna är mycket 
saftiga vore det nog klokt att öka mängd-
erna av både socker och grädde något)

• 140 g strösocker
• 40 vackra hallon

Blanda citronsaft, grädde 
och socker i en kastrull 
och koka upp. Låt små-
sjuda 2-3 minuter men 
vispa eller rör hela tiden 
i krämen och gå absolut 
inte ifrån den, annars kan ni få citronkräm 
över hela spisen. Ta av kastrullen från värmen 
och låt krämen kallna litet. Häll upp i små 
vackra kaffe- eller krämkoppar som rymmer 1 
dl, men fyll inte riktigt ända upp till kanten.

När krämen är kall täcker man kopparna 
med plastfolie och sätter in dem i kylskåpet. 
Det här kan man som sagt göra dagen innan, 
men krämen behöver i alla fall minst tre 
timmar i kylskåpet. Ta ut kopparna i god 
tid innan det är dags att äta, placera dem på 
tillhörande fat och dekorera med vackra hal-
lon ovanpå krämen. Det brukar behövas fem 
”stående” hallon till varje kopp. Pudra gärna 
över litet florsocker strax före serveringen

Trevlig sommar!

Jag tycker Drottningen är beundransvärd, och 
det är väl uppenbart att hon betyder mycket 
för riket; hon gör sin plikt på ett fantastiskt sätt 
och klagar aldrig. Uttrycket ”never complain, 
never explain” som tillskrivits många kända 
personer, inklusive Benjamin Disraeli och 
Katherine Hepburn, skulle kunna vara påhittat 
för Drottningen. Många personer som befinner 
sig i offentlighetens rampljus skulle vinna 
på att följa detta goda råd, vilket har en klok 
fortsättning: ”your friends do not need it and 
your enemies will not believe it anyway”.

I samband med Drottningens kröning den 
2 juni 1953  var det förstås också ett väldigt fi-
rande och många festligheter. På det kulinaris-
ka området skapade den kända blomsterhand-

laren Constance Spry och kocken Rosemary 
Hume en ny rätt: Coronation Chicken, en kall 
kycklingsallad med bland annat majonnäs, 
curry och chutney i såsen  Den  blev omåttligt 
populär och förekommer fortfarande ofta 
på bufféer vid  sommarens fester, bröllop, 
dop etc. Möjligen kom inspirationen från en 
liknande rätt, Jubilee Chicken, som ”upp-
fanns” i samband med George Vs silverjubi-
leum som regent 1935.

Varmrätten den här gången är en variant på 
Coronation Chicken som en mycket matroad 
engelsk väninna bjöd på en vacker junikväll 
förra året när vi träffades med våra män för 
att spela bridge. En perfekt rätt för en sådan 
kväll – ska man mata gäster och spela hem en 

storslam på samma gång är man glad om man 
inte behöver springa ifrån och kolla sufflén i 
ugnen dessutom!  Jag bjöd sedan vänner på 
den flera gånger under sommaren  i Sverige, 
och den väckte alltid lika stor förtjusning, ofta 
med rop på receptet. Jag delade gärna med 
mig  -  sägs det inte att efterapning är den bästa 
formen av smicker?

Den här kycklingsalladen är även utmärkt 
mat att ha i korgen när man är på utflykt – 
jag skulle tro att den i varierande skepnader 
förekommer ofta på gräsmattorna runt Glyn-
debourne, men den passar förstås lika bra på 
en kobbe i den svenska skärgården. Receptet 
kommer urspungligen från The Barefoot Con-
tessa, Ina Garten,  men jag har ändrat en del på 
det, och det finns många liknande recept.

kycklingkött från en färdigköpt, grillad 
kyckling 

• olivolja
• 3.5 dl majonnäs
• 1 dl torrt vitt vin
• 1.5 dl mango chutney
• 1-3 tsk currypulver, mängden beror på hur 

starkt pulvret är, prova med litet i taget
• 3.5 dl finskuren stjälkselleri
• 1.5 dl finskuren vårlök – heter kanske 

salladslök i Sverige
• 1.5 dl russin
• 150 g hela, rostade och saltade cashewnötter

Värm ugnen till 200 grader Celsius och lägg 
kycklingbrösten i en oljad ugnsform och 
pensla dem med litet olja. Nyligen hörde 
jag att man visst inte bör hetta upp olivolja, 
men majsolja eller annan olja som inte har 
för stark smak går förstås bra, eller varför inte 
smör. Baka kycklingbrösten i ugnen i ca 35 
minuter, tills de är bara precis färdiga. Låt 
kallna.

Dra av och kasta skinnen. Det blir godast 
att laga kycklingbröst själv, men färdiggril-
lad kyckling från affären går också bra, och 
särskilt på semestern är jag definitivt för att 
förenkla livet. Om ni använder en sådan så 
var särskilt noga med att ta bort allt skinnet; 
det brukar vara täckt med massor av kryddor. 
Skär eller plocka isär kycklingköttet i lagom 
stora munsbitar. 

Kör majonnäsen, vinet, chutneyn, curry-
pulvret och 1.5 tsk salt i en matberedare med 
knivbladet tills ni har en slät sås. Om  ni inte 
har tillgång till en matberedare är det inte 
hela världen om ni bara blandar ingrediens-
erna i en skål.

Blanda kycklingköttet med såsen och rör 
ner sellerin, vårlöken och russinen. Låt helst 
stå i kylskåp några timmar. Lägg up i en skål 
eller ännu hellre på ett fat och strö cashew-
nötterna över. Servera kycklingsalladen 
rumstempererad med kokt färsk potatis eller 
ris. Sallad till blir litet tårta på tårta, särskilt 
om man serverar kronärtskockorna med sin 
vinaigrettsås till förrätt, men t ex snabbkokta, 
knapriga sockerärter passar bra till.

Eftersom både varmrätten och efter-
rätten är rätt kraftiga så föreslår jag 
en mycket lätt, och lättgjord, förrätt, 
som min svärmor ofta bjöd på i den 
svenska prästgården här i London 
på sjuttiotalet: kalla kronärtskockor 
med en eller två goda såser att doppa 
bladen i. Varma kronärtskockor med 
citronsmör är förstås mycket gott, men det 
är också bekvämt att kunna koka dem i förväg. 
De påminner mig alltid om Frankrike, men 
här får man dem inte så ofta nu för tiden, 
vilket är synd, så låt oss slå ett slag för kronärt-
kockans återkomst!
 
InGeGÄrdS  
KrOnÄrtSKOCKOr
6 personer

• 6 stora kronärtskockor

till såsen:
• 2 dl god olivolja, inte för starkt smakande
• 2-3 msk vitvins- eller rödvinsvinäger.
• I pressad vitlöksklyfta
• 1 dl mycket finhackad persilja
• Örtkryddor efter tycke och smak, torkade

går bra, dragon eller timjan passar bra
• Salt o peppar
• En nypa strösocker

Koka kronärtskockorna i saltat vatten tills 
bladen lossnar med lätthet. Det brukar ta 
ungefär tjugo minuter. Låt skockorna kallna 
med bottnarna uppåt så att vattnet rinner av. 
De kan gärna serveras litet ljumma – i vart fall 
inte kallare än rumstemperatur.

Skaka ingredienserna till såsen i en burk 
med lock och låt den gärna stå några timmar 
och ”mogna”.  Servera såsen till skockorna i en 
såsskål med en sked i så att gästerna kan röra 
om innan de tar av den. Om ni råkar ha några 
små trevliga skålar är det förstås praktiskt 
och elegant att i stället sätta en skål med sås 
bredvid skockan på varje tallrik.

Jag hoppas att ni får tag på riktigt kraftiga, 
runda kronärtskockor. När jag provade det 
här receptet häromdagen kunde jag bara hitta 
smala, inte så fasta, skockor, och det var nästan 
bortkastat arbete: de har alldeles för litet 
”kött” på bladen och inte mycket till bottnar. 

Någon kanske vill ha ytterligare en sås. 
Gräddfil blandad med litet svensk chilisås och 
finhackad gräslök är inte dumt, men den här 
gången kanske litet för likt kycklingsalladen. 
Jag saknar verkligen gräddfil här i England; det 
får väl bli crème fraiche och ketchup i stället.

KYCKLInGSaLLad med 
CurrY
6 personer

• 6  benfria kycklingbröst, gärna med skinn, 
de blir saftigare, eller motsvarande mängd Mia
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TEXT: Mia Evander  
ILLUSTRATION: Karin Dahlbacka

Mias
Mat

Det kan väl inte ha undgått någon som bor i Storbritannien 
att Drottning Elizabeth II firar sextioårsjubileum som regent i 
år. Krönt blev hon inte förrän följande år, 1953, men det var i 
februari 1952 som hennes far avled medan hon var på resa i 
Afrika, och hon blev drottning, tjugofem år gammal. Diamant-
jubiléet ska förstås firas med pomp och ståt på många sätt;  
bland annat blir det utställningar både på National Portrait 
Gallery och Victoria and Albert Museum, fyrbåk ska tändas över 
hela landet, det blir en tacksägelsegudstjänst i St Paul’s Cathedral och en söndag i 
början av juni kommer Themsen att vara fylld av en festlig parad av vimpelprydda båtar – en förlustelse 
som i alla fall jag tänker försöka att inte missa. Under året ska Drottningen och Prins Philip göra besök runt om i 
England, Skottland, Wales och på Nord irland. Hon fyller åttiosex i april och han nittioett i juni – vilken energi!
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-Mamma, är vi rika? frågade min mellersta 
son en dag för ganska många år sedan. Han 
gick då i en liten privatskola. En del av de nyare 
eleverna förhöll sig till pengar, resor och prylar 
på ett  sätt som de andra barnen inte var vana 
vid. Stämningen på skolan hade förändrats och 
jag hade haft på känn att frågan skulle tas upp 
så jag var förberedd. 
- Vet du Filip, jag tror faktiskt att vi är den 
rikaste familjen i hela skolan. 
- Är det sant? 
- Naturligtvis. För ingen i hela skolan har så 
många barn som vi. Och en hund, tillade jag 
för säkerhets skull. Filip funderade en  stund.  
- Du har nog rätt mamma. Så är det nog.                                                                          
Min klipska son hade insett något mycket 
viktigt, nämligen att rikedom inte alltid räknas 
i pengar.                                                                                                                         

Det talas mycket om pengar nuförtiden. 
Tidningarna skriver om valutakriser, bank-
kollapser och en skamlös bonuskultur. Den 
ena skandalen avslöjas efter den andra medan 
klyftorna mellan rika och fattiga vidgas allt 
mer. Sunday Times har en lista på de rikaste 
i Storbritannien. För att komma bland de 
200 rikaste behövs 430 miljoner pund. 1990 
räckte det med 50 miljoner. Samtidigt som ar-
betslösheten ökar och  levnadsstandarden för 
majoriteten av befolkningen sjunker monteras 
välfärdsstaten ner. Vid middagar och sam-
mankomster talas  det ogenerat om bonusar, 
vinster och fastighetspriser. På ett cocktailpar-
ty  blev jag en gång utsatt för följande frågvisa 
alfahanne:  
- Och vad jobbar du med då?  
- Jag är konstnär.  
- Målar du i olja eller? 
- Nja. Också i olja men mest i akryl. Ja, och så 
gör jag figurer i  olika material.

 - Säljer du bra?
 - Jag lever inte på min konst men jag kan inte 
heller leva utan den. 
- ??? Jaha, du ...

Det han egentligen ville höra var sagor om 
framgång och sky-
höga vinster. Om 
konstnären som 
går från succé till 
succé och vältrar 
sig i pengar. Fast 
favorit sagan 
är nog den om 
den heroiska 
direktören som 
förtjänar miljoner 
men som inte 
nöjer sig med 
det utan som grädde på moset fixar och trixar 
så att han får miljoner och åter miljoner i 
bonusar. Den hjältesagan kan man höra om 
och om igen. Men den sagan berättar inte jag! 
Inte för honom!  

Även den bästa gör en blunder ibland. 
Häromdagen var jag inne på mitt bank-
kontor. Jag blev upplyst om att jag kunde 
uppgradera mitt bankkort. För bara ett par 
tior i månaden kunde jag få en del obetalbara 
(!) förmåner förknippade med mitt bankkort. 
Banktjänstemannen tog mig in på sitt rum 
för att berätta mera. Det var något ointressant 
om  hemförsäkringar (som jag redan har), 
vägassistans och bilbärgning (osannolikt för 
min bil är sprillans ny och står dessutom i 
garaget mest hela tiden) men också om fri 
tillgång till businesslounge, avbokningsskydd 
vid flygresor med mera. Bra tänkte jag. Min 
familj är utspridd över halva jordklotet så det 
där med reseförmåner lät bra.  Sedan var det 

ju också något med hans vackra händer och 
blänkande backslick som gjorde att jag kände 
att jag väl kunde avvara några tior i månaden. 
Jag undertecknade villigt alla papper och fick 
en varm blick från banktjänstemannen. James 

hette han förresten.  
Några dagar senare 

kom ett brev från banken 
som berömde mitt beslut 
samtidigt som man be-
klagade att reseförmåner-
na inte längre ingick i 
uppgraderingspaketet. 
Däremot kunde jag glädja 
mig åt att hemförsäk-
ringen nu gav mig super-
snabb rörmokarservice 
och snöskottning. Många 

telefonsamtal senare lyckades jag nedgradera 
mitt bankkort igen.  

Fastän många av oss inte är särkilt in-
tresserade av ekonomi är vi naturligtvis alla 
påverkade av den. Precis som Bill Clinton 
konstaterade när han myntade uttrycket It’s 
the economy, stupid så dikterar ekonomin 
det mesta, både i smått och i stort. När jag går 
igenom mina gamla teckningar och collage 
märker jag att mycket av det jag gjort under de 
senaste tio åren har ett ekonomiskt budskap. 
Går man till de stora londongallerierna är det 
uppenbart att konstens budskap har påverkats 
av det ekonomiska läget. Till min förvåning 
märker jag att  de tre böcker jag för tillfället har 
på mitt nattduksbord handlar om pengar. En 
pinfärsk roman av John Lanchester: Capital, 
en tyskspråkig roman av Peter Rosei: Geld! 
och Cambridgeprofessorn Ha-Joon Changs 
utmärkta faktabok: 23 Things They Don´t 
Tell You about Capitalism. Alla tre rekom-
menderas varmt!
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“Min klipska son 
hade insett något mycket 

viktigt, nämligen att 
rikedom inte alltid 

räknas i pengar.”
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Once in a golden hour
I cast to earth a seed

Up there came a flower,
The people said, a weed.

Så skriver den engelske 1800-talspoeten 
Alfred Tennyson i sin dikt ”The Flower”. Men 
medan hans blomma växer sig allt större och 
ståtligare samlas tjuvar och banditer runt om-
kring för att förbanna och förstöra blomman 
och stjäla dess frön:

To and fro they went
Thro’ my garden bower,
And mutter discontent

Cursed me and my flower.

En annan trädgårdsmästare i England, eller 
kanske ”gatuhålsodlare” (pothole gardener) 
som han kallar sig själv, är australienske Steve 
Wheen som efter flytten till London för åtta 
år sedan har ägnat sig åt att plantera blommor 
i vägsprickor runt omkring de nedgångna och 
ofta mindre pittoreska bakgatorna i London. 
Ordet ”pothole” är svårt att direkt översätta till 
svenska men syftar just på en gatuspricka eller 
ett större hål i asfalten orsakat av slitage eller 
dålig vägkonstruktion. Flest gatuhål hittar 
Steve i östra London, berättar han för mig: 
- Jag bor i östra London och tillbringar mycket 
tid här. Det finns många ganska nedgångna 
områden häromkring och mina små trädgår-
dar står i kontrast mot alla asfaltmonster i min 
stadsdel, jag tycker att de lyser upp området! 
Jag blir inspirerad av det råa och opolerade 
intryck som London ger. 

Idén till gatuhålsodlingarna fick Steve 
under ett projektarbete vid S:t Martin’s Col-
lege of Art and Design i London. “Part art 
project, part labour of love, part experiment, 
part mission to highlight how shit our roads 
are”, skriver Steve på sin blogg om vad som 
motiverade honom, och berättar för mig att 
det i alla fall inte är en bristvara på potentiella 
trädgårdsland här i London för att sätta igång 
med odlingarna.

Men ”guerilla gardening”, som trädgårds-
odling på allmän eller privatägd mark också 

kallas, är en politisk och icke-våldsam aktion 
som fick sin officiella definition redan på 
1970-talet då aktivisten Liz Christy med 
trädgårdsgruppen ‘Green Guerillas’ ockupe-
rade en bit privatägd mark på Manhattan för 
att plantera vad som kom att bli den första 
kommunala trädgården i New York. ‘Liz 
Christy Community Garden’, som parken 
senare döptes till, blommar fortfarande mel-
lan Bowery och Houston Street i New York. 
Guerillaodling förekommer idag runt om i 
hela världen av grupper både med öppet ut-
talade politiska syften kring ägandet av privat 
mark men också av grupper eller personer 
som arbetar för att förbättra vanvårdade eller 
förfallna delar av sina egna bostadsområden. 
Hemma i Sverige planterar bland annat Stock-
holmsbaserade gruppen ‘Tillväxt’ träd runt 
om i huvudstaden för en mer hållbar ekologisk 
utveckling. 

Men medan de flesta guerillaodlare oftast 
tar sig an större ytor av land har Steve istället 
valt att ägna sig åt att skapa miniatyrträdgår-
dar, något som också gör dem mer ömtåliga 
och skörbara. Som trädgårdsmästarens blom-
ma i Tennysons dikt blommar även Steves små 
trädgårdar också temporärt, som tillfälliga små 
ögonblick eller glimtar av glädje, som han själv 
beskriver dem.

- Mina trädgårdar står sig ofta bara ett par 
timmar, till och med minuter! Mitt projekt 
handlar om att försöka förändra människors 
uppfattning av sin egen omgivning och att få 
dem att ställa frågor om miljön de bor i.

En av Steves trädgårdar stod sig i knappt 
en halv minut innan en stor långtradare 
kom flygande och körde rakt över hans lilla 
trädgårdsland sekunden efter att han tagit 
steget tillbaka för att studera det. Men, fortsät-
ter Steve, för honom handlar det just om dessa 
små ögonblick, oavsett hur hastiga de visar sig 
vara, och intrycket de skapar när de får män-
niskor att lägga märke till de annars förbisedda 
delarna av sin stad genom att förvandla dem 
till något vackert och speciellt.

- Mina kompisar tycker alla att jag är galen, 
men de är alltid villiga att göra lite trädgårds-
arbete om det följs av ett glas öl. En av mina 

favoritsysselsättningar är att se folks reaktioner 
på mina trädgårdar – de stannar upp och går 
tillbaka för att se efter igen. Man kan inte låta 
bli att le när man ser blommor mitt i gatan. 

Och trots långtradare och dålig väderlek 
kanske det räcker att så ett frö i asfalten eller 
mellan trottoarstenar för att idén ska sprida 
sig. Steve är inte den ende gatuhålskonstnären 
verksam idag, liknande projekt finns runt 
om i världen. En kvinnlig konstnär från Paris 
broderar till exempel små mattor av garn som 
hon sedan placerar i gatuhål och vägsprickor 
runt om i staden. Och som Tennyson skriver i 
sin dikt spred sig också hans lilla blomma till 
slut till varje stad och torn:

Sow’d it far and wide 
By every town and tower,
Till all the people cried,
”Splendid is the flower!”

Mer om the Steve Wheen och bilder på hans 
trädgårdar går att hitta på hans blogg:  
www.thepotholegardener.com

Lilla Edens 
Lustgård

TEXT: Linn Lönroth  BILD: Steve Wheen

”This garden provided a respite for tired shoppers  
next to busy new shopping mall.”

”I made this garden in memory of my bike was stolen.”

”I decided to air some dirty laundry.”

TEXT & ILLUSTRATION: Maria Willman (Ansvarig för SWEA Art!)



Barbent går jag genom 
sommrängen. Långt framför mig ser 
jag älvens strimma, skogens ram och 

vita moln på himlen.

Hjärtat slår i bröstet. Jag är ett med 
allt omkring mig. 

Himlen, marken, ängens hav, och 
alla grässtrån emot handen.

Solen står i zenit. Jag är genomlyst 
och utan skugga.

Sunnanvinden smeker mina nakna 
lemmar. Jag är genomborrad av en 
klar och enkel glädje. Fågeln i mitt 

inre lyfter.

Själen renas ifrån det som varit. 
Nuet flödar genom dagen.

Salig går jag genom sommarkyrkan. 
Långt framför mig ser jag älvens 
strimma, skogen, och de vackra 

sommarmolnen som min Gud har 
målat på sin stora rena altartavla.

TEXT: Anita Wikman  BILD: Emma Wieslander & Karin Dahlbacka 

Altartavlan



I tarmen finns det ungefär två kilo bakterier 
- både bra och dåliga - och över 1000 olika 
stammar. Det finns fler bakterier i magen än 
vad vi har celler i kroppen.  Genom vår livsstil 
är det vi som bestämmer om vi får vänner 
eller fiender i magen. Här - liksom i andra 
delar av vår kropp - är det viktigt med balans. 
Många faktorer i vår miljö kan förstöra denna 
viktiga balans. Då kan de skadliga bakterierna 
få övertaget och skapa förstörelse, inflamma-
tion, obehag, värk och i sämsta fall livshotande 
sjukdom.

De snälla bakterierna domineras av laktobak-
terier som producerar mjölksyra, matsmält-
ningsenzymer och vitaminer. En hälsosam 
tarmflora producerar t.ex. många gånger mer 
B-vitaminer än vad som finns i en välbalanse-
rad kost. Våra fiender är förruttnelsebakterier, 
parasiter och svamp 
som älskar socker, 
vetemjöl och skräp-
mat. 

De jublar varje 
gång vi äter antibio-
tika, eftersom deras 
fiender - de snälla 
bakterierna tar 
störst skada och dör 
i stora mängder. 
Har du problem 
med infektioner 

gäller det alltså - om det går - att motstå fres-
telsen att kurera dig med antibiotika. Stress 
är också bra för elakingarna, för då fungerar 
matsmältningen dåligt och de kan kalasa på 
osmälta proteiner och kolhydrater.

80 % av kroppens immunförsvar finns 
i tarmen och dess slemhinna, så en god 
tarmflora är avgörande för din hälsa. En 
frisk tarmflora förbättrar ditt upptag av 
vitaminer och mineraler. För att ta reda på 
om man har en obalans i tarmfloran så är 
det bara att använda näsan efter toalett-
besök. Om din tarmflora är i balans så är 
avföringen luktfri.

Har du obalans i tarmfloran tar du inte 
upp näring effektivt vilket leder till närings-
brist - vilket i sin tur kan vara början till nya 

hälsoproblem.
Hur och vad man äter har naturligtvis 

stor påverkan på hur magen fungerar 
- men det finns stora skillnader i hur 
olika personer reagerar på vad de äter. 
Några generella observationer kan 
dock göras. 

Mjölksyrabakterierna är naturliga 
och mycket viktiga och alla har 

behov av dessa bakterier oavsett ålder. De 
är grunden för att din matsmältning skall 
fungera och tillskott av mjölksyrabakterier 
är ofta mer nödvändigt än vitaminer och 
mineraler för att du och din mage ska må bra.

 För att återställa balansen i tarmen – t.ex 
efter en antibiotikakur 
- kan du äta tillskott 
som innehåller goda 
bakterier, Probiotika.  Pro 
bio betyder ”för livet” och 
det är just vad tarmbak-
terierna är- livgivande. Ät 
också probiotika innan 
utlandssemestern så har 
du aktiverat dina livvakter 
som står redo att angripa 
om nya okända bakterier 
försöker göra intrång.  

I influensatider är det bra att i förebyggande 
syfte äta probiotika för att stärka immun-
försvaret. Probiotika hittar du i snabbköpets 
kyldisk eller i en hälsokostaffär.

Det hjälper tyvärr inte med att tillföra goda 
bakterier om vi inte ser till att de trivs hos oss. 
Det gäller att skapa en miljö där våra verk-
mästare, de snälla bakterierna kan föröka sig 
och hålla efter de dåliga bakterierna.  Främst 
är det pH-värdet som är viktigt, för att åstad-
komma en riktig sur miljö ska vi äta fibrer. 
Nästa åtgärd är att ge dem god mat, så kallad 
prebiotika särskilt förtjusta är de i grönsaker 
och frukt och deras speciella delikatesser är 
jordärtskocka, lök, morot och kål. 

Det är också viktigt att äta i lugn och ro 
och tugga maten ordentligt för att underlätta 
matsmältningen. Drick cirka två liter rent 
vatten per dag, motionera regelbundet, ät 
D-vitamin under vinterhalvåret och försök 
att sova minst 7 timmar per natt. Detta gör 
att du mår bra och då mår dina inneboenden 
också bra.

Var snäll mot verkmästarna – så är magen snäll 
mot dig!
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Verkmästarna  
i magen!

“De jublar varje 
gång vi äter antibiotika, 
eftersom deras fiender 
- de snälla bakterierna 
tar störst skada...”

TEXT: Britt Engström  ILLUSTRATION: Karin Dahlbacka

Du kanske minns Magnus Härenstams skojande om ”verkmästarn i magen”;  
han hade fel, det finns faktiskt inte bara en verkmästare – det finns en hel arme. 
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Berätta lite om din bakgrund och hur du 
det kom sig att ni flyttade till England?
Innan vi flyttade till London arbetade jag som 
montessorilärare och tyckte mycket om att 
arbeta med barn. Det var roligt att undervisa 
nyfikna mellanstadieelever.  Arbetet gick 
också bra att kombinera med fyra barn, en 
hund och en man som arbetade och reste 
mycket. När jag hade arbetat 25 år som lärare, 
blev min man erbjuden en tjänst i London. 
Jag har alltid önskat att få bo i ett engelskta-
lande land så jag följde glatt med, för nu fick 
jag min chans att göra något annat. Våra fyra 
barn var vuxna så jag var fri att börja ett nytt 
liv tillsammans med min man i underbara 
London.

Hur kom det sig att du valde att om-
skola dig till biopat och vad innebär det 
att vara en biopat?
Allt började egentligen när jag var barn och 
läste boken om hälsans utvalda folk Hunza-
folket. Vad som fick mig att bli så fascinerad 
och nyfiken var, att dessa människor med sin 
livsstil kunde påverka hälsan. Alla vill ju leva 
länge men ingen vill bli gammal. Vad ska vi 
göra och hur ska vi leva för att få vara friska 
långt upp i åldrarna.

Dessa frågor har jag haft med mig genom 
livet så äntligen kunde jag få förverkliga min 
dröm om att läsa alternativ medicin. 

Jag såg en annons i Göteborgsposten om 
biopatiutbildningen och tyckte att den skulle 
passa mig perfekt, ringde skolan och frågade 
vilka baskunskaper som krävdes och om de 
hade någon övre åldersgräns. Jag var 57 år 
och tänkte att de kanske inte vill ha en sådan 
gammal tant med på utbildningen.  Det var 

helt okej. Utbildning var tuff, jag läste många 
ämnen men tonvikten låg på medicin och 
näringslära. Jag hade många tentor och några 
gjorde jag i Svenska kyrkans lokaler i London, 
det kändes tryggt för jag fick sitta i Sakristian. 
2010 blev jag Biopat efter att ha klarat de sista 
muntliga proven. Gissa om jag var stolt att som 
62 åring ha fått ett nytt yrke. 

Som biopat arbetar jag med friskvård och 
hjälper människor att förstå sambandet mel-
lan livsstil och hälsa.  Om någon söker för t.ex. 
migrän så letar jag efter orsakerna till prob-
lemet istället för att behandla symptomet. 

Berätta om hur en” vanlig” dag på jobbet 
ser ut?
På morgonen åker jag till min klinik, den heter 
ConVida, namnet betyder för hälsa, den ligger 
i anslutning till World of Golf som är ett stort 
träningscenter för golfare. Min symbol är en 
sköldpadda vilken står för ett långt och friskt 
liv. Hon bär glasögon, är inte purung men 
springer raskt, eftersom mitt motto är ”På rul-
lande stenar växer ingen mossa”.

Dagens första klient hade mag-och tarm-
problem och har varit dålig i många år . Vi 
satte oss ned och diskuterade igenom hennes 
problem och jag ställde många frågor så att 
jag fick en så helomfattande bild av henne 
och hennes situation. Därefter gjorde jag en 
hälsoscanning för att ta reda på kroppens 
obalanser. Efter mätningen tog vi tillsammans 
fram en individuell friskvårdsplan och bokade 
in en ny tid åtta veckor senare för uppföljning

Nästa klient hade beställt andningsträning 
så det gjorde vi med olika redskap och rörelser. 
Jag lärde ut olika övningar och försökte få 
 honom att andas medvetet några minuter 
varje dag för att minska på stressen.  Något 

TEXT: Emelie Krugly Hill  BILD: Emma Wieslander

Britt 
Engström

senare kom en man med herpes, som tur 
var hade jag precis fått tag på bra örter från 
 Brasilien som ska hjälpa mot herpes.

Dagen avslutades med en ung tjej som vill 
bli kvitt sin pollenallergi. Efter utfrågningen så 
bestämde vi oss för att starta med sensibilise-
ring direkt, eftersom hon är allergisk mot björk, 
hassel, sälg som är tidiga med sin blomning. 

Hur ser dina framtidsplaner ut?
Jag började utbildningen sent, men jag hoppas 
kunna arbeta länge tills jag är 80 år.
Vill bli en klok gammal gumma. Tycker att 
framtiden ser ljus ut jag ha så många klienter 
jag själv vill både i London och i Göteborg. 

Sist men inte minst, vad tycker du om 
SWEA och vad betyder organisationen 
för dig?
I början när vi kom till London så kände jag 
inte många svenskor, kände mig ensam ibland. 
Vi hade inga skolbarn så den Svenska skolan 
blev inte någon naturlig kontaktpunkt för mig. 
På en torsdagsträff i Svenska kyrkan mötte jag 
några Sweor som bjöd in mig till en “coffe-
morning”. Efter den morgonen gick jag med i 
SWEA och kom med i deras gemenskap, med 
pubbesök, kräftfest, glöggkväll, lunch på IKEA, 
föreläsningar  osv. Jag blev också inbjuden att 
hålla ett föredrag om hälsa och kort därefter 
började jag skriva artiklar i SWEA-Bladet. 

Jag delar nu min tid mellan Göteborg och 
London men jag är fortfarande med i SWEA 
och om det är någon programpunkt som in-
faller med mina Londonveckor vill jag givetvis 
delta. SWEA är en dörröppnare det är bara att 
kliva på så väntar en härlig gemenskap på dig!
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Fotografiska 
i Stockholm  

”Han kallades av sitt eget samvetes 
röst” sa den journalist som hyllade 
Raoul Wallenberg i ett radiore-
portage 1946, när Wallenberg 
hade varit försvunnen i omkring 
ett år. Det finns människor som är 
beundrade och så finns det män-
niskor som uppnår hjältestatus. En 
av de mest internationellt kända 
svenskarna, Raoul Wallenberg 
tillhör utan tvekan den senare 
kategorien. I år är det hundra år 
sedan Raoul Wallenberg föddes i 
Stockholm och regeringen har för 
att markera detta utlyst 2012 som 
ett minnesår över Wallenberg och 
hans insats för att rädda livet på 
ungerska judar 1944. 

I det gamla tullhuset vid Stadsgårdskajen i Stockholm ligger 
 Fotografiska, ett museum tillägnat fotografikonsten. Redan 1940 
önskade sig den svenska hovfotografen Sundgren ett fotografiskt 
museum i Sverige. Dessa drömmar om en plats tillägnat enbart 
fotografin skulle ta 70 år att infria, och våren 2010 slogs portarna 
upp till Fotografiska museet. Ferdinand Bobergs tullhus från 1910 
har byggts om invändigt och nu huserar gallerilokaler på varje våning.
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TEXT: Pia Petersson  
ILLUSTRATION: Karin Dahlbacka

TEXT: Malin Ståhl  BILD: Emma Wieslander
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Wallenberg hade haft det lite svårt att 
hitta ett passande arbete och hans försök att få 
anställning i sina släktingars bank hade miss-
lyckats. Han var världsvan, talade många språk 
och hade utbildat sig till arkitekt i USA och 
jobbat som affärsman i Afrika, Mellanöstern 
och Europa. När situationen i Ungern hade 
blivit otroligt svår beslutade den svenska 
utrikesledningen 1944 att utse Wallenberg 
för specialuppdrag i landet, och därmed också 
förstärka den svenska legationen i Budapest. 
Wallenbergs metoder för att rädda så många 
människor som möjligt var något okonven-
tionella och innefattade allt från mutor till 
utdelning av skyddspass samt diverse andra 
identitetsdokument. På så vis lyckades Wal-
lenberg rädda tiotusentals (vissa beräkningar 
anger 100,000 som en troligare siffra) judar 
undan Förintelsen. Det är nu 67 år sedan 

Fotografiskas utställningsprogram är uppbyggt kring filosofin att ett stort, känt namn 
lockar oss besökare, och väl på plats får vi sedan bekanta oss med fotografer vars verk är 
 mindre kända. Med tre eller fyra utställningar öppna samtidigt visas olika inriktningar 
inom fotokonsten, porträtt, arkitektur, mode, dokumentär och reportage. Detta betyder 
att man både får upptäcka nya fotografer och nya arbetsmetoder och inriktningar under sitt 
besök.

En av de egenskaper som gör fotografi som konstform intressant är vår tro på fotografiet 
som sanningsförmedlare. I verkligheten är fotografi lika subjektivt och innehåller lika stor 
grad av illusion som alla andra konstformer. I måleri vet vi att det är illusion, men i fotografi 
kan vi inte vara säkra och där finns mediets spänning. 

Denna spänning återfinns i utställningsrummens halvmörka salar där fotografierna står för 
lyskraften. För den fotointresserade är det en speciell upplevelse att se utställningar med 
internationella stjärnor som Annie Leibovitz eller Anton Corbijn i Stockholm.

Fotografiskas målsättning är att profilera sig som en samtida mötesplats där det finns 
både fotografi av världsklass och trevlig atmosfär. Tanken är att Fotografiska ska erbjuda 
en helhetsupplevelse och efter att ha tittat på utställningarna finns ka-
féet på översta våningen där sju sorters kakor, sallader och smörgåsar 
serveras. De stora fönstren erbjuder en vacker utsikt över vattnet 
och båttrafiken. Tiden står nästan stilla när man sitter med sin 
kaffekopp och man har plötsligt tid att bara sitta och låta tankarna 
vandra, men också tid att reflektera över utställningarna man just 
sett tillsammans med sitt sällskap. 

För den som är intresserad av fotografiböcker finns en fin bok-
butik på entréplanet och i Fotografiskas Galleri som 
ligger i anslutning till kaféet finns Fotografiska Edi-
tions, svenska samtidsfotografier i begränsad up-
plaga för den som vill starta sin egen fotosamling.

Fotografiska, Stadsgårdskajen 22 (nära Slus-
sen), Stockholm. Öppet alla dagar 10-21 
utom midsommarafton och julafton.

Raoul Wallenberg försvann mer eller mindre 
spårlöst. Det finns en mängd teorier gällande 
vad som hände Wallenberg, men troligen dog 
han en tragisk och fortfarande oförklarad 
död i ett sovjetiskt fångläger. Riksdagen har 
gjort upp repade försök att få klarhet i Raoul 
Wallenbergs öde. En kommission tillsatt av 
regeringen slog 2001 fast att den svenska 
diplomatin hade misslyckats kapitalt med 
hanteringen av Wallenbergs försvinnande 
under den senare hälften av 1940-talet. 
Wallenbergs två halvsyskon, Guy von Dardel 
(död 2009) och Nina Lagergren har under 
över ett halvsekel fortsatt att aktivt försöka få 
klarhet i vad som hände deras storebror. Raoul 
Wallenberg tilldelades hederstiteln Rättfärdig 
Bland Folken 1963 – en hedersutmärkelse av 
staten Israel till människor som med risk för 
eget liv skyddade och räddade judar undan 
Förintelsens fasor. 

Minnesåret uppmärksammas förutom i 
Sverige även i Ungern, USA, Kanada och Israel. 
Även i Storbritannien kommer Wallenbergs 
minne uppmärksammas. Från Svenska ambas-
saden i London meddelar man att befinner sig 
på planeringsstadiet gällande hur, var och när, 
men en betydande del av satsningen kommer 
att ägnas åt utbildning och information riktad 
mot barn och ungdomar. Ett samarbete är 
även planerat med The Wiener Library vilket 
kommer att omfatta en rad seminarier och 
föredrag. Aktiviteterna kommer att koncentre-
ras till hösten, när OS är avslutat. Med andra 
ord kan den som befinner sig i Storbritannien 
och vill hedra Raoul Wallenbergs minne hålla 
koll på Svenska ambassadens hemsida.

www.swedenabroad.com
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Hur känns det inför det kommande  
uppdraget som VEMA-ordförande?
Det är oerhört roligt och hedrande att få detta 
förtroende. Jag ser fram mot att lära känna 
alla avdelningar och dess medlemmar när-
mare, såväl i regionen som internationellt.

Vad innebär jobbet som regionord-
förande (rO) för Vema-regionen? 
VEMA är en aktiv region med tolv avdel-
ningar som spänner från Telemark i Norge 
till Sydafrika i söder. En RO har två uppdrag; 
främst är hon styrelsemedlem i SWEA, men 
hon är också ordförande i sin regionstyrelse 
(RS). Som medlem i SWEAs styrelse deltar 
man i de telefonmöten eller telefonkonferen-
ser som hålls en till två gånger i månaden. 
Man närvarar vid SWEAs årsmöte, samt åtar 
sig särskilda arbetsuppgifter som kan delege-
ras inom styrelsen. Man kan också inneha 
poster i SWEAs kommittéer, som alla har en 
RO som sin länk till styrelsen. En RO skall 
lyssna till sin region och i SWEAs styrelse 
föra dess talan och plädera för dess sak. Som 
ordförande i regionsstyrelsen fungerar man 
som en länk mellan avdelningsstyrelserna och 
SWEAs styrelse. RO har en fortlöpande kon-
takt med avdelningsordföranden, både enskilt 
och med hela regionstyrelsen (RS). 

Vad har vi gemensamt inom de olika 
avdelningarna och vad står vi inför för 
utmaningar?
Vi har många likheter, men avdelningarna har 
också olika förutsättningar beroende på var de 
ligger geografiskt. I Sydafrika till exempel är 

Berätta lite om dig själv och vad du gjorde innan du kom i 
kontakt med SWEA?
Jag kom till London för 3,5 år sedan tillsammans med min man som 
påbörjade en doktorandutbildning här. Sedan vi kom hit har jag 
frilansat som grafisk formgivare och web designer vilket jag trivs väldigt 
bra med! När jag inte jobbar, träffar jag gärna vänner och tycker om att 
sitta på något av stans caféer eller promenera i någon av de fina park-
erna här i västra London.

Vad har du för förväntningar inför ditt nya uppdrag?
Det känns roligt att få vara en del av SWEA och hjälpa till att hålla den 
svenska kulturen levande här i London. Jag hoppas kunna bidra till att 
fler svenskar får kontakt med varandra och kan stötta varandra under 
tiden de bor här i London. Jag ser också fram emot att få ta större del av 
vad som händer för svenskar här i London.

Vad tycker du ska blir det roligast med att jobba för SWEA?
Det roligaste ska bli att få jobba med tidningen! Det ska bli roligt att 

Den 23 februari i år säkrades den svenska 
tronföljden då kronprinsessan Victoria och 
prins Daniels förstfödda, Estelle Silvia Ewa 
Mary, hertiginna av Östergötland, såg dagens 
ljus. Hon är i nuläget nummer två i den 
svenska tronföljden och den dagen hon blir 
drottning kommer hon att vara den nionde 
regenten av huset Bernadotte samt den sjut-
tiosjätte av Sveriges historiska monarker.
Kronprinsessparet bad media om att få vara 
i fred den första tiden efter Estelles ankomst 
och det tycks som om att denna önskan har 
blivit respekterad då Estelle har figurerat rela-
tivt lite i medierna efter födseln. Estelles nästa 
offentliga framträdande kommer troligen 
att äga rum under hennes dop den 22 maj i 
Slottskyrkan.

Hennes namn orsakade en het debatt då 
det offentliggjordes dagen efter hennes 
födelsedag. Victoria och Daniel fick å 

de flesta medlemmarna där halvårsvis, vilket 
sätter avtryck på avdelningens verksamhet. I 
Göteborg består avdelningen av hemvändare 
och får därför en annan profil än utlandsavdel-
ningarna osv. Detta är ett spännande ämne, 
som jag gärna återkommer till. 

Vad tror du att största utmaningen kom-
mer att bli i din nya roll?
Att modernisera och effektivisera organisa-
tionen utan att tappa den ideella kärnan 
som allt bygger på. Det är stor skillnad att 
leda en non-profit verksamhet jämfört med 
ett företag, då man som förtroendevald i 
frivilligorganisationer måste ta mer tid till att 
förankra alla beslut och frågeställningar bland 
medlemmarna. 

Varför är SWEA viktigt och hur har det 
hjälpt dig?
SWEA erbjuder en gemenskap och ett nätverk 
som sträcker sig över hela världen. Jag hade 
inte varit där jag är idag om det inte varit för 
SWEA. Erfarenheten av ordförandeskap i en 
internationell organisation i kombination med 
de vänner och professionella kontakter SWEA 
gett, har varit en språngbräda yrkesmässigt och 
lett till högre höjder än jag någonsin kunnat 
ana fanns när vi flyttade ut. 

formge den och se till att utgåvorna inspirerar till läsning! Det ska 
också bli roligt att få jobba med svenskar, på svenska och för svenskar 
– något som jag inte ofta gör annars.

Du väntar ditt första barn i maj, berätta lite om denna om-
välvande tid!
Det känns otroligt spännande att bli mamma! Så här två månader 
innan känns det lite nervöst, men samtidigt väldigt roligt. Själv växte 
jag upp på landet i Sverige, så att fostra barn i centrala London känns 
som en riktig utmaning. Det finns mycket att lära och jag hoppas 
kunna ta del av andra svenskors erfarenheter!

Sist men inte minst, vad brukar du göra när du drabbas av 
hemlängtan?
Oftast brukar jag ringa min mamma! Att prata lite svenska och hör 
hur allt är i Sverige brukar hjälpa. Andra gånger går jag till svenska 
butiken, köper lite lösgodis och går sedan hem och sätter på SVT play 
och tittar på svensk TV. Då känns det nästan som om jag är i Sverige!

ena sidan ros då namnen tydde på en viss 
modernitet – kronprinsessparet valde bort 
traditionella kungliga namn och valde istället 
namn som man får förmoda att de tyckte var 
fina. Å andra sidan fick de ris för namnvalet 
och ett antal ”experter” rasade och tyckte att 
prinsessans namn var mycket olämpliga. En 
av de som var hårdast i sin kritik var Victorias 
gamla lärare Herman Lindqvist som liknade 
namnet Estelle vid en bakelse eller möjligtvis 
en nattklubbsdrottning.

Kungahuset har hamnat i en hel del blåsväder 
på sistone, dels på grund av den kontroversiella  
boken om kung Carl Gustaf, Den  Motvillige 
Monarken som utkom 2010 och dels på 
grund av de frågetecken som har omgärdat 
drottning Silvias pappas förehavanden under 
det andra världskriget. Dessa händelser i 
kombination med ett mer generellt ifrågasät-
tande av monarkins ställning i Sverige i dag har 

lett till dalande opinionssiffror för monarkin. 
Många rojalister hoppas därför att Estelle ska 
ha en positiv påverkan på stödet för monarkin 
i Sverige. 

“ Jag hade inte varit där jag är idag 
om det inte varit för SWEA.”

TEXT: Linnéa Mitchell  BILD: Jeff Gilbert

TEXT: Pia Petersson  BILD: Kungahuset.se

Vad är det bästa med att jobba med 
SWEA i London?
Den puls och det kulturella utbud som finns 
här i London, sida vid sida med ett starkt 
finansiellt centrum, gör att möjligheterna är 
oändliga. SWEA London jobbar hela tiden 
aktivt med att erbjuda sina medlemmar spän-
nande programpunkter och förmåner, och har 
en värme och gemenskap som gör att alla är 
välkomna, oavsett ålder och bakgrund. 

Hur ser dina närmsta framtidsplaner ut?
Närmast ska jag sätta mig in i SWEAs verksam-
het igen för att på bästa sätt kunna bistå 
avdelningarna och regionen när jag tillträder 
1 maj. Min man har precis fått förlängt på sitt 
förordnande på FN, så vi har nyligen köpt en 

bostad, som vi håller på 
att renovera upp vilket är 
jättekul. Båda barnen har 
kommit in på Svenska 
Skolan och stortrivs där. 
Målet privat är att ta 
tillvara på den här tiden i 
London, och att njuta av 
familjen, vännerna och 

alla möjligheter som finns vad gäller yrkeslivet. 
Jobbmässigt grundade jag scenkonstföretaget 
From Sweden Productions för 2,5 år sedan, 
med målet att stödja och främja svensk-interna-
tionella samarbeten inom scenkonstområdet, 
inklusive film och multimedia. Denna satsning 
kommer nu utökas framöver, och vi har flera 
produktioner och evenemang som ligger i 
planeringsstadiet.  

Sofie Haag gjorde en enormt stor insats under sin 
tid som SWEAs ordförande i London. Den 1:a maj 
tillträder hon posten som ordförande för VEMA-
regionen, så SWEA passade på att ställa några frågor.
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Välkommen till SWEA London, 

Lina! Du är vår nya  

grafiska formgivare!

Grattis, Sofie Haag, 
till uppdraget som 
VEMA-ordförande!     

Prinsessan Estelle
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TEXT: Emelie Krugly Hill  BILD: Privat
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TEXT: Pia Petersson  BILD: Emma Wieslander & Privat

Lyssna och finnas där. De nyckelorden beskriver 
nog bäst tanken bakom den nystartade gruppen 
SWEAs Medsystrar, ett projekt som Christina 
Lega satte igång efter att hos svenska kvinnor 
boende i London sett och märkt ett behov av få 
prata av sig och få stöd. 

Behovet handlade om alltifrån ensamhet 
till beroendeproblematik. Christina fick 
omgående ett positivt gensvar hos andra kvin-
nor i SWEA som tyckte idén var utmärkt
och ville vara en del av SWEAs Medsystrar. 
Nu består SWEAs Medsystrar 
av förutom Christina Lega 
också Kristina Ström och Ingvor 
Pettersson. Gruppens samlade 
kunskap är bred, medlemmarna 
har erfarenhet som bland annat 
personalchef, socionom och inom 
krishantering. Angående moti-
vationen bakom initiativet säger 
Christina Lega:

- Jag värnar för kvinnor och för kvinnofrågan, 
det har jag alltid gjort, och jag har märkt att 
för kvinnor som bor utomlands kan det bli 
väldigt ensamt när det uppstår olika slags 
problem. Vissa saker vill man kanske inte dela 
med sin bästa vän eller en psykolog och då 
finns vi Medsystrar där.

På inget vis vill SWEAs Medsystrar utge 
sig för att vara experter, det finns det andra 
som är menar de, men de vill finnas där för 
kvinnor som på olika sätt befinner sig i en 
problematisk situation och har ett trängande 
behov av att få prata av sig, på svenska. De tre 
Medsystrarna har ett stort gemesamt nätverk, 
så de kan slussa vidare hjälpsökande till andra 

forum om ytterligare hjälp och stöd skulle 
behövas.

- Vår grupp är väldigt sammansvetsad, och 
det är viktigt, säger Kristina Ström. Det är ju 

inte alla som kan lyssna, men det är något som 
vi tre har gemensamt – vi är bra på att lyssna 
och låta folk som behöver det prata. Och det 
är på deras villkor.

Till att börja med tar den som behöver 
kontakt med SWEAs Medsystrar via mejl. 
Länken finns på SWEAs hemsida, och där-
efter etableras telefonkontakt om det skulle 
behövas.  Dock är tanken att det i framtiden 
ska finnas ett telefonnummer som man kan 
ringa och nå SWEAs Medsystrar på en gång. 

- Den telefonlinjen ska vara öppen dag som 
natt, slår Christina Lega fast. Det spelar ingen 
roll om du får en kris klockan tre på natten, 
då ska vi vara tillgängliga.

SWEAs Medsystrar är ett ganska färskt pro-
jekt med bara några månader på nacken, men 
redan har de märkt av en positiv respons och 
blivit kontaktade av svenska Londonkvinnor 
som befinner sig i olika slags svåra situationer 

och som behöver någon som lyssnar.

Enkelheten är viktig och central 
för de tre Medsystrarna. Kristina 
och Christina motsätter sig när jag 
försöker sätta etiketter på dem och 
frågar om de definierar sig som en 
organisation eller som ett nätverk 
eller något annat. 

- Vi är Medsystrar helt enkelt, säger Christina 
Lega.

En kväll med 
Agneta Sjödin
TEXT: Rigmor Rutlin  BILD: Andreas Lundberg

Våren 2012 startade SWEA London en 
ny spännande programserie genom att till 
Café SWEA inbjuda svenska kvinnor - starka, 
kloka, beundransvärda kvinnor, som i med- 
och motgångar lyckats skapa framgångsrika liv.

Den första gästföreläsaren i serien var  
tv-personligheten, författaren Agneta Sjödin. 
Tisdagen den 28 februari, för fullt hus i 
Svenska kyrkan, trollband hon London-Sweor 
och gäster när hon på ett öppet, hjärtevär-
mande och avväpnande sätt med hjälp av 
bildspel berättade om sitt intressanta liv.

Agneta talade om barndomen i Hudiksvall, 
en stad hon ofta återvänder till. Sport var ett 
viktigt barndomsintresse, men högst på listan 
stod drömmen om att bli skådespelerska. För 
att förverkliga den önskan begav sig Agneta 
till Stockholm där hon tog olika jobb inom 
teatervärlden. Hennes genombrott kom när 
hon arbetade som ljustekniker på TV4:s 
produktion av Tur i kärlek och hon “upptäck-
tes”, fick chansen att själv stå i rampljuset som 
tv-värdinna. Därefter kom det ena spännande 
uppdraget efter det andra, populära program 
som Fångarna på fortet, Jakten på den röda 
rubinen, Sikta mot stjärnorna, Agnetas nyårs-
karameller, Saknad och Gladiatorerna, Allsång 
på Skansen och Let’s dance. 

Men det har inte bara varit glamour och 
nöjesprogram, Agneta har också agerat 
programvärd för den årliga “Faddergalan”, en 
TV4-programserie som tillsammans med 
Plan Sverige genom faddrar säkerställer barns 
rättigheter, skyddar dem mot psykiska, fysiska 
och sexuella övergrepp. I samband med denna 
programserie fick Agneta resa runt i världen 
och se hur svårt många människor har det i 
livet, och hon imponerades av deras hoppfulla 
kamp för att skapa ett bättre liv.

I alla människors liv finns viktiga vändpunk-
ter. Agneta berättade om livsförändrande 
händelser i sitt liv som dottern Majas födelse 
1998,  inspirerande möten och intervjuer 
med exceptionella personer som författarna, 
livsfilosoferna Deepak Chopra i Kalifornien 
2001, och Paulo Coelho i Frankrike 2002. 

Efter sjutton år i tv-branschen  fattade Agneta 
år 2004 det för hennes vidare utveckling 
avgörande beslutet att vandra den 80 mil 
långa pilgrimsleden från St Jean Pied de Port i 
södra Frankrike över Pyrenéerna till Santiago 
de Compostela i nordvästra Spanien. Stadens 
katedral, Spaniens nationalhelgedom, byggd 
över aposteln Jakobs grav, var en av medelti-
dens viktigaste kristna vallfartsorter vid sidan 
av Rom och Jerusalem. Under vandringen 
fann Agneta sitt verkliga jag, vågade “följa sitt 
hjärta, lyssna till sin inre röst” och inspirerades 
till att börja skriva böcker. 

2005 publicerades hennes första roman, 
Vänd punkter: människor som vågar möta livet, 
en intervjubok som skildrar tjugotvå män-
niskors dramatiska livsupplevelser, viktiga 
vändpunkter. I boken berättar Agneta också 
om sina egna upplevelser och hur hennes liv 
förändrades. Därefter följde i rask takt ytterlig-
are fyra romaner: En kvinnas resa (2007) hand-
lar om Maria, en ung kvinna, som väljer att gå 
pilgrimsleden till Santiago de Compostela för 
att finna inre och yttre styrka, meningen med 
sitt liv, liksom Agneta själv gjort. En av de tolv 
(2008) är berättelsen om fiskaren Jakob, en 
av Jesu tolv apostlar, som av Mästaren fick i 
uppdrag att sprida kristendomens lära på den 
iberiska halvön, nuvarande Spanien. Ett ljus 
i mörker (2009) berättar om helgonet Lucia 
(vår Sankta Lucia), som under Diocletianus 
förföljelse led martyrdöden på Sicilien ca 
304. I Flickan från paradiset (2011) säljs den 
unga flickan Yemen av fostermodern till en 
kringresande handelsman. Först efter mycket 
lidande och själaångest får hon hjälp med att 
återvinna självkänslan, kraften att åter leva ett
lyckligt och fullvärdigt liv.

Agnetas nästa roman kommer ut i septem-
ber och Agneta berättar själv följande 
om innehållet: “En kvinnashjärta är en 
uppföljare till min roman En kvinnas 
resa. I den här romanen möter vi Maria 
igen, hennes hjärta krossas och hon 
rasar ner i ett förtvivlat mörker. Vi får 
följa henne i hennes kamp och väg till-
baka till värdighet och självrespekt.”

Agneta, som kommit inflygande med 100 
böcker i bagaget och knappt någon plats för 
kläder, signerade böcker, svarade på frågor, 
inspirerade oss, gav oss en verkligt minnesvärd 
kväll, innan hon med tomma väskor, men 
med åhörarnas stora uppskattning, 
flög tillbaka till Stockholm.  
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SWEAs 
Medsystrar

Christina, Ingvor & Kristina

SWEAS MEDSYSTRAR 

Vi finns till för dig när du behöver 
en medsyster att tala med. Vi har 

fullständig sekretess. 

Christina Lega, Ingvor Pettersson 
& Kristina Ström 

Om du vill nå oss, skicka mail till 
swea.medsystrar@yahoo.co.uk  

så ringer vi upp dig.

“...för kvinnor som bor utomlands 
kan det bli väldigt ensamt när det 
uppstår olika slags problem.”



Hur länge har du varit i London och 
varför kom du hit?
Jag kom hit första gången 2005 för att söka in 
på Guildhall School of Music & Drama, men 
också för att arbeta och pröva mina vingar. Då 
jag inte kom in på skolan direkt blev jag kvar 
och arbetade i 4 år. Sedan åkte jag hem och 
studerade klassisk sång på Vadstena folkhög-
skola i ett år innan jag till slut kom in på 
Guildhall och fick då till och med hoppa över 
första året.

Vad gör man när man studerar sång?
Det varierar mycket. Det är inte så att man 
bara sjunger, som många tror. Vi lär oss till 
exempel flera olika språk, musikhistoria, dans, 
agerande osv. Det handlar mycket om krop-
pen. Jag brukar likna sångare vid gymnaster. 
Vår kropp är vårt arbetsredskap och vi måste 
veta hur vi ska använda den och ta hand on 
den på bästa sätt. 

Sjunger du aktivt vid sidan av skolan?
Jag är med i Svenska Kyrkans kör och så är jag 
del av en sånggrupp på 10 tjejer som kallar 
oss Alma Mater Ensemble. Vi har en bred 
repertoar och uppträder på olika konserter 
och tillställningar. I julas blev vi till exempel 

anställda av en italiensk familj för att sjunga 
på deras middagsbjudning. Annars sjunger jag 
regelbundet på lunchkonserter i olika kyrkor, 
samt en och annan Master Class.

Vad händer efter examen? 
Jag tror att jag blir kvar i London tills vidare, 
då det finns mer jobb här för sångare än i 
Sverige. Min pojkvän bor här också. Så jag 
kommer att söka in direkt till en Master-
utbildning, antingen på Guildhall eller någon 
annanstans, samt rikta in mig mer på opera-
studier. Efter det vill jag försöka komma in 
och jobba på en av de många operaföreningar 
som finns här, till exempel English National 
Opera, Glyndebourne, mfl. Det är en väldigt 
bra merit, för att inte tala om erfarenhet, att 
ha sjungit för någon av dessa föreningar, så det 
är väl den vägen jag skulle vilja gå.

Vad tycker du om SWEA och andra or-
ganisationer för svenskar i London? 
Jag tror att framför allt kvinnor behöver någon 
sorts gemenskap. Man känner sig lätt ensam i 
ett främmande land och det är inte alltid bra 
ställen man dras till. Så det känns tryggt att ha 
Svenska Kyrkan och SWEA. De blir som en 
extra familj på något sätt. Speciellt som ung 
tjej är det lätt att man dras in i manipulerande 
förhållanden, just för att man inte har sin 
familj eller nära vänner man kan ty sig till. 

Vad har du för planer härnäst?
Vi håller på att sätta upp en opera på skolan, 
”The Coronation of Poppea” av Monteverdi 
där jag spelar kejsarinnan Ottavia. Den går att 
se den 4:e maj.

Läs mer om Dagmar på   
www.dagmarzeromska.com
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TEXT: Linnéa Mitchell  BILD: Anna Petkova

På SWEAs senaste årsmöte fick vi 
lyssna till Dagmar Zeromskas ljuva 
stämma. Vi ställde några frågor 
till denna 27-åriga mezzosopran 
som studerar tredje året musik 
på Guildhall School of Music & 
Drama.

Dagmar Zeromska
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TEXT: Helene Henriksson

SWEA LONDONS

Annonsera 
i SWEA-Bladet London

Tisdagen den 31 januari var det så åter dags
for SWEA Londons årsmöte. Mötet hölls i
Svenska Kyrkans lokal med 45 medlemmar
deltagande, och först på agendan stod det
formella årsmötet. Skattmästaren redovisade
en liten vinst för 2011 där ett ökat antal
medlemmar och minskade kostnader var 
 bidragande till resultatet. Ordföranden tack-
ade Elin Andén som avslutade sitt arbete med
annonsförsäljning, och valberedningen redo-
gjorde för omval och nyval av styrelsemedlem-
mar. Samtliga i styrelsen presenterade sig kort
och godkändes som ny styrelese. Ordföranden
rapporterade om året som gått och ett urval
av alla de aktiviteter som ordnats av SWEA i
England och det världsmöte som hölls i 
Malaysia.

En donation av två stenar till Kyrkans nya 
fasad överlämnades till kyrkans representant 
Camilla Persson. SWEA Londons stipendium 
på £1,500 delades också ut till Mia Karlsson 

upplaga & utgivningstillfällen
SWEA London tidningen trycks i 200 exemplar och ges ut i april och 
oktober. 

annonspris    
Baksida omslag helsida £660 Helsida (ej omslag) £330
Baksida omslag halvsida £400 Halvsida (ej omslag) £220
Insida omslag helsida £440 Insida omslag halvsida £300 
Kvartsida (ej omslag) £165 Åttondels sida £80
Sextondels sida £50
 
Originalframställning 
Om du inte har färdigt annonsmaterial hjälper vi gärna till med original-
framställningen. Vi behöver tex text, logotype och bildunderlag. Bilder 
ska vara högupplösta (300 dpi). Logotype exempelvis i formaten: ai, eps, 
tiff, pdf. Kostnaden för original offerteras och debiteras separat. 

Leveransadress 
Annonsmaterial och underlag ska sändas till Lina Bronson, 
linabronson@gmail.com.

För annnonsering och mer information kontakta Rigmor Rutlin,  
rigmorrutlin@aol.com. 

SWEA är en ideell organisation och därmed betalar vi ingen skatt.

som utvecklat en applikation for mobiltelefon 
och DVD som beskriver svenska jultraditioner.

Mia tackade för stipendiet och berättade 
om bakgrunden till hennes arbete, samt visade 
ett exempel från applikationen om hur man 
stöper ljus.

Mia har även en bakgrund som sångerska 
och har tonsatt applikationen med olika 
julsånger.

Avslutningsvis berättade styrelsemedlem-
men Christina Lega om ett nytt initiativ av 
SWEA London som kallas ”SWEAs med-
systrar”. Detta är en grupp som Sweor kan 
kontakta vid behov av stöd och gruppen når 
man via epost-adressen swea.medsystrar@
yahoo.co.uk.

Efter mötets avslutande serverades som 
vanligt god mat och dryck, och som under-

hållning sjöng den svenska mezzosopranen 
 Dagmar Zeromska som studerar vid musik-
skolan i Guildford, Surrey. Hon ackompan-
jerades av pianisten Ron som studerar vid 
samma skola.

Vi tackar var nya regionordförande i 
VEMA, Sofie Haag, som organiserat fram-
trädandet. Pastor Michael Persson deltog även 
vid middagen och tackade för bidraget till 
renovering av kyrkans fasad.

Programgruppen visade ett bildspel från 
aktiviteterna 2011 och presenterade planen 
för 2012 där flera spännande föredragshållare 
finns på agendan.

Under kvällen såldes sedvanligt lotter, 
där ett par Sweor bidragit till ett dignande 
prisbord. Tack till alla som så generöst bidrog 
till fantastiska priser!
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Tack!
TACK TILL VåRA ANNONSÖRER:  
Bed & Breakfast, SWEDECARE, Dr. Ewa Hellberg, SEB, 
Sola Kitchen, Svenska Skolan och Totally Swedish. 

STORT TACK TILL: 
•	 Svenska kyrkan
•	 Martina Holmgren och Radisson Blu Portman Hotel 
•	 Sofie Haag som ordnade med fri underhållning på 

Årsmötet 31 januari (sångerskan Dagmar Zeromska 
+ pianisten Ron).

•	 Vendela Wiberg och Viveca Wiberg Ekwall från 
Promisesweden, som skänkt oss så många otroligt 
dyra och vackra halsband. Webbsida:  
www.promisesweden.com

•	 Catharina Rutlin, Inuti Designer Jewellery, som 
skänkt halsband till Årsmötet.

åRSMÖTE



KONTAKT
SWEA:s avdelningar är uppdelade i sju 
regioner. Varje region har en region-
styrelse som består av en regionor-
dförande samt en ordförande från 
respektive avdelning.

AME = Amerika

VÄSTRA AMERIKA (VAME)
Arizona, Hawaii, Las Vegas, Los Angeles,  
Orange County, San Diego, San Francisco, 
Santa Barbara, Seattle, Vancouver

MELLERSTA AMERIKA (MAME)
Austin, Chicago, Dallas, Denver, Florida, 
Houston, Michigan, Minnesota, New Orleans, 
Tampa Bay, Toronto

ÖSTRA AMERIKA (OAME)
Atlanta, Boston, New Jersey, New York, 
North Carolina, Philadelphia, Virginia Beach, 
Washington DC

EMA = Europa, Mellanöstern, Afrika

VÄSTRA EMA (VEMA)
Barcelona, Costa Blanca, Göteborg,
Holland, Irland, Lissabon, London,
Mallorca, Marbella, Oslo, Sydafrika,Telemark

MELLERSTA EMA (MEMA)
Belgien, Berlin, Frankfurt/Heidelberg, Israel, 
Köln/Bonn, Luxemburg, Malmö, Milano, Paris, 
Rimini, Rivieran, Rom, Tunisien, Örestad

ÖSTRA EMA (OEMA)
Aten, Budapest, Dubai, Genève, Istanbul, 
Moskva, München, Riga, Stockholm, Vilnius, 
Västerås, Warszawa, Wien, Zürich

ASIEN
Bangkok, Beijing, Hong Kong, Japan, Kuala 
Lumpur, Perth, Seoul, Singapore

WEBBADRESSER:
www.swea.org/london
www.swea.org

FÖR SENASTE KONTAKTDETALJER:
www.sweakansliet.org
www.sweaguiden.com
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Vad är SWEA?
SWEA i korthet
SWEA är en global ideell organisation 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, något som gör 
livet utomlands lättare. 

SWEA ger stöd vid utflyttning och flytt mellan länder, samt välkomnar och stöttar vid åter-
komsten till Sverige.

SWEA:s internationella nätverk är en betydelsefull resurs för UD och det svenska närings-
livet utomlands, bland annat genom insatser vid katastrofer.

SWEA är idag en av de största Sverigefrämjande ideella organisationerna, vars mångfacet-
terade aktiviteter är en del av Sveriges ansikte utåt och stärker banden med främmande 
länder. 

SWEA stödjer projekt med svensk anknytning samt utbildning genom stipendier. 

SWEA har cirka 7 500 kvinnor som medlemmar i 73 lokala avdelningar i 34 länder på fem 
kontinenter. 

Föreningen grundades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson. Hon har belönats med två 
kunga medaljer för sina SWEA-insatser samt erhållit utmärkelsen Årets Svensk i Världen 
1995 och Årets Svensk-Amerikan 2006. 

SWEAs internationella ordförande fr o m 1 januari 2012 är Margaret Sikkens Ahlqvist.
SWEAs internationella vice ordförande är Ann-Marie Gustafson. VEMAs regionordförande 
fr o m 1 maj 2012 är Sofie Haag.

SWEA London
SWEA London grundades 1989 av Anna Curman. Avdelningen har idag 145 medlemmar i
alla åldrar. Som medlem får man tidningen SWEA-Bladet 2 ggr/år samt SWEA Inter nationals 
tidning Forum. Det anordnas programaktiviteter på dagar såväl som kvällar och  helger, och 
man har också tillgång till en mängd attraktiva medlemsförmåner. Varje år anordnar varje 
region ett regionmöte och varannat år samlas alla Sweor världen över för ett världsmöte. 
2011 hölls världsmötet i Kuala Lumpur. I år hålls VEMAs regionmöte i Telemark. Som Swea 
är man välkommen att delta på alla möten. I SWEA London finns det flera  intressegrupper, 
öppna för alla London-Sweor. Vill man starta en ny grupp går det också bra. Kontakta ord-
förande för mer information:

GRUPP KONTAKTPERSON 
Golf      Ulla Hising
Målarklubb     Anne Brun
Kaffemorgon i Richmondområdet    Anne Brun
Kaffemorgon i Beaconsfield/Gerrards Cross   Kajsa Höij
Filmkvällar      Ing-Marie Ando och Kajsa Höij
Promenader i Richmond & Windsor   Birgitta Lawrence, Ingvor Pettersson
       & Gudrun Fahlström
SWEA Art      Maria Willman

(För kontaktinformation se SWEA:s matrikel eller gå till www.swea.org/london)

Nytt för i år är också networking på internet. På Facebook och LinkedIn finns SWEA London
som grupp, exklusivt för alla London-Sweor.

SWEA London blir vad vi gör det till. Har du önskemål eller synpunkter på vår verksamhet,
tveka inte att höra av dig!
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Det är spännande saker på gång inom svenskt kulturliv internationellt. Den 1 februari i år var det dags att dela 
ut årets Musikexportpris på UD i Stockholm, och i samband med det berättade handelsminister Ewa Björling 
att hon tagit initiativ till en främjarkalender 2012 för de kreativa näringarna. Vad betyder då det? Ja, för en or-
ganisation som SWEA är det extra intressant då vi som syfte har att sprida svensk kultur och tradition interna-
tionellt. Jag vill därför här berätta lite om denna satsning för att ge inspiration hur vi som organisation på olika
sätt kan medverka i detta och bidra på olika sätt.

TEXT: Sofie Haag  BILD: Fredrik Etoall

Syftet med främjarkalendern är att ge ökat 
fokus på fem utvalda näringar; musik, mat, 
film, mode och litteratur som bedöms ha 
särskilt stor potential när det gäller ökad 
export. Tanken är att de svenska ambassad-
erna runt om i världen ska genomföra olika 
typer av events och aktiviteter för att särskilt 
främja dessa näringar. Visionen är att dubbla 
exporten inom de kreativa näringarna till 
2015. I februari månad låg fokus på musik och 
kommande månader är indelade så att mars 
handlar om mat, maj om film, september om 
mode och december om litteratur. Även andra 
kreativa näringar, som design, gaming (det nya 
inneordet för dataspel) och marknadsföring/ 
kommunikation kommer uppmärksammas 
under året. För att på bästa sätt kunna stödja 
detta arbete har handelsministern gett Svens-
ka Institutet i uppdrag att skapa en gemensam 
plattform för de kreativa näringarna som 
benämnts SymbioCreate. Syftet är att denna 
plattform ska göra det lättare för kreativa små 

och medelstora företag att börja exportera 
samt att främja Sverigebilden. På regeringens 
hemsida står att läsa att Sverige under hösten 
utsetts till det mest kreativa landet i världen av 
Martin Prosperity Institute i Kanada. För att 
inte vara för blygsam, när det nu går så bra för 
Sverige, har man valt en sktagline till Sym-
bioCreate: “So Clever, So Swedish”. Sverige 
är hett internationellt nu, inom många olika 
områden, och det är därför extra roligt att se 
att man nu från regeringshåll samlar ihop de 
olika näringarna under samma paraply för att 
ytterligare stärka och stödja det svenska varu-
märket utomlands. För att veta vad som är på 
gång i London kan man gå in på Ambassadens 
hemsida för senaste nyheter. Även många 
andra Sverigefrämjande organisationer är med 
i satsningen, så ett tips är att titta in där också 
för inspiration och idéer. Så hur gick det då 
med Musikexportpriset? Jo, det delades i år ut 
till omåttligt populära Swedish House Mafia 
med juryns motivering:

“Genom sina framgångar har de riktat 
strålkastarljuset mot Sverige och därigenom 

bidragit till svenskexport. Swedish House Mafia 
har under 2011 befäst sin starka internationella 

position som världsledande DJs.”

Övriga nominerade var Lykke Li, Max Martin 
(Shellback, Nina Stemme och Opeth. Heders-
priset för i år gick till Roxette, som firade sitt 
25-årsjubileum med en av de största turnéer 
ett svenskt band någonsin genomfört. De 
turnérar fortfarande, och sist jag talade med 
dem berättade de att den förlängs hela tiden 
med nya städer världen över. Vem vet, efter ett 
slutsåld Wembley i höstas kanske vi kan få hit 
dem snart igen? Sofie Haag är grundare och 
VD för From Sweden Productions, som har 
till syfte att stödja och främja svensk scen-
konst, film och multimedia internationellt. 
Sofie tillträder också som Regionordförande 
för SWEAs region VEMA den 1 maj.

Sverigebilden och exporten 
ska stärkas med nyfrämjarkalender för 2012
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Entusiastiska, engagerade lärare och små 
undervisningsgrupper 

 
Förskola 3-5 år Grundskola 6-16 år 

Gymnasium: ekonomiskt, naturvetenskapligt och 

samhällsvetenskapligt program  

Grundskolan +44 (0)20 8741 1751  office@swedishschool.org.uk 

Gymnasiet +44 (0)20 8332 8360 gymnasiet@swedishschool.org.uk 

eller besök vår hemsida: www.swedishschool.org.uk 

Ring och besök vår skola.  Välkommen! 


