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En stad full med 
hemmafruar

FRAMSIDA: Marie Kudnig
FOTO: Silja Lindblad

Lämning på dagis 9.00. Vältränade mam-
mor med nymålade tånaglar. I flip-flops. 
En och annan nanny syns till, sällan pappor. 

– Är det någon som vill fika? - och så går 
Starbucks-tåget ner på stan.

Eftersom vi fortfarande har ganska små 
barn klev jag villigt in i hemmafrurollen. 
Tänk att få mer tid med familjen och i en stad 
som London. Wow! 

Engelsmännen säger ”please” och ”thank 
you”, barnen lär sig ”sharing is caring”. Det har 
varit fantastiska år och vi är nu på vårt tredje. 

Samtidigt var det som att trycka på en 
knapp ungefär och plötsligt hittade mannen i 
mitt liv inte sakerna i hyllan längre. Tvättmed-
let, till exempel. 

Det engelska systemet är inte byggt på 
mellanting. Dagis är något exklusivt. Skolbar-
nen hämtas och lämnas ganska långt upp i 
åldrarna. Det förväntas att någon är hemma. 
Utan förvarning ringer det på dörren och 
gasmätaren ska läsas av, matvaror tas emot. 

Vi bor i en stad full med hemmafruar. Det 
märks inte minst i tidningshyllorna där det 
finns gott om titlar i stil med ”Det perfekta 
hemmet” bland de vanliga livsstilsmagasinen. 

Sen finns det också mammor som börjar 
jobba nästan direkt efter förlossningen. En 
engelsk kvinna med två söner varav den ena 
bara någon månad gammal berättade att det 
kom en sköterska till dem på natten så att hon 
och resten av familjen fick sova. 

Bara för somliga förstås, tänker jag. Långt 
från den svenska modellen där du ska klara 
allt själv och där det förväntas att du som 
nybliven mamma bör kunna amma när som 
helst, alla timmar på dygnet. 

Jag lovar, i Sverige delar vi mer lika. Det är 
klart smidigare i en stad som Stockholm där 
det finns riktlinjer om att öppettiderna på 
dagis ska vara mellan 6.30 till 18.30.

Men kom ihåg att det fortfarande är kvin-
norna som drar det största lasset där hemma 
med läxläsning, matlagning och planering. 

Hörde om någon som hade familjens vecko-
schema på väggen – men bara kvinnan fyllde 
i… Hon var rätt irriterad.

Så har vi lärt oss något av tiden utomlands? 
Att stressa mindre! Vara lite mindre ego-

trippad, inte rusa förbi när någon hälsar. Leva 
lite mer - fast det låter så klyschigt. Dra igång 
en ”Linnégatans dag” där alla bakar cup-cakes 
och dricker te? Vad vet jag?

Tankarna maler när min 4-åriga dotter 
vill leka.

– Okej, vad vill du hitta på?
– Vi kan väl vara mammor som sitter på 

kafé.
– Jaha, och vad jobbar du med? frågar jag. 
Då stirrar hon mig djupt i ögonen med 

mörk blick och sen utbrister hon:
– Nej vi ska vara MAMMOR, inte PAP-

POR SA JAG!!!
Välkomna till ett nytt nummer av SWEA-

Bladet. Den här gången har vi bland annat 
träffat Sweor som flyttat till London för att 
jobba. Kallar dem ”working class”, kort och 
gott. 

Trevlig läsning! 
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Välkommen att direkt kontakta en svensk, 

erfaren gynekolog på en välkänd 

mottagning i centrala London när du 

behöver en specialist.

tel. 020 7467 5470

scandinavian.doctor@gmail.com
49 Marylebone High Street
London W1U 5HJ

Dr. Ewa Hellberg
spec. gynekologi/obstetrik
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Buss/82/13/328/113
national express

Buss till flygplatserna stanstead, Luton, Gatwick och Heathrow
tunnelbaneförbindelser: northern Line, metropolitan, 

Jubilee och thames link
 

anne norton  -  swedecareuk@aol.com
+44 207 435 1262, +44 7958 606084

Englands första skandinaviska 
flyttfirma erbjuder...

•	 Veckotrafik	till	och	från	Skandinavien		
för	hela	hem	och	samlastningar

•	 Flyttningar	till	och	från	andra	länder		
i	Europa	och	övriga	världen

•	 Flyttningar	inom	London,	samt	
magasinering

Kontakta	gärna	Peter	Weltenius
Tel	020	8813	3022
move@expectmove.com
www.expectmove.com

Expect	Move	är	medlem	i	bransch-
organisationerna	FIDI,	BAR	och	IAM,	vilket	
försäkrar	Dig	om	högsta	kvalitet	och	trygghet

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 
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“ gasmätaren ska 
läsas av, matvaror  

tas emot. ” 

Ordförande

Ellen Wettmark – Nytt 
kulturråd

Bokhörna

Svenska områden – Barnes

Londonregisören Sally 
Potter på Sverigebesök

Världsmöte i Bologna

Hallå där ... Camilla Persson

Enhörningar på Stirling 
Castle

London-Sweor i karriären

Hälsa – Surt, sa räven om 
rönnbären
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Viveka & Ida

För Sverige i tiden
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Rigmor

Hej alla 
London-Sweor!

Nu har hösten kommit och jag tänker tillbaka 
på den soliga sommaren i Sverige och de underbara 
stunder jag tillbringade i hängmattan med en bra 
bok i handen! För att göra övergången till höstvädret 
lättare har jag tagit med mig böcker av två kvinnliga 
författare vars spänningsromaner handlar om  Got-
land, mitt sommarparadis: Mari Jungstedt har  skri-
vit tio spännande böcker om kriminalkommissarie 
Anders Knutas och hans kollegor vid Visbypolisen. 
Den senaste, Den sista akten, handlar om mordet 
på en omstridd kvinnlig debattredaktör, som hittas 
mördad på sitt hotellrum under Almedalsveckan i 
Visby. Anna Jansson har skrivit sjutton detektivro-
maner där det är en kvinnlig kriminalinspektör, Ma-
ria Wern, som löser alla mordgåtor. Anna Janssons 
senaste detektivroman heter Dans på glödande kol 
och handlar om mystiska mordbränder i Visby. För 
mig som tillbringat nästan alla mina somrar på Got-
land är det särskilt intressant att läsa  de olika mil-
jöskildringarna och de historiska fakta som beskrivs 
i böckerna. Naturligtvis lyckas båda kriminalarna, 
efter många vilseledande spår och därför många 
gissningar från läsarens sida, alltid avslöja mördarna! 
Böckerna är lättlästa, men håller läsaren i spänning 
ända tills de sista radernas oväntade avslöjande.

På tal om litteratur meddelade Svenska akade-
miens ständige sekreterare Peter Englund att den 
kanadensiska författarinnan Alice Munro tilldelats 
nobelpriset i litteraratur 2013 med motiveringen att 
hon är “den samtida novellkonstens mästare.” Här är 
förslag på några av Alice Munros böcker översatta till 
svenska: Tiggarflickan, Brinnande livet, Nära hem, 
För mycket lycka och Kärlekens vägar.

Som ni vet delar SWEA London varje år ut ett 
stipendium à £1 500 för projekt med svensk anknyt-
ning. Stipendiet kan sökas av både kvinnor och män, 
svenskar och icke-svenskar. Sista ansökningsdag är 
den 15 november. Förra årets stipendiat var  Daniel 
Karlsson, en ung bagare/konditor, som nu öppnat ett 
eget bageri i Covent Garden.

SWEA Londons höstprogram startade den 30 
augusti med BBC Proms på Royal Albert Hall. Dagen 
därpå var det Proms lördagsmatiné på Cadogan 
Hall. Redan 1895 lanserade Henry Wood Prome-
nade Concerts, Proms, så kallade eftersom de var 
utomhuskonserter i parker där folk kunde prome-
nera runt medan de lyssnade till musiken. Under två 
sommarmånader framförs fortfarande i London över 
sjuttio Proms-konserter på Royal Albert Hall. Dagens 
“prommers” är de entusiastiska konsertbesökare 
som står på parketten (där stolarna tagits bort)  ivrigt 
applåderande,  viftande med brittiska flaggor. Kon-
serterna är oerhört populära, särskilt “Last Night of 
the Proms” då bland andra musikstycken orkestern 

spelar Parrys “Jerusalem”, Elgars “Land of Hope and 
Glory”och Arnes “Rule Britannia”. I år, för allra första 
gången, var det en kvinna, Marin Alsop, som var 
populär dirigent  på “Last Night of the Proms”. 

Den 24 september gick SWEA Londons årliga 
kräftskiva av stapeln i Svenska kyrkans bibliotek. 
Kyrkans husmor, Sonny Larsson, hade gjort jättegoda 
Västerbottenpajer, sallader, lingonparfait med hallon 
och chokladsås! Åke Lindholm serverade nyfångade 
engelska kräftor, kokta med äkta svensk dill. Ulla och 
Stefan Hising ledde allsången av snapsvisor. 

Den 3-6 oktober var det SWEAs sju regioners 
Världsmöte som SWEA Rimini arrangerat i Bologna 
(läs mer om detta längre fram).

Den 14 oktober ägde föredraget “Uppdrag: 
Besegra Stroke” rum på Radisson BLU Portman 
Hotel då generalsekreterare Staffan Josephson från 
Hjärt-Lungfonden och professor Nils Wahlgren 
från Karolinska Institutet berättade om “världens 
bredaste forskningssatsning för drastiskt förbättrade 
behandlingsmetoder av  akut stroke”. 

Den 5 november blir det Taube-kväll i Svenska 
kyrkan. Jag kommer att berätta om Evert Taubes liv 
och verk, Stefan Hising tillsammans med Magnus 
Millingen kommer att sjunga Taubevisor till gitarr-
ackompanjemang.

Den 27 november samlas vi för julpyssel hemma 
hos Helen Rennie-Smith.  Jag ser fram  emot denna 
programpunkt, för jag behöver göra nya julgranska-
rameller! De första julgranarna i Skandinavien var 
utomhusjulgranar, så kallade julruskor? Man trodde 
att de hade magisk kraft, var ett skydd mot onda 
makter i midvintermörkret. På 1400-talet började 
man använda inomhusjulgran i Tyskland, men i 
Sverige skedde detta mycket senare, först i mitten 
av 1700-talet. De första julgransprydnaderna var 
godsaker som frukt och konfekt. 

Den 12  december blir det julglögg/Lussevaka. Den 
23 december arrangerar Swean Sofie Haag årets jul-
konsert “Christmas from Sweden” på Cadogan Hall.

En torsdag i månaden är det After Work-träff  i 
centrala London och nästa After Work-träff äger rum 
den 21 november. 

Varje månad arrangeras också promenader, 
kaffemorgnar och  golfträffar. Information om alla 
programaktiviteter finns på vår fina Hemsida (www.
swea.org/london) (www.london.swea.org), som upp-
daterats av vår webbdirektör Lena Nilsson. Gå också 
in på www.swea.org och läs om vad som händer i 
SWEA-land!

Hoppas att vi ses på många av programpunkterna! 

KuLTuRORDföRANDEsTyRELsE

TEXT: Natalie Nordenswan   BILD: Johan Ödmann 

Ellen Wettmark har av regeringen utsetts 
till nytt kulturråd. Hon är också ny i 
SWEA Londons stipendiekommitté.

– Svensk kultur håller väldigt hög 
kvalitet, så det är lätt att jobba här, säger 
hon.

På några av de tyngsta posterna i London finns inte 
mindre än tre svenska kvinnor: Nicola Clase, Sveriges 
ambassadör, Ulla Nilsson, vd på Svenska handelskam-
maren i London och så Ellen Wettmark, kulturråd 
sedan 1 augusti. 

– Det är väldigt roligt att det är kvinnor i så höga 
positioner, det säger något om Sverige, säger hon i 
sitt rum på första våningen, på Svenska ambassaden i 
Marylebone.

Ellen Wettmarks viktigaste uppgift de närmaste 
två åren är att främja svensk kultur. Och hon har 
bred erfarenhet, med bakgrund på Statens konstråd 
där hon det senaste året arbetat som ställföreträdan-
de chef för scenkonst, musik, bild och form i sex år. 

Om sitt nya uppdrag säger hon att det framför allt 
är roligt att jobba mer på fältet, närmare människor-
na som arbetar med de olika projekten. 

Ett område som hon gärna skulle vilja lyfta fram 
mer är svensk barnkultur.

– Den är fantastisk, med Pippi Långstrump och 
Suzanne Osten. Sverige ligger långt fram och kvali-
tetsfrågan är väldigt viktig när det gäller barn. Det är 
viktigt att man hamnar rätt i kontexten. Jag minns 
själv kulturupplevelser som gjorde starkt intryck på 
mig som barn, säger hon.

– Men jag vill också visa bredden. Om någon näm-
ner den svenska deckarkulturen och Stieg Larsson till 
exempel, så vill jag visa på fler deckarförfattare. Jag 
vill också lyfta fram nya perspektiv och berättelser 
om det nya Sverige, säger hon.

Andra områden där Sverige ligger långt fram är 
inom mode och design, och under London Fashion 
Week har Ellen Wettmark varit med om en händel-
serik vecka med många svenska designers på plats. 
Ambassaden har också samarbetat med Ung svensk 
form som ställt ut på Desginersblock i Southbank. 
Liksom med nio mer etablerade svenska designers 
som har varit med i en utställning på Mint shop i 
Kensington under London Design Festival. 

– Det är spännande med blandningen av yngre 
formgivare och de redan etablerade, säger hon och 
konstaterar att London är rätt plats att vara på, med 
det enorma utbudet, pulsen och dynamiken.

ellen Wettmark 
Aktuell: Nytt kulturråd och ny i SWEA 
Londons stipendiekommitté.
Ålder: Fyller 36 i höst.
Bor: Kensington, nära Holland Park.
Familj: Sambo.
Utbildning: Curator, Stockholms universitet.
Tidningar jag läser: Svenska och brittiska 
dagstidningar. Många olika tidskrifter från 
 Artforum till Vanity fair. 
Roligaste ämnet i skolan: Svenska, jag 
älskade att skriva och läsa som barn. 
En tavla jag skulle vilja ha på väggen: Min 
sambo är konstnär så vi brukar få eller så byter 
vi till oss tavlor av vänner och bekanta. Konst 
som betyder något. 
En bok jag skulle vilja filmatisera: En av 
de senaste böcker jag läst är Johannes Anyuru, 
En storm kom från paradiset. Den gjorde ett 
starkt intryck. Jag skulle gärna se att fler fick 
läsa den.
Tipsar om: Ambassadens kalendarium med 
olika kulturevenemang.
På Internet: Bloggar på regeringen.se för 
att rapportera hem. Twittrar på engelska om 
kultur som är på gång (@EllenWettmark). 
Tittar gärna på teve på Internet och lyssnar på 
musik på Spotify.

SWEA Londons Stipendiekommitté består av:  
Elisabet Baldwin, stipendiekoordinator; Rigmor Rutlin, ordförande SWEA London; 
Ulla Hising; Annelie Gunnarsson; Ellen Wettmark, ambassadens kulturråd.

 

Ellen Wettmark 
är nytt kulturråd i London

Hägring 38 
Av Kjell westö. Kanske inte en av 
hans bästa men lika skickligt som 
vanligt förflyttas läsaren i tid och 
rum. Den här gången får vi följa 
advokat Claes Thune och hans 
kontorist fru wiik. Liksom grabb-
gänget kring Thune, den så kallade 
”onsdagsklubben”, som festar ihop 
och utbyter en och annan politisk 
åsikt. Året är 1938 och Hitler har 
tagit sig allt närmare makten.   

Economista 
Av Isabella Löwengrip och Pingis 
Hadenius. Lättlästa konkreta tips 
om hur du ska få kontroll över 
ekonomin. Fashionistorna Löwen-
grip och Hadenius diskuterar 
hur studielånen bör planeras, 
löneförhandlingen förberedas, om 
lägenhetsköp och investering i den 
nya bostaden, med mera.  Målgrup-
pen är den yngre generationen 
kvinnor – som sägs vara sämre än 
killarna i samma ålder på ekono-
misk kunskap – så kallad finansiell 
förmåga.

Vattenänglar 
Av Mons Kallentoft. Hans senaste 
roman hänger fortfarande kvar på 
pockettoppen. Kriminalinspektören 
Malin Fors är tillbaka och brottas 
med sina personliga problem, dels 
att inte kunna bli gravid, dels sitt 
eget alkoholmissbruk. Samtidigt 
löser hon upp trådarna kring ett 
dubbelmord och ett försvunnet 
barn. En grym historia berättad 
med en stil som stundtals nästan 
blir poetisk.
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– Det är ett sätt att lära känna människor och göra 
roliga saker tillsammans med, utflykter och så vidare. 
Höjdpunkten är promenaderna i sydvästra London 
som jag gör varje vecka. Genom dem har jag träffat 
en blandning av tjejer, några har bott här ett tag och 
känner verkligen till allt, och så är det några nya som 
är jättepositiva och vill göra allting.   

Det var dottern Olivia som egentligen tog det 
yttersta beslutet. De hann med många intervjuer på 

olika skolor, en var på brittiska Harrodian som gav 
ett tjusigt intryck – men den kunde ändå inte slå 
den personliga stämningen som genast märktes av på 
den svenska skolan tvärs över gatan.

– Vi var där i två timmar. Olivia fick gå och hälsa 
på klassen och när hon kom ut så sa hon ”här vill jag 
gå”. Hon var inte helt flytande på svenska men efter 
bara några månader så går det jättebra. 

Mest nöjd är Marie med att skolan är liten. Man 
glöms aldrig bort, förklarar hon. 

– Barnen fick kompisar från dag ett, och då fung-
erar resten också, säger hon.

Så även om det finns fullt av svenska inslag i Bar-
nes, bara en sån sak som att man kan köpa blodpud-
ding och Kalles kaviar på High Street, så umgås Marie 
med engelsmän också.

– Ja faktiskt, grannarna. Vi går och fikar. Nu ska 

rundvandringar för nyinflyttade och utflykter till 
olika sevärdheter. Föreningen bakar också, och säljer 
fika på skolgården. Intäkterna går sedan tillbaka till 
skoleleverna på olika sätt.

Det är nu tjugo år sedan Marie gifte sig med sin 
man som är australiensare. I Australien blev hon 
medlem i SWEA Perth när det bildades 2003.

– Det var den första SWEA-föreningen i Austra-
lien och någonting alldeles nytt. Vi var en liten svensk 
grupp som firade Lucia och hade julmarknad ihop. 
När vi flyttade till Melbourne 2012 startades SWEA 
där också och blev väldigt populär med en gång. Det 
var vingårdsutflykter, sport- och fitnessdagar och 
promenader i stan, säger hon.

När familjen Kudnig flyttade till London gick 
förstås Marie med i SWEA direkt. 

“ Jag träffar inte svenskar 
på High Street varje dag, 
varannan kanske.  ”

En kopp ceylonesiskt te på Orange Pekoe. Lågmält 
småpratande över bord med sirliga tekannor och lila 
snittblommor i vaser. Det kan nästan inte bli mer 
brittiskt. 

Påfallande ofta är det någon bland allt porslin-
skrammel som förstår och pratar svenska. 

Marie Kudnig tittar i menyn och får ögonen på en 
blåbärsmuffins.

– Ska vi dela på en, de brukar vara så stora, före-
slår hon och verkar vara både lättpratad och öppen. 

Marie nämner ganska snart att Svenska skolan 
är anledningen till att familjen flyttat hit. Den har 
fått dem att upptäcka den gröna ”byn” nära centrala 
London. 

– Jag är väldigt glad att jag hamnade här, det 
är trevligt och gemytligt och det är uppbyggt för 
barnfamiljer. Det hade varit ganska jobbigt att bo 
i city, säger Marie som ska stanna i London i tre år 
för att sedan återvända till Australien där hon bott i 
många år. 

Redan efter några månader i London har Marie 
hunnit med att bli en aktiv London-Swea. Hon har 
också varit med om sin allra första cykelfest, årets 
stora svenskhändelse i maj, när svenskarna cyklar 
hem till varandra för att äta förrätt, huvudrätt och 
efterrätt, alla rätter på olika platser med skiftande 
deltagare. Under denna tillställning, när alla är 
klädda i vitt, är det särskilt tydligt hur många svensk-
arna är i Barnes. 

En stor del av den svenska kulturen är förstås 
speglad av Svenska skolan och deras vänförening 
Friends, som förutom Cykelfesten också ordnar 

Marie tipsar – Tre saker som 
hon berättar för besökare:
1. Om lejonhusen. Förrförra sekelskiftet 

beställdes tio stenlejon för att 
utsmycka husen vid Barnes Pond. Men 
så kom tusen stenlejon. Nu har husen 
på The Crescent och gatorna bakom 
fullt med lejon.

2. Att Barnes med postkodnummer SW13 
har den största internetshoppingen i 
hela England. Folk har nog gott om 
pengar och så är det kanske lite långt 
att åka in till stan.

3. Det finns många bra restauranger. Riva, 
Sonnys och Indian Zilla till exempel. Det 
finns något för alla. 

Svenska skolan, cykelfest och en hederlig svensk kräftskiva. Swean Marie Kudnig 
flyttade med familjen till Station Road i Barnes Village för drygt ett år sedan.

TEXT: Natalie Nordenswan   BILD: Silja Lindblad

Fotnot: Enligt Office for National Statistics bodde det 14 747 svenskfödda i London 2011. Uppgifter om Barnes går inte att få. 
På Svenska ambassaden har man gjort en uppskattning om att det finns 50-70 000 svenskar som bor i Storbritannien. 

Ungefär 15 000 svenskar bor i London. Och vi tenderar att vilja 
bo tillsammans. I en serie besöker SwEA-Bladet några av dessa 
”svenskområden” och börjar spaningen i Barnes, i sydvästra London.

Marie Kudnig
Familj: Maken Martin och barnen 
Adam, 15, och Olivia,13.

bor: Station Road, Barnes.

sWea-medlem sedan 2003.

Utlandssvensk sedan 1993.

bäst med sverige: Naturen.

bäst med england: Att det inte går att 
tröttna på London.

Larma i tid om  
någon drabbas av stroke
30 000 svenskar drabbas varje år 
av stroke. Misstänker du att någon 
har drabbats så kan du göra AKUT-
testet.
Ansikte: Be personen att le. Om 
mungipan hänger – ring akut!
Kroppsdel: Be personen att lyfta ar-
marna och hålla kvar i tio sekunder. 
Om ena armen faller – ring akut!
Uttal: Be personen att säga en en-
kel mening som ”det är vacker vä-
der i dag”. Om personen sluddrar/
inte hittar rätt ord – ring akut!
Tid: Varje minut räknas för att 
rädda liv. Ju fortare behandling 
desto mindre skador. 

Källa: Hjärnfonden

Larmnumret i Storbritannien är 999 
– i Sverige 112. 

Lisas svenska  
kök i Notting Hill
Lisa’s är en svensk restaurang som 
öppnat på Portobello road i Notting 
hill. Maten utgår från det skandi-
naviska köket och är komponerad 
efter de svenska årstiderna. SwEA 
London passade på att hålla en av 
sina populära After work på Lisa’s 
i oktober.  

Tiger of Sweden 
till Picadilly
Ännu ett svenskt klädmärke har 
öppnat en ny butik i London. Tiger 
of Sweden öppnade sin första 
flaggskeppsbutik i Storbritannien, 
i två plan, på Picadilly. Storbritan-
nien har vuxit till en av klädmärkets 
snabbast växande marknader och 
Tiger of Sweden säljs i dag i 18 
länder.
   – Tiger of Sweden är fortfarande 
i en väldigt spännande utvecklings-
fas där vi fokuserar på att ta varu-
märket utanför Skandinavien och ut 
på den internationella marknaden i 
högre grad än tidigare, säger David 
Thunmarker, vd på Tiger of Sweden.

”Londonpressen var impo-
nerad av bearbetning, regi 
och inte minst skådespelar-
insatser” bloggar Jan Holmberg, 
Stiftelsen Ingmar Bergman, om 
recensionerna av Scenes from a 
Marriage som visas på St James 
Theatre i London, i regi av Trevor 
Nunn. 

Hederspris till  
SWEA-Bladet London 
Nu är tävlingen om vilken lokal 
SwEA-förening som ger ut bästa 
SwEA-Bladet avgjord. Vinnaren 
presenterades under galamid-
dagen på Världsmötet i Bologna 
och på första plats kom SwEA 
Singapore, där nummer 1 2013 
utgjordes av en innehållsrik tid-
ning på hela 92 sidor. I samband 
med detta fick SwEA–Bladet 
London ett hedersomnämnande 
tillsammans med systertidning-
arna i Genève, Moskva och Hol-
land som alla fyra fick ta emot 
varsin SwEA-flagga.  

Miljöpartiet har startat  
Londonfilial 
Miljöpartiet i Sverige har star-
tat upp en ny lokalavdelning i 
London på självaste Europada-
gen i maj 2013. Syftet ska vara 
att samla miljöpartister i London 
och att utgöra ett forum för att 
diskutera politik ur ett svenskt 
perspektiv inför EU-valet nästa 
år. MP London har en egen hem-
sida på https://sv-se.facebook.
com/MiljopartietLondon

Taube-kväll på  
SWEA-programmet
SwEA London har som vanligt 
ett fullspäckat schema. Förutom 
After work, filmkvällar och pro-
menader så kommer Rigmor Rut-
lin, ordförande SwEA London, 
att berätta om nationalskalden 
Evert Taube klockan 18.30 den 
5 november i Svenska kyrkan 
på Harcourt Street. Föredraget 
innehåller också musikinslag. 
Kostnaden är £20 för medlem-
mar, £25 för gäster.

ICE – i  
mobilen
Du har väl lagt in anhörignumret 
ICE – In case of Emergency – i 
din mobil? För att räddningsper-
sonal snabbt ska kunna få tag 
på dina anhöriga, om olyckan är 
framme, så är det bra om du läg-
ger in namn och telefonnummer 
under beteckningen ICE. Tänk 
på att en pinkod till mobilen 
låser telefonen och då är ICE-
funktionen oanvändbar.

NOTIsERNOTIsER

Svenska områden i London – Del 1

min son Adam börja träna grannens 6-åring i cricket 
och fotboll. Det blir hans första jobb.

Frågan är om det kan vara lite väl mycket av det 
svenska ibland? Kanske finns det risk för att man går 
miste om den engelska kulturen.

– Nej, inte för mig. Jag träffar inte svenskar på 
High Street varje dag, varannan kanske. Men efter-
som jag inte bott i Sverige på länge så ser jag bara det 
som något positivt.

Marie upplever egentligen Barnes som väldigt brit-
tiskt. Och för britterna är förmodligen svenskarna 
bara ett exotiskt inslag. För Marie tror och hoppas att 
de tycker att vi är lika vänliga och trevliga som hon 
tycker att de är. 
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I den engelska regissören Sally Potters nya 
film Ginger & Rosa, som fick sin Sverige-
premiär under Bergmanveckan på Fårö nu 
i somras, följer vi tonårstjejerna Ginger och 
Rosas uppväxt i 60-talets London. Bilder från 
Hackney i östra London, områden där Potter 
själv växte upp och idag driver sin filmstudio 
Adventure Pictures, visar de redan ganska 
nedgångna lägenheterna och närliggande 
stålskeletten från de många viktorianska glas-
klockor som än idag pryder Londons silhuett. 
Men Potter tar oss också bort från London 
till de karga stränderna vid Dungeness i 
Kent, och fångar vackert det tidiga 60-talets 
tidsanda. Framför allt får vi se hur livet kunde 
vara som tonårstjej i efterkrigstidens England, 
strax innan 60-talets ungdomsrevolt och 
motkultur drog igång.

”It says here that a girl’s most important 
possession is a bubbly personality”, läser Rosa 
från ena sidan badkaret där hon sitter fullt 
påklädd för att krympa blåjeansen. ”Interes-
ting”, svarar Ginger, ”do you think Simone 
de Beauvoir had a bubbly personality?” Till 
livlig jazzmusik i bakgrunden får vi se hur 
Ginger, inte olikt regissören Sally Potter själv, 
medveten om att världen när som helst kan 
gå under, tar avstånd från sin kompis intresse 
för killar och kärlek för att istället engagera 
sig politiskt. Hon rymmer hemifrån, skriver 
dikter och går på fredsmöten och våldsamma 
demonstrationer mot kärnvapenkapplöp-
ningen.

För även Sally Potter, likt sin karaktär 
Ginger (spelad av Elle Fanning), växte upp i 
ett vänsterintellektuellt hem i östra London, 
hoppade av skolan och rymde hemifrån för 
att istället följa sin dröm och börja regissera 
politisk film. ”I was 14 when I announced to 
my family that I’d be a film director”, berättar 
Potter när hon intervjuas av Stig Björkman 

under årets Bergman-
vecka på Fårö. Istället 
för att avsluta secondary 
school började Potter 
läsa kurser i konst- 
och filmvetenskap på 
Camden Art Center och senare också Chelsea 
School of Art, medan hon på sin lediga tid 
letade efter ”out of date film stocks in old 
containers in Soho”, som hon uttrycker det 
själv, för att kunna finansiera sina tidiga 
produktioner.

Och sina första experimentella kortfilmer 
gjorde Sally Potter redan som 20-åring efter 
att hon 1969, som en av de få kvinnliga 
medlemmarna, gått med i London Film-
Makers’ Co-op. Strax därefter övergick Potter 
till att arbeta som professionell dansare och 
koreograf, spelade med i flera musikband 
och började därefter kombinera flera av dessa 
konstformer i sina filmproduktioner. Sin 
tredje långfilm The Tango Lessons från 1997 
inte bara både skrev och regisserade Potter 
själv, utan hon koreograferade även filmens 
många dansnummer, dansade med själv och 
komponerade dessutom filmmusiken.

Men mest känd är Sally Potter nog som 
feministisk konstnär. Hennes första långfilm 
The Gold Diggers från 1983 var den första 
brittiska film som uteslutande använde sig av 
ett kvinnligt filmteam, och där alla inblanda-
de dessutom arbetade för jämlik lön, oavsett 
position. Strax därefter började Potter arbeta 
på sitt nya projekt, Orlando, en filmatisering 
av Virginia Woolfs roman med samma namn 
och tidigt utdömd av kritikerna för att vara en 
”unmakable film”. Efter en åtta års lång pro-
duktion fick Orlando sin premiär med Tilda 
Swinton i huvudrollen som Orlando, en ung 
man som börjar livet som adelsman i 1500-ta-
lets England för att sedan resa genom både 

tid och rum, och avsluta livet som kvinna i en 
postmodern framtid. Trots mediernas tidiga 
tvivel blev Orlando strax efter premiären 
kritikerhyllad och flera gånger prisbelönad för 
sin gränsöverskridande tematik, där både tid 
och rum löses upp och gränsen mellan könen 
blir allt mer flytande och otydlig. Till och 
med drottning Elizabeth I spelas av en man, 
skådespelaren Quentin Crisp.

När Sally Potter denna sommar besökte 
Fårö för att introducera Sverigepremiären 
av Ginger & Rosa på biografen Roy i Fårö-
sund ska hon strax fylla 66 år. Aktiv inom 
film konsten sedan 16 års ålder har Potter 
regisserat 7 långfilmer, en lång rad kort- och 
experimentfilmer, dokumentärer och till och 
med en operett. 1974 startade hon danskom-
paniet Limited Dance Company, koreogra-
ferade och dansade själv i många år och både 
skrev och komponerade musik till många av 
sina filmer och teateruppträdande.

Och det verkar inte som om Potter har 
experimenterat klart som konstnär riktigt 
ännu. Efter att ha rest hela den långa vägen 
till Fårö ger hon ett intryck av att det aldrig 
riktigt är för sent att pröva på och lära sig nya 
saker. Hon berättar om hur hon för 20 år 
sedan, då 45 år gammal, bestämde sig för att 
flytta till Argentina under två år och lära sig 
tango (vilket resulterade i filmen The Tango 
Lessons). ”And people say life is all downhill 
after 40”, skrattar Potter när hon tänker till-
baka och berättar om sin karriär för Bergman-
veckans publik.

Film

Londonregissören  
Sally Potter på Sverigebesök

Sally Porter. © Carla Orego Veliz (www.carlaorregoveliz.com)

TEXT: Linn Lönroth

Det är oktober 1962 i London. Kalla kriget har 
nått sin höjdpunkt med Kubakrisen och världen 
håller andan i fruktan för ett fullskaligt kärnva-
penkrig. Bästa vännerna Ginger och Rosa skolkar 
från skolan för att gå på politiska protestmöten 
och manifestationer för kärnvapenavveckling, 
medan det på radion talas om sovjetiska missiler 
kraftiga nog att utplåna hela mänskligheten.

Ginger & Rosa, Triart Film, 2013.
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av 40 km) som skyddar både för stark sol och 
strilande regn. Det sägs att dessa valvgångar 
byggdes för att ovanpå dem kunna skapa 
extra uthyrningsrum till universitetets många 
studenter! 

Vår guide tog oss först till stadens popu-
läraste mötesplats, Piazza del Nettuno, med 
den flamländska skulptören Giambolognas 
berömda Neptunfontän, Fontana di Nettuno. 
Vid torgets ena sida ligger Salaborsa (Börsen) 
och om man går in genom Börshusets port 
in på den pelarförsedda, täckta innergården 
kan man genom glasgolvet beskåda de 2 000 
år gamla ruinerna av den ursprungliga staden, 
Bononia. På 1800-talet var Salaborsa stadens 
ekonomiska centrum, idag är det kulturcen-
trum med ett mycket uppskattat bibliotek. 

Härifrån är det bara ett stenkast till Piazza 
Maggiore, det stora torget, som anses vara 
ett av Italiens vackraste torg och som också 
populärt kallas för “stadens vardagsrum”. Vid 
torgets norra sida ligger det på 1200-talet 
uppförda Palazzo del Podestà, maktens palats, 
där stadens styrande regerade. Historien 
förtäljer att kung Enzo satt fången där från 
1249 till sin död 23 år senare. Det sägs att 
han på dagarna levde fritt i palatset, men 
tillbringade nätterna upphängd i en järnbur! 
Palazzo del Podestà blev med tiden för litet 
och ett nytt palats, Palazzo Re Enzo, byggdes 
på dess baksida. Pelargången Voltone Podestà, 
mellan Palazzo del Podestà och Palazzo Re 
Enzo, är ett så kallat “whispering gallery” 
med otrolig akustik. Om man står i ett av 
pelargångens hörn och viskar med ansiktet 
vänt mot muren hörs viskningen tydligt i det 
motsatta hörnet. Flera av oss nyfikna utförde 
experimentet och det lyckades varje gång! 
Mystiskt!

Vid Piazza Maggiores södra sida ligger den 
aldrig riktigt färdigbyggda (man är fortfa-
rande i färd med att täcka fasaden med  vit 
marmor) Basilica di San Petronio, tillägnad 

Den unge mannen i Birger Sjöbergs dikt inspirerades att dikta om 
Italien vid åsynen av en burk citronkarameller dekorerad med ett 
färgstarkt sydländskt landskap. Fyrahundra Sweor, med representan-
ter från 73 av SWEAs 75 avdelningar, inspirerades att resa till Italien 
av SWEA Riminis lockande inbjudan till det av dem arrangerade 
Världsmötet i Bologna 3-6 oktober 2013. 

Bologna, huvudstaden i den norditalienska regionen Emilia-Romag-
na, med ca 400 000 invånare är en av Italiens äldsta städer. Den grun-
dades redan på 600-talet f Kr under namnet Felsina. Ett par hundra år 
senare erövrade gallerna staden och döpte om den till Bononia. Sedan 
kom romarna och staden blev en romersk koloni. Fram till början av 
1800-talet var Bologna en av de bäst bevarade medeltida städerna i Eu-
ropa. Staden, med sina krokiga och trånga gator, var förr omgiven av en 
ringmur i form av en oregelbunden sexhörning som idag endast lever 
kvar i namnen på de 12 portarna och ringvägen runt stadens centrum. 
Under andra världskriget utsattes staden för omfattande bombningar 
men har ändå ett av Europas största, bäst bevarade historiska centrum. 

Bologna har flera smeknamn t ex “la grassa” (den feta) på grund av 
sitt goda kök och sina kulinariska traditioner (tagliatelle bolognese, 

mortadella, tortellini), “la rossa” (den röda), vilket syftar på byggnader-
nas röda tegeltak och röda fasadtegel , men också på stadens politiska 
vänsterinriktning, och slutligen “la dotta” (den lärda) på grund av det 
berömda universitetet, som grundades 1088 och är Europas äldsta. 
Idag har universitetet i Bologna över 100 000 studenter. 

Operahuset,Teatro Comunale di Bologna, är en av Italiens äldsta 
och viktigaste teatrar, och  centrum för stadens kulturliv.

I Bologna finns också viktiga motorindustrier som Lamborghini, Ma-
serati och Ducati. Även när det gäller modevärlden har Bologna kända 
modehus som Borbonese, Les Copins, Bruno Magli och La Perla.

Vi var tolv London-Sweor, varav tre från styrelsen, som reste till 
Bologna för att deltaga i Världsmötet. 

På Bologna flygplats mottogs vi av Rimini-Sweor som ordnade taxi-
transport till våra olika hotell: Hotel Europa, Tre Vecchi och Regina, 
alla behändigt belägna på gångavstånd från stadskärnan. 

Efter registrering på Hotel Europa arrangerades på torsdag 
eftermiddag en stadsrundvandring. Jag hade med mig mitt paraply, 
som vanligt, men det behövdes inte. Kännetecknande för Bologna är 
nämligen alla vackra valvgångar, arkader, (med en sammanlagd längd 

St Petronius, biskop i Bologna på 400-talet. 
Basilikan, en av världens största kyrkor med 
vackra gotiska valv, är 132 m lång, 60 m 
bred och rymmer 28 000 personer! Inne i 
basilikan, på golvet i det vänstra sidoskeppet 

finns Cassinis berömda solur, la Meridiana, 
världens största solur, som visar att jorden 
snurrar runt solen och inte tvärtom!

Snett emot ligger Palazzo d’Accursio. Från 
sin upphöjda plats över porten blickar påve 
Gregorius XIII ut över torget. Palatset var 
rådhus ända till november 2008, men är nu 
ett museum med konstverk från medeltiden 
- 1800-talet. Sevärt är också palatsets torn, 
Torre d’Accursio, med den stora, fina klockan. 

Vid Piazza Maggiore finns det många 
lockande utomhuskaféer, men vi vandrade 
vidare under de vackra arkaderna utmed  
Via dell’Archginnasio, där några av Bo-
lognas mest exklusiva butiker är belägna. 
(Den största shoppinggatan är annars Via 
dell’Indipendenza.) 

På andra sidan Piazza San Stefano 
beskådade vi Basilica di Santo Stefano, ett 
kyrkokomplex som från början bestod av sju 
byggnader, varav nu endast fyra återstår. Det 
sägs att biskop Petronius efter ett besök i Det 
heliga landet och Jerusalem inspirerades till  
att i Bologna återskapa de sju heliga platserna 
(sette chiese) genom att låta bygga samman 
sju kyrkobyggnader till en enhet. 

Från Piazza San Stefano fortsatte  vi  till 
en av Bolognas allra viktigaste byggnader, 
Palazzo dell’Archiginnasio. Det var påve Pius 

IV som på mitten av 1500-talet insåg nöd-
vändigheten av att skapa en huvudbyggnad 
för universitetets alla fakulteter, som då var 
spridda överallt i staden. På palatsets övervå-
ning finns olika klassrum, studierum och den 

1637 uppförda anatomisalen (Teatro Anato-
mico). Det är en amfiteater av furuträ med 
en himmelstron för professorn, statyer av 
framstående läkare som t ex Hippocrates och 
Galen (de mest framstående läkarna i Rom 
och Grekland) placerade utmed väggarna och 
ett obduktionsbord i mitten på golvet. Salen 
förstördes nästan helt under andra världskri-
get men har nu återuppbyggts. 

Nästa sevärdheter var de två lutande 
tornen, Bolognas symbol. På 1100-talet 
lät mäktiga familjer uppföra ett hundratal 
försvarstorn i stadens centrum; idag finns 
knappt ett 20-tal kvar. De mest berömda av 
dessa är Torre degli Asinelli (97 m) och Torre 
de Garisenda (48 m). Det var två rivalise-
rande familjer som tävlade om att bygga det 
högsta tornet, Garisenda-familjen vann, men 
eftersom tornet var dåligt byggt, lutade alltför 
mycket, var man på 1300-talet tvungen att 
förkorta det. Torre degli Asinelli är faktiskt 
Italiens högsta lutande torn (55 m högre 
än det lutande tornet i Pisa), och om man 
klättrar uppför de 498 trappstegen ända upp 
till toppen har man en fantastisk utsikt över 
hela staden.

Förr i tiden var Bologna  sidenindustrins 
viktigaste stad i Europa. På 1100- och 
1500-talet byggdes många kanaler i staden 
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“ ”Förr i tiden var Bologna sidenindustrins 
viktigaste stad i Europa” ”

SwEAs sju regionmöten och 

Världsmöte i Bologna 
3–6 OKTOBER 2013

TEXT: Rigmor Rutlin   BILD: Lena Nilsson & Helen Rennie-Smith

”Jag längtar till Italien, till Italiens sköna land,

där små citroner gula, de växa uppå strand,

där näktergalar drilla

allt uti dalen stilla,

och snäckorna så röda, de lysa uppå sand.”

– Ur Längtan till Italien, Fridas andra bok (1929) av Birger Sjöberg 

(1885-1929) 
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Exempel på mötesplatser i Storbritannien och på Irland som Svenska kyrkan 
i London ordnar i samband med Lucia och advent: Brighton, Edinburgh, 

Birmingham, Liverpool, Dublin, Belfast, Bristol, York. (Med reservation för ändringar).

Camilla persson
Familj: Gift med kyrkoherde Michael Persson. Barnen 
Amanda, 21, som läser juridik i Lund och Caspar, 19, läser 
IT på City of Westminster College. 

bor: I prästgården, vid kyrkan.

Gör på fritiden: Antingen läser och tar det lugnt eller 
åker och titta på saker – i stan eller på landet. 

Favoritstadsdel: Älskar fortfarande känslan av att upp-
täcka London och tänka WOW, tänk att jag är här! Gillar 
allt ifrån att gå längs Themsen vid Borough Market till att 
vara i Shoreditch och Brick Lane. Samtidigt tycker jag om 
Richmond Park.

bäst med london: Att Londonborna är så öppna och 
toleranta. Det är lätt att vara invandrare i en sån världs-
stad. Och det är en vänlig stad. Råkar du gå in i en 
person kan den andra säga ”sorry”. Står du med en karta 
i handen kan du få frågan om du behöver hjälp. Men det 
är också en stad som man kan vara väldigt ensam i.

hänvisar vi människor vidare till svensktalande psykologer, psykotera-
peuter eller psykiatriker.

Svenska Församlingen i London har funnits i 300 år – har den 
alltid funnits på Harcourt Street? 
– Nej, 1710 låg den vid Wapping, på Swedenborg Gardens. Men det 
var under tiden som Jack the Ripper härjade och var inte bästa stället 
att vara på. Elizabeth Gustavsdotter Stride var Rippers tredje offer. 
Hon var en av dem som kom till kyrkan för att få hjälp med pengar 
och blev mördad. Då beslöt församlingen sig för att leta efter en annan 
plats och runt 1909 köptes tomten på Harcourt Street. Kyrkan stod 
klar 1911.

Ung i London, 28+, syjunta… När drar Ulrika Eleonora mest 
folk?
– Ung i London är väldigt populär. Vi har kontakt med 500 till 600 
unga som är med i våra e-postlistor och genom vår facebook-grupp. 
Men det finns många olika verksamheter. När vi har seniorlunch 
så kommer det runt 90 personer, och på Torsdagsträffen sist var vi 
110 stycken. När vi visade fotboll häromkvällen kom 250 personer. 
Julmarknaden är väldigt populär. Och Lucia. 

Vad är på gång just nu?
– Nu förbereder vi inför julen. Och vi tar gärna emot hjälp. Vi brukar 
ha flera SWEA-medlemmar som kommer och donerar sin tid och 
hjälper till.

Hur kom det sig att du blev diakoniassistent?
– Jag älskar att jobba med människor – och det att tjäna människor. 
Jag är lärare i botten men har bott mycket utomlands och då har jag 
inte jobbat som lärare utan som diakoniassistent. Jag utbildar mig till 
diakon samtidigt men är inte riktigt där än.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
– Det är svårt att ha ett inrutat schema, man måste vara öppen och 
möta de som kommer till kyrkan. Prata med unga som tittar på 
anslagstavlan för att leta boende och jobb, eller se om det sitter någon 
i kaféet och mår dåligt etcetera. I dag har jag inköpen inför julmark-
naden på agendan men lägger det åt sidan om något dyker upp där 
jag behövs. Jag reser ganska mycket. Vi är den enda svenska kyrkan i 
Storbritannien och har det som en uppgift att hjälpa svenskar att hitta 
varandra för att bygga upp ett nätverk så att de kan hjälpa och stötta 
varandra. När jag och en av prästerna åker till Edinburgh till exempel 
då kan någon ha kört bil i en och en halv timme för att träffa oss. 

– Modersmålet är ju jätteviktigt. Speciellt om man blir sjuk eller 
mår dåligt. Får du en stroke till exempel som sätter sig på talet är det 
andraspråket som försvinner först, precis det som pratades om på 
SWEA:s temakväll Uppdrag: Besegra Stroke. 

Vad gillar du mest med ditt jobb?
– Att möta människorna och mångfalden. Allt från att göra tacos till 
115 ungdomar mellan 19 och 22 år, stå och hacka lök och steka kött-
färs tillsammans med dem, till att hjälpa människor i kris.
 
Är det många som söker sig till kyrkan som behöver hjälp på 
olika sätt?
– Ja. Jag, Inger (Öhlén, diakon, red anm.) och prästerna Andrew Holm 
och Michael Persson har alla samtal. Vi har alla tystnadsplikt. Ibland 

TEXT: Natalie Nordenswan   BILD: Privat

... Camilla Persson, diakoniassistent i Svenska kyrkan i London och hedersmedlem i SWEA.

Hallå där ...
för att underlätta transporter, för att driva 
enorma vattenhjul till silkesspinnerierna. 
Sidentillverkningen var mycket framgångsrik, 
silkesmaskarna trivdes bra i kanalernas fuk-
tiga atmosfär, men det var viktigt hålla meto-
den att spinna siden hemlig och vattenhjulen 
doldes därför bakom fönsterlösa väggar.  På 
1950- och 1960-talet byggdes parkeringsplat-
ser och gator över Bolognas kanaler, men på 
ett par ställen kan man fortfarande än idag se 
de ursprungliga vattenvägarna, som vid Via 
Paella, där man öppnar en liten lucka i väggen 
för att sedan blicka ner på en kanal! 

Torsdagen avslutades med mingel och en 
god middag på Hotel Europa på kvällen.

På fredagen var det först förmöten för de sju 
regionernas styrelser och efter lunchen region-
möten. Alla möten hölls på Hotel Europa.

Sweor som inte deltog i möten hade möjlig-
heten att åka på utflykt till Parma, Modena, 
Castelguelfo Outlet, gå på pastakurs eller 
besöka keramikmuseet. 

På kvällen samlades alla igen för en 
jazzkväll på restaurang Bentivoglio, där vi åt 
underbar italiensk mat och lyssnade på härlig  
jazzmusik.

På lördagsmorgonen inledde Agneta Nils-
son, SWEAs grundare, Världsmötet med 
ett tal, där hon berättade om sitt liv och hur 
SWEA startades. För oss svenska kvinnor i 
utlandet och för dem  som flyttat tillbaka till 
Sverige har SWEA verkligen blivit en grund-
pelare i våra liv! Detta bekräftas särskilt på 
region- och världsmöten då Sweor från olika 
delar av världen sammanstrålar, nätverkar och 
har underbart roligt tillsamman!  

Andra konferenstalare var Sveriges 
ambassadör i Rom, Ruth Jacoby, Svenska 
Institutets stabsamordnare/pressansva-
riga Agnes Gudmundson Lidbeck och Åsa 
Lena Lööf,  nu styrelseledamot i Svenskar 
i Världen. Programmet behandlade viktiga 
teman som:  SWEA 2013: Dåtid – Nutid – 
Framtid; Kommunikation  i en organisation 
som SWEA; SWEA i samarbete  med andra 
organisationer.

På lördagseftermiddagen delades vi upp i 
tre workshops med ett rullande schema, där 
tre teman togs upp till behandling:  1) Barn 
utomlands – svenska språket, handledare 
Monica Bravo Granström (Tyskland) och Mo-
nica Hallworth (Malmö);  2) SWEA i fram-
tiden, handledare Anita Kaspar (Frankfurt) 
och Katarina Silverskiöld (Oslo); 3) SWEAs 
information och kommunikation, handledare 
Vicky Almstrum, (USA), Annette Åsberg 
(Orange  County) och Elsa Maréchal, SWEA 
Forums redaktör (Sverige/Frankrike).

 Dagen avslutades med presentation av och 
diskussion om vad som är SWEA Internatio-
nals Vision -  Uppdrag - Mål! Många intres-
santa, positiva, minnesvärda synpunkter och 
förslag lades fram. 

Även denna dag fanns det möjligheter för 
Sweor att göra olika utflykter, museibesök  
eller gå på pastakurs.

Lördagens festmiddag ägde rum på Hotel 
Centergross dit vi färdades med buss. Det ser-
verades en härlig middag bestående av typiskt 

italienska specialiteter och vi underhölls  av 
vacker sång och musik.

SWEA Riminis ordförande, Desirée Forni,  
hälsade välkommen, presenterade och tacka-
de  sin VM-kommitté för allt otroligt arbete 
de lagt ned för att göra Världsmötet lyckat! 

Margret Sikkens Ahlquist, SWEAs inter-
nationella ordförande, höll också tal. Sedan 
berättade Agneta Nilsson att Redaktörstäv-
lingen för det bästa SWEA-Bladet nu avgjorts, 
att av 43 insända SWEA-Blad Singapore 
vunnit, att London, Zürich/Genève, Holland 
och Moskva fått hedersomnämnande. Som 
pris fick redaktörerna mottaga en vacker 

SWEA-flagga. Vi London-Sweor var verkligen 
stolta över vår redaktör Natalie Nordenswan 
och vårt SWEA-Blad. Kvällen avslutades 
med dans till bl a underbar Abba-musik, som 
fick alla Sweor upp på dansgolvet. En mycket 
lyckad kväll!

Det blev ett mycket intressant, tankeväck-
ande, lärorikt och trevligt Världsmöte och ett 
stort tack för allt går till SWEA Rimini ifrån 
oss alla!  

Nu gläder vi oss åt nästa Världsmöte, som 
kommer att äga rum i Arizona 2015!

Ciao!
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corne’.  Senare inventarier nämner inte enhörningsbildvävarna utan de 
har gått förlorade. När Historic Scotland beslutade sig för att restaurera 
Stirling Castle ville de återskapa en serie av bildvävar med enhörnings-
motiv. För att återställa bilden av Stirling Castles prakt och rikedom 
beslutades att väva ’historien om enhörningen’. En sådan serie skulle ha 
varit slottets höjdpunkt som inbjöd till samtal och beundran. På Clois-
ters Museum i New York finns en serie om sju bildvävar från renässans-
tiden. Bilderna är fyllda med kristna och mytologiska allegorier och 
de vävdes någonstans i Nederländerna under tidigt 1400-tal. De sju 
bilderna berättar tillsammans historien om en enhörning som jagas och 
dödas av en grupp jägare med hundar. Inspirerade av dessa bilder har 
vävarna vid West Dean Studio i Sussex under mer än tio år arbetat med 
att hitta rätt design, historiskt rätta färger och vävmetoder. I år hängs de 
tre sista bildvävarna på plats och som besökare kan man fantisera om 
hur det var på ett kungligt palats på 1500-talet. Färgprakt och förgyllda 
dekorationer prydde palatset och bildvävarna berättade en historia som 
knöt an både till filosofiska och religiösa frågeställningar samt påminde 
om kungens rikedom och makt.

Res till Skottland för ett besök på Stirling Castle! 
Mer information hittar du på: www.stirlingcastle.gov.uk.

Skottlands Stirling Castle var under 1500-talet ett strålande renäs-
sansslott där kungar och drottningar höll hov. Renässansen var en 
tid då konst, litteratur och filosofi blomstrade i Europa. Palatset var 
ett center för konst, kultur och celebriteter där makt och rikedom 

manifesterades i slottets 
inredning och dekoration. 
Enhörningen som motiv 
var väl använt under medel-
tiden, både i bildberättelser 
med religiösa motiv och 
för allegoriska berättelser 
om kärlek. Enhörningen 
har genom historien setts 
som en mytologisk varelse 
som tillskrivits renhet och 
magisk kraft och den har 
sagts endast kunna tämjas 
av en jungfru. Bevarad från 

James V:s tid finns en inventarielista daterad 1539 som nämner en se-
rie om fjorton bildvävar med enhörningsmotiv, ‘the historie of the uni-
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Enhörningar 
på Stirling Castle
TEXT: Malin Ståhl

Enhörningen är en figur som aldrig förlorar sin mytologiska dragnings-
kraft, den återfinns på stämplar från Induskulturen som daterar till 
runt 2000 f.Kr. och syns fortfarande inom dagens bildkonst, i till exem-
pel den indiska konstnären Tejal Shahs videoverk ‘Between the Waves’. 
Nu kan vi möta enhörningen i en serie nyligen färdigställda bildvävar. 
I år hängs de sista bildvävarna som berättar historien om jakten på en-
hörningen på plats i renässanspalatset på Stirling Castle i Skottland.

“ För att återställa 
bilden av Stirling 
Castles prakt och 

rikedom beslutades 
att väva ’historien om 
enhörningen’. ”

© Crown Copyright reproduced courtesy of Historic Scotland. 
www.historicscotlandimages.gov.uk

Christmas From Sweden
23 December, 2013, 7 pm

Cadogan Hall, 5 Sloane Terrace, London SW1X 9DQ

Proverbial Nordic cool makes way for traditional Nordic warmth as Sweden 

welcomes London to a concert for lillejulafton, ‘Little Christmas Eve’   

Performers include:
Hanna Husàhr, soprano
Carl Ackerfeldt, baritone
Henrik Måwe, piano
Mats Lidström, cello
Sofia Nyblom, presenter
with musical guests and a secret 
guest star

More details about all the artists and the musical programme can be found 
on www.christmasfromsweden.com

TICKETS: £28, £24, £18 and £12. Children under 16 years old, £12 
BOX OFFICE: 020 7730 4500 or online via www.cadoganhall.com

The Christmas From Sweden concert is presented by From Sweden 
Productions in close collaboration with Anglo-Swedish sponsors and partners. 

For full information, and a chance to win two tickets to the concert, please go 
to: www.christmasfromsweden.com and enter your details. 

Back by popular demand!

”Recommended”
- Time Out Photo: Caroline Romare
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LIVERPOOL STREET. Lina Kajgård sitter på det lilla ”UBS-
torget” i ett bankkvarter där ännu fler hus i glas och stål är under upp-
byggnad. Hon pekar runtomkring och de flesta husen verkar tillhöra 
den schweiziska banken UBS, som är hennes arbetsplats. 

Lina flyttade till London för drygt tre år sedan. Då fick hon tjänstle-
digt för att följa med sin dåvarande pojkvän.

– Allt gick väldigt snabbt, på bara några veckor. Han kom hem en 
fredag och betedde sig lite märkligt. På lördagen frågade jag vad det var. 
Då berättade han att han fått jobb på Londonkontoret. Jag sa att jag 
behövde lite betänketid, men på måndagen bestämde vi oss, säger Lina 
och ler.

En dryg månad senare hade de flyttat till London. 
Lina berättar om pojkvännen som så småningom fick hemlängtan 

och reste tillbaka till Sverige. Själv blev hon kvar.

Vad gör du på banken?
– Jag jobbar med ”collateral and treasury”, jag sätter ihop säkerhets-

portföljer för att låna valutor och statsobligationer. Jag sköter också en 
del kundkontakter. 

Hur skiljer sig jobbet från det i Sverige?
–Jag är ju på en schweizisk bank, den är relativt lik en svensk. Fast 

jag har jobbat på RBS (som är skotsk, red. anm.) innan - och det var stor 
skillnad. Nu har jag 
mycket frihet och jag 
är involverad i många 
saker. Men du måste 
prestera hela tiden, 
göra ett bra jobb så 
klart, säger hon och 
tycker att det varit 
positivt. 

Arbetsdagen är lite längre än i Sverige. Lina stiger upp klockan sex 
på morgonen för att vara på jobbet klockan åtta och går inte hem för-
rän halv sju på kvällen. Lunchrast tar hon vid skrivbordet.

– Sån är kulturen, jag har bara varit ute på lunch tre gånger. 
Även om hon jobbar mycket så upplever hon att hon hinner med 

London. Framför allt på helgerna.
– Jag var jättedriven de första två åren. Köpte böcker och gick olika 

promenader. Jag har varit på väldigt många ställen i London. Annars är 
det ju så att istället för att man går och tar en fika går man ut och äter. 
Det finns en tennisbana runt kvarteret där jag bor så dit går jag, jag 
promenerar också mycket och går på pilates. 

Vad har det betytt att jobba här?
– Jag minns att när jag jobbade i Stockholm och pratade med några 

killar i London så verkade det så stort att vara här. Nu har jag gjort den 
grejen, satt ihop en CV och sökt jobb. Jag tror det är bra, för kontakt-
nätet och för språket. Från att ha övat ”anställningsintervju” hemma 
med Magnus på engelska tills att man går på möten som jag gör idag. 

MARYLEBONE. Mitt på charmiga High Street ligger London 
Medical där Ewa Hellberg arbetar som gynekolog några dagar i måna-
den. Resten av arbetstiden är hon i Norrköping, dit hon pendlar. 

– Jag har alltid jobbat mycket utomlands. I Oman till exempel, har 
jag jobbat för EU och Läkarförbundet. Jag har en egen klinik i Norrkö-
ping och fick erbjudande att jobba i London två, tre dagar i månaden, 
säger hon.

Totalt arbetar 230 000 läkare i Storbritannien, berättar hon. Det 
pågår en ”revalidation” vilket innebär att alla specialister och GP:s ska 

fylla i ett formulär som ska intyga att deras kunskaper är färska. Den 
som inte klarar den får inte längre fortsätta som läkare i Storbritan-
nien. Revalidationen startade i december 2012 och certifieringen 
gäller i fem år innan den måste förnyas. Ewa tillhör de tusen första som 
får sin certifiering.  

Hos Ewa kan man göra vanliga gynundersökningar, ultra-ljud och få 
recept utskrivna. 

Vad är skillnaden Norrköping och London?
– Jag har ju många fler patienter i Norrköping, där är det köer. Här får 
man tid direkt. I London jobbar jag på en stor klinik men det finns 
bara en till gynekolog.

Vad säger britterna om de svenska gyn-stolarna?
– Ja, det är viktigt att jag är väldigt trygg och visar hur de ska sitta. Att 
vara läkare handlar alltid om att kunna ta på människor, det kan vara 
på huvudet eller magen. Du måste se, känna och titta, säger Ewa. 

En markant skillnad mellan länderna är arbetskläderna. I Sverige är 
det en självklarhet att möta en doktor i vita kläder, vilket inte alls går 
hem i England. Bara sköterskorna har på de vita rockarna. 

Hur tycker du att engelsmännen ser på oss?
– Bara positivt. Svenskar har väldigt bra rykte. De är pålitliga, gör 

ett bra jobb och jobbar hårt. Plus att vår engelska redan från början är 
väldigt bra.

Och framtiden?
– Min plan nu är att köpa en liten lägenhet i Stockholm att kunna 

komma hem till. Alla mina kompisar har barn och har flyttat ut från 
stan. Senast jag skulle sova över hos en kompis vaknade jag upp i Bam-
sepåslakan, skrattar hon.

Hon är övertygad om att livet skulle ha sett lite annorlunda ut om 
hon varit kvar i Stockholm. 

–  Veckorna bara susar förbi, det är ett helt annat tempo. Kanske 
blir man vuxen lite långsammare här. 

Hur kom du i kontakt med SWEA?
– Jag var med i SWEA när jag var 21 och bodde i Florida i USA. 

Det var jättekul. Mest hemmafruar och au pairer. I London gick jag 
med för några månader sedan. Jag har inte så många svenska vänner i 
London och har saknat det och svenska traditioner. Det att man delar 
samma bakgrund. 

Kände du någon i SWEA?
– Nej, ingen. Jag skickade ett mejl och blev inbjuden till After 

Work. Det var jättekul. Fullt med tjejer!

TEXT: Natalie Nordenswan   BILD: Silja Lindblad

SWEA-Bladet mötte tre Sweor på jobbet och blev 
inspirerad av tre starka kvinnor som berättar om 
prestation, hierarki och om att vara svensk. Och när 
lunchen består av en smörgås framför datorn.
– Sån är kulturen, säger Lina Kajgård.

“ Veckorna bara 
susar förbi, det är ett helt 

annat tempo.”

“ Jag har alltid älskat London. Jag 
fick ett stipendium 1965 och åkte hit. 

Det var lite flower-power då och jag har 
alltid längtat tillbaka.”

– De skulle inte ta mig för en doktor annars. Vita kläder har jag bara 
när jag gör undersökningar. 

Ewa nämner också hierarkin. I London är hon doktor Ewa Hellberg, 
i Sverige får hon vara Ewa. 

– Att jobba i ett annat land är roligt för man lär sig alltid något nytt, 
som skillnaden mellan NHS och landsting. Det är väldigt spännande 
och stimulerande. Här ska precis allting skrivas ned och systemet är 
lite mer omständligt. 

En av de bästa fördelarna med att jobba i två länder är själva 
resandet, som hon tycker är roligt. Men Ewa känner samtidigt att hon 
missar mycket av London när hon jobbar hela dagarna. 

Och trots läget mitt i Marylebone så gör Ewa precis som de flesta 
andra när det är lunchdags, köper sig en lunchsallad eller – smörgås 
som hon tar med och äter på sitt rum. En nackdel med skrivbords-
luncherna är att det tar lite längre tid att lära känna sina kollegor. Istäl-
let försöker hon följa med arbetskamraterna på olika evenemang och 
samma kväll som SWEA träffar henne ska hon se en utomhusopera i 
Holland Park.

När Ewa är i London träffar hon ofta barnbarnen på kvällarna efter-
som en av hennes döttrar bor i London. När de ses brukar de umgås, 
ibland badar hon barnbarnen på kvällarna och så läser hon sagor.

Har du någon plan?
– När det börjar fungera med försäkringsbolagen genom den nya 
”revalidationen” som alla läkare måste gå igenom så hoppas jag på att få 
kunna arbeta fler dagar i London.

När blev du en SWEA?
– Första gången jag gjorde något ihop med SWEA var 2001 då jag var 
med och föreläste för 1,6 miljonersklubben. Då träffade jag många 
Sweor och det var väldigt trevligt. 

Vad är bäst med SWEA?
– Att det är så många kompetenta och nyfikna kvinnor med välkom-
nande attityd som är med, i olika åldrar och med olika erfarenheter. 
De får en att hitta hem när man är borta. Som när det är kräftskiva 
eller luciakaffe. 

På vilket sätt känner du dig svensk?
– Sverige är tryggheten. Min mamma är 93 och vi firar midsommar 
ihop på Yxlan i Stockholms skärgård varje år. 

namn: Lina Kajgård. 

bor: Vid Sloane Square.

Familj: Pojkvän.

Jobbar: På Schweiziska banken UBS.

sWea: Sedan 2013. 

smultronställe: På Number Sixteen, 16 Sumner 
Place i South Kensington, ligger ett Boutique-hotell 
som är en fantastisk trädgård med fontäner och 
kaféstolar och man kan äta där. Dit brukar jag smita. 

namn: Ewa Hellberg

bor: Hyr ett rum i 
Marylebone och bostad i 
Norrköping.

Familj: Man och två 
utflugna barn, ett i London 
och ett i Köpenhamn.

Jobbar: På London Medical 
Clinic i Marylebone och 
Gynekologiskt Centrum i 
Norrköping. 

sWea: Sedan 2012. 

smultronställe: Fishworks 
på Marylebone High 
Street som är en utmärkt 
fiskrestaurang. Och 
varuhuset Selfridges. St 
Christopher Square är också 
ett jättefint område, 50 
meter från Oxford Street.  

London-Sweor i 

karriären

M
ed

leM
M

a
r

M
ed

leM
M

a
r

17



1918

WIMBLEDON. Dagny Bugnon har väl alla tjejers drömjobb: reser 
mellan London, Paris och New York – och sminkar sig på arbetstid.

– Folk kan undra vad jag håller på med när jag sitter och kollar mig i 
spegeln på kontoret. Men att sminka sig eller att gå på stan kan faktiskt 
ge inspiration, skrattar hon.

Tidningsställ med modemagasin, hyllor med smink och nagellack. På 
Rimmel London är hennes titel Global Product Development Director, 
vilket innebär att hon är ansvarig för den internationella produktut-
vecklingen. Dagny har arbetat inom företaget sedan hon tog sin examen 
vid Handelshögskolan Göteborgs universitet 2000. Rimmel ingår i 
företagsgruppen Coty, där flera smink- och parfymmärken ingår.

Dagny som växte upp i Tyskland pratar förutom tyska, svenska och 
engelska också franska. Alla språk pratar hon flytande. 

– Jag sökte mig inte utomlands direkt, men när jag tog min examen 
i Göteborg hade jag haft en termin i Tyskland och hade kommit i 
kontakt med Cotys Tysklandavdelning som låg nära där jag studerade. 
De gjorde en flashig presentation, säger hon och berättar hur hon blev 
kontaktad av en kille från sminkmärket Margaret Astor. Det var han 
som erbjöd henne ett jobb och på den vägen är det. 

Flyttlådorna gick från Göteborg till Tyskland men efter bara sex 
månader kom beskedet att teamet skulle flytta till huvudkontoret i Pa-
ris. Dagny tyckte att det lät spännande och följde med. I Paris träffade 
hon sin blivande man som arbetar som konsult. När han i sin tur blev 
erbjuden ett jobb i London, och hon nämnde det för sin chef, fick hon 

nästan genast en ny tjänst på Londonkontoret. Smidigt nog blev det 
samtidigt ett kliv uppåt i karriären.

Fast egentligen, avslöjar Dagny, hade hon sett fram emot att få vara 
ledig ett tag, men det blev bara två, tre dagar. 2010 bestämde hon sig 
för att ta time-out. Hon hade kommit till en punkt i livet där hon bör-
jat fundera kring vem hon är och vad hon står för. Hon kände också att 
hon ville ägna lite mer tid åt sitt privatliv efter många år där hon haft 

ett jobb som inneburit långa arbetsdagar och många internationella 
resor. Genom sin time-out hoppades hon på att få lite perspektiv på 
tillvaron.

– Jag gifte mig samma vinter så jag tänkte framför allt planera 
bröllopet, i Tyska kyrkan i Stockholm. Det blev ett fantastiskt fint 
vinterbröllop med många utländska gäster. Festen efteråt hade vi på 
Stallmästaregården. 

Dagny låter säker när hon säger att hon trivs i London.
– Även om jag kan alla kvarter och känner mig hemma i Paris så 

hade jag egentligen aldrig sökt mig till Frankrike, som många av mina 
kompisar gjorde. Jag trivdes bra men när jag kom till London kändes 
livsstilen, värderingarna och sättet att leva vardagen på mer som 
hemma i Sverige. Britterna kommer i tid till möten, folk planerar och 
det uppskattas. Det känns mer professionellt, säger Dagny. 

Efter alla flyttar – stannar du i London?
– Varken jag eller min man har någon direkt anknytning till England 
förutom genom våra jobb. Vi har inga barn så vi är förstås väldigt 
 flexibla, på gott och ont. Men det innebär funderingar på om vi ska 
skaffa hus här, vilket ju inte är det lättaste. Släkt och vänner är i prin-
cip utspridda över hela Europa, säger hon.

På frågan om hur långa hennes arbetsdagar är så tror hon att de är 
längre i London än de skulle vara i Stockholm. Men inte i jämförelse 
med Paris.

– Där krävs ännu mer. Fast i Paris kan man komma sent till jobbet 
och sen ställa sig vid kaffeautomaten och prata. Ändå kan du vara 
borta på en tre-rätters lunch ett par timmar. Skillnaden är att där fly-
ter arbete och fritid ihop, och arbetsdagarna blir därför längre. När vi 
börjar gå hem från jobbet ska fransmännen börja avsluta något samtal 
och kanske vidare till ännu ett möte.

Har du några karriärtips?
– Klart man måste vara målmedveten, öppen och trevlig, driven 

och ambitiös. Ingenting händer av sig själv. Ett tips kanske är att vara 
lite tuffare och hårdare. Men man får samtidigt akta sig och inte tro 
allt de säger. Engelsmän är väldigt bra på att uttrycka sig men det 
betyder inte att allt är som vi svenskar tolkar det. 

Hur kom du i kontakt med SWEA – du sitter ju också i 
styrelsen?
– SWEA är ett mycket välkänt nätverk och mina föräldrar var med på 
SWEA:s aktiviteter när de bodde i USA. När jag hade tid över under 
min time-out 2010 gick jag med i SWEA och blev medlemsansvarig 
med en gång. Jag har lärt känna fantastiska människor. 

Hur viktigt är det att träffa andra svenskar?
– För mig personligen är det viktigt att få prata svenska och lära känna 
andra svenskar. Jag har bott utomlands länge nu, och även under min 
uppväxt. Svenska känns lite mer personligt och privat. Det är lite av en 
identitetsfråga. Det känns viktigt att man känner sig rotad, något jag 
känner mig när mjölkpaketen ser ut som man är van och när jag andas 
in den svenska friska luften.

“ Det känns viktigt att man 
känner sig rotad, något jag känner  

mig när mjölkpaketen ser ut som  
man är van. ”

TEXT: Britt Engström   BILD: Shutterstock.com – Amy Johansson

Ordet ”sur” har en negativ klang och ger en obehaglig känsla.
Finns det någon verklighet bakom detta – kan hälsan påverkas av att man är sur?

Att vår västerländska livsstil orsakar försur-
ning av sjöar, åkermark, växter och djur vet 
vi och det åtgärdar vi ibland med tillförsel 
av kalcium och andra mineraler. Men att vi 
människor som tillhör samma ekosystem, 

också skulle vara drabbade diskuteras sällan. 
Syra-basbalansen är grunden för alla livspro-
cesser i hela organismen och en förutsättning 
för att hålla oss friska.

I dagens moderna samhälle med all snabb-
mat äter vi alltför mycket syrabildande mat 
som exempelvis kött, pasta, vitt bröd, marga-
rin, godis, läsk, kaffe och alkohol, detta gör att 
vi blir försurade. Vet du att till exempel Coca 
Cola som så många tycker om, är mycket sur 
och har ett pH-värde på 2,5. Dricker du en 

halv liter Coca Cola så måste kroppen, för 
att bevara pH-värdet, ge ifrån sig lika mycket 
kalcium som det finns i en halv liter mjölk. 

Lånet på skelett, ligament och muskel-
fästen ökas på för varje dag som vi äter för 

mycket syrabildande 
mat. Hur många tän-
ker på att relatera de 
ökande problemen 
med morgonstelhet, 
muskelvärk, musarm 
eller tennisarmbåge 
till den begynnande 
mineralbristen i 

kroppen. Andra företeelser som också skapar 
surhet är stress och hård fysisk aktivitet.

För att ta reda på om du är försurad, kan 
du använda ett enkelt prov med indika-
torpapper och testa morgonurin och saliv. 
Morgonurinens pH bör ligga nära 6,4–6,8 
och morgonsalivens (utanför munnen) 7,0.

Enligt dr. Ragnar Berg, skaparen av begrep-
pet syra-basbalansen, bör man äta sju gånger 
så mycket basbildande som syrabildande 
kost. Ett bra sätt är att byta ut en måltid 

varje dag mot nästan bara grönsaker och lägga 
till ett mellanmål med frukt. De allra flesta 
grönsaker och frukter är basbildande, gurka 
och rättika är allra bäst Tips på recept www.
rakost.se. Motion och bastubad som medför 
svettning är också bra eftersom en del syror 
följer med svetten ut. På så sätt blir njurarna 
skonade.

Trots goda föresatser är det få människor 
som klarar av att minska kroppens surhet till-
räckligt mycket enbart med kostförändringar. 
Alltså får vi hjälpa till med olika kosttillskott. 
Dels behövs de basiska mineralerna främst 
kalcium, kalium och magnesium och dels 
bikarbonat. Det finns många bra ”Basproduk-
ter” hos hälsohandeln. 

Din kropp är det enda du är garanterad att 
behålla hela livet så ta hand om den. Genom 
att ändra dina matvanor, inta kosttillskott, 
stressa mindre, äta långsamt, tänka positivt 
och träna lagom, får du en friskare och 
gladare kropp. 

 Britt

“ Motion och bastubad som medför 
svettning är också bra eftersom en del 

syror följer med svetten ut. ”

Surt,  
sa räven  

om rönnbärennamn: Dagny Bugnon

bor: Parsons Green

Familj: Gift med Frédéric från fransktalande 
Schweiz.

sWea: Sedan 2010

smultronställe:  White Horse, lokala puben. 
Mataffären Bayley & Sage och kötthandlarn Parsons 
Nose. Space NK, är ett sminkparadis. Tienda, en 
nyöppnad spansk tapasbar. Lokala vinhandlaren 
Friarwood.
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Från Kings Cross till 

Edinburghs citykärna

För Londonbor är det relativt enkelt att ta sig till Edinburgh, 
antingen tar man tåget från King’s Cross och kliver av tåget cirka 5 
timmar senare, mitt inne i Edinburghs citykärna. Sväng åt höger när 
du kommer upp från stationen så hamnar du på Princes Street, en av 
paradgatorna för shopping, med många muséer och monument, och 
med en vidunderlig utsikt över Old Town, av Unesco världsarvs-klassat 
som medeltida kulturarv med små, trånga gator. Bortom Princes 
Street är New Town, raka motsatsen till Old Town med raka och breda 
gator. Det går även att flyga eller köra bil till Edinburgh, båda har sina 
fördelar, beroende på intresse eller hur mycket man vill göra utanför 
Edinburgh. Ett tips är Golf Coast-rutten, vägen som slingrar sig längs 
med Nordsjön och passerar många golfbanor och bjuder på fantastisk 
utsikt därpå särskilt under sommarmånaderna.

Edinburgh är givetvis känt för sitt slott (ett måste att besöka) och 
the Royal Mile, och en långsam promenad ner från slottet rekom-
menderas, då passerar man många av de till synes ändlösa raderna 
av affärer med skotskrutiga tartans, fudge och säckpipsblåsare, men 
se till att stanna till i St. Giles’ Cathedral. Lite längre ner finns även 
Canongate Kirk där drottningens barnbarn Zara Phillips gifte sig med 
Mike Tindall 2011 och allra längst ner finns drottning Elizabeths 
sommarresidens Holyrood, väl värd entréavgiften för att kunna kika 
på Abbey-ruinerna. Och det fantastiska ur arkitektonisk synpunkt 
skotska parlamentet måste beundras för att något så modernt, (invigt 
2004) passar in bredvid ett gammalt slott. 

En annan utsiktspunkt i Edinburgh är Calton Hill, där man ser 
över staden och Nordsjön, och påminns om att man inte alltid ska 

TEXT & BILD: Lena Tibbelin Buhre

”You cry more than me dog”. 
Bevingade ord från en förbipasserande skotte när min äldsta son satt och grät på en bänk på Castle Hill 

Road, strax nedanför det mäktiga Edinburgh Castle. Om jag var på väg upp eller ned för backen kommer jag 
inte ihåg, men Skottlands huvudstad har en speciell plats i mitt hjärta efter en månadslång vistelse då jag 
med mina barn dagligen utforskade staden och dess rika historia medan min make jobbade i stadens affärs-
kvarter.

bygga grekiska kolumner bara för att man vill … men bakgrunden är 
förtjusande vid fyrverkerierna under Hogmanay, Skottlands tre dagars 
långa nyårsfirande. Man ser även bort till Leith, där den engelska 
kungafamiljens Royal Britannia ligger på permanent basis som mu-
seum i hamnen. Shoppingcentret i anslutning har även många affärer, 
restauranger och en biograf för trötta turistfötter.  

Muséer som är värda ett besök inkluderar National Museum, Natio-
nal Art Museum, Whisky Heritage Museum högst uppe på Royal 
Mile där man får lära sig det mesta om whisky och även får ett litet 
smakprov eller om man hellre vill skotsk läsk i form av Irn-Bru.

Blir man hungrig och suktar efter något utöver det vanliga så stoltse-
rar Edinburgh med en handfull restauranger med Michelinstjärna, så-

som: The Kitchin, 78 Commercial Street, EH6 6LX, och även Castle 
Terrace Restaurant at 33/35 Castle Terrace, EH1 2EL och Restaurant 
Martin Wishart och Number One som finns på ett av stadens lyxho-
tell, Balmoral Hotel mitt i citykärnan. Icke att förglömma, fantastiska 
Farmers Markets, min personliga favorit huserar på Castle Terrace, kl. 
9 till 14 på lördagar året om. Utmärkt för att kunna handla sin egen 
brunch eller middagsmat om man bor som vi i något av stadens många 

lägenhetshotell där man kan laga egen mat. 
Eller varför inte en svenskinspirerad knäcke-
brödsmacka hos Peter’s Yard Coffee House & 
Bakery, Quartermile, 27 Simpson Loan. 

För de som är lite yngre, eller den som 
kanske reser med barn eller barnbarn, rekom-
menderas ett besök till Edinburgh Zoo, bus-
sar går från centrum, där det just nu finns 
två pandor, Yang Guang (Sunshine) & 
Tian Tian (Sweetie), på ett 10-årslån 
från Kina. Att titta på pandorna 
kräver förhandsbokning som ingår 
i entréavgiften till djurparken, och 
räkna med att åtminstone en av 
pandorna ligger och sover, något som 
de gärna gör 16 timmar om dagen.
Greyfriars Bobby, hunden som så 
troget satt vid mattes grav, är också ett 
måste för de yngre, National History 
Museum eller Museum of Scotland, och 
mina barns absoluta favorit, lekparken nere 
i Princes Park i skuggan av slottet och The 
Parish Church of St Cuthbert. 

En utflykt utanför staden som rekom-
menderas av den som tyckte om boken ”Da 
Vinci-koden” är en bussresa till Rosslyn Cha-
pel i lilla staden Roslin, dryga 7 miles utanför 
Edinburgh. 

Edinburgh stoltserar även med en Botanisk 
Trädgård, statyer, historiska vandringar, pubar 
namngivna efter stadens historia, såsom Last 
Drop Tavern (vid Grassmarket där det var 
offentliga avrättningar), underbara snirkliga 
gator, arkitektur, och festivaler av alla dess 
slag, till exempel musikfestivalen Edinburgh 
Tattoo som säljer ut långt i förväg, så att kolla 
in VisitScotland.co.uk för att se vad som hän-
der och sker innan du bokar din resa.

“ affärer med skotskrutiga tartans,  
fudge och säckpipsblåsare ”
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Från vänster: Slottet från Castle Terrace; Utsikt från slottet via en kanonglugg; Skotlands nationalblomma – Tisteln;  
Puben The Last Drop; En av många kyrkogårdar i Edinburgh.
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– Jag är frilansande folkmusiker boende i Järna, söder om Söder-
tälje. Mina musikprojekt sträcker sig från att spela solo till dans till att 
turnera med Sofia Karlsson och att spela på teaterföreställningar. Jag 
ingår bl.a. i grupperna Roger Tallroth Band, Daniel & Emma Reid, eng-
elska stråkkvartetten Methera samt Malin Foxdal Band. 2011 jobbade 
jag som teatermusiker på Dramaten i Stockholm där jag var en av tre 
musiker på scen i Maria Bloms föreställning Under Hallonbusken. Jag 
bor i en villa tillsammans med min man (som jag även spelar tillsam-
mans med) och min dotter, Lilly, två år. Foto: Mia Marin

2003, Susanna Andersson, operasångerska
– Jag studerade då på Guildhall School of Music and Drama i London 
och stipendiet gick åt till att köpa min första riktiga konsertklän-
ning, noter och även till att ta några extra lektioner hos en fantastisk 
sångpedagog, som jag aldrig hade haft råd med om det inte varit för 
stipendiet!

– Just nu befinner jag mig i Turku, Finland där jag ska sjunga 
Susanna i Figaros bröllop. Vi har premiär den 26 september. Man kan 
hitta mer info om detta och om mina andra föreställningar på min 
hemsida www.susanna-andersson.com.

– Annars har jag fullt upp med att resa runt och sjunga på diverse 
platser och operahus. Jag ska till Teatro Colon, Buenos Aires och 
sjunga Oscar i Maskeradbalen i november/december. Sen ett urupp-
förande av ett verk skrivet för mig och Helsingborgs Symfoniorkester 
i Helsingborg den 12:e januari. 18:e januari är jag i Vänersborg och 
sjunger med min trio, Ensemble3. Och nästa sommar sjunger jag Luigi 
Nono’s Prometeo i Amsterdam och Zürich. Foto: StudioID Photos

2000, Anne Moore, expert på knyppling

1999, Sarah Gillian Death,  
översättare av svensk litteratur till engelska

1998, Marie Holmqvist, skådespelare/regissör

1996, Berit Höglund Gallisen,  
startade svenska barngruppen Abrakadabra

1995, Irene Cooper, sångerska 

1994, Eivor Martinus, författare och 
översättare av svensk litteratur till engelska
– Det är så längesen och jag har skrivit så mycket sen dess, men jag tror 
att jag översatte och bearbetade Markurells i Wadköping efter jag hade 
fått stipendiet. Pjäsen spelades sedan i en månad på Chelsea Theatre 
med engelska skådespelare. Sedan kom den upp på BBC World Service 
som radiopjäs.

– Just nu väntar jag på att min nya bok skall komma ut i mars må-
nad. Den handlar om Drottning Filippa som blev krönt till drottning 
av Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Grönland, Orkneyöarna 
och Shetlandsöarna 1406, då hon var endast 12 år gammal. Jag kallar 
boken för Barndrottningen Filippa och hennes värld. Den tar upp en 
hel del kvinnoöden både i England och i Norden under 1300- och 
1400-talet.

Dessutom håller jag på med en bok om Alzheimers.  
Foto: Eva Sjöström

1993, Malin Wood, svensklärare;  
Annika Rutlin, silver- och guldsmed
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Vem blir SWEA Londons nästa stipendiat? 
Vi blickar tillbaka och presenterar de tidigare 
stipendiaterna. Några lyckades vi få kontakt med – 
och kunde fråga: 

1. Vad gjorde du med pengarna? 
2. Vad gör du idag?

SAMMANSTÄLLT AV; Natalie Nordenswan

Se vad många fina 

stipendiater SwEA London haft

2012, Daniel Karlsson, konditor 
– Pengarna använde jag till att köpa en kavlingsmaskin. Den använder 
jag varje dag för att kavla marsipan till prinsesstårtor och dammsugare. 
Och för att kavla ut bulldeg, wienerdeg och mördeg. Allra gladast 
kommer jag antagligen att vara över maskinen vid jul då jag måste 
kavla pepparkaksdeg dag och natt. 

Jag är jätteglad för stipendiet då det betydde mycket för mig ekono-
miskt men även det att jag fick en sådan uppmuntran – att någon vill 
stödja min idé och mitt projekt.

– Nu går vårt bageri (på 24 Rose Street, red. anm.) väldigt bra måste 
jag säga. Jag hade blivit matad med att vi bara skulle göra förlust första 
året, men redan andra månaden flöt vi så att säga. Sort tack till alla 
trogna svenskar som kommit och stöttat oss.

2011, Mia Karlsson, sångerska 

2010, Katrin Ingelstedt, konst- och 
kulturkurator
– Roligt att SWEA hör av sig! Tack vare ert generösa stipendium 
kunde jag, efter avslutade studier på Goldsmiths College i London, 
starta ett eget litet galleri (Fortsättningsinstitutet) tillsammans med 
några konstnärer på ateljékollektivet Platform Stockholm i Liljehol-
men. Bidraget från SWEA användes främst till utställningen ”Decep-
tive Eye” med verk av de unga konstnärerna Johann Arens (London) 
och Alex Reynolds (Barcelona). Utställningen visade videoverk och 
installationer som får betraktaren att reflektera kring hur lätt man 
lurar ögats synintryck.

– Idag arbetar jag som intendent för program och kommunikation 
på Västerås konstmuseum. Jag bor i Midsommarkransen i Stockholm 
och väntar mitt första barn i december.

2008, Anne Larsson, konstnär/illustratör 

2007, Agneta och John Powdrill,  
lärare i svenska
– Tack vare stödet från SWEA fick vi möjlighet att presentera Sverige 
och det svenska språket på olika skolor i England. Både barn och vuxna 
deltog.  Ingen av deltagarna hade haft kontakt med svenska språket 
tidigare men många lärde sig grundläggande fraser snabbt genom lekar, 
tävlingar och rollspel. En grupp 5-6 åringar som arbetade med ett pro-
jekt att lära sig om andra länder var fantastiska. Det var även 16-åringar 
som normalt läste tyska och franska och som uppskattade att få prova 
på ett helt nytt språk.

– Idag arbetar John och jag fortfarande med utbildning (lärarutbild-
ning, i engelska och svenska) på skolor, högre utbildning, med privat-
personer,  på företag och på institutioner. Vi sprider gärna information 
om Sverige och det svenska språket när vi kan.

(Om någon är intresserad av att kontakta oss för svensklektioner 
går det bra att maila agneta.powdrill@virgin.net Agneta undervisar 
också via Skype där de studerande nu även finns i andra länder än 
Storbritannien.)

2006, Charlottte Hellgren-Derry,  
Bitte Revell, Susanne Revin, startade 
Svenska skolan i Milton Keynes

2005, Marie Lee Gustafsson, pianist
– Jag använde stipendiet till mina studier vid Royal College of Music i 
London där jag tog min Bachelor och Masters-examen.

– Nu bor jag i Stockholm sedan 2010 och är pianopedagog på 
Lidingö Musikskola och kyrkomusiker i Hammarbykyrkan, samt kon-
serterar som solist och kammarmusiker. Det var elva stimulerande år i 
London men det är mycket skönt att vara hemma i Stockholm också.

2004, Emma Reid, violinist 
– Stipendiet hjälpte mig att genomföra samarbeten med svenska 
musiker under mina Master of Music-studier vid Newcastle Univer-
sity. Jag bjöd två musiker till nordöstra England för att spela konserter 
på universitetet, samt på skolor i Cumbria. Gästmusikerna kom ifrån 
Sverige samt södra England och repertoaren bestod av svensk och 
engelsk folkmusik. Samma år bjöd jag även över svenska folksångerskan 
Johanna Bölja Hertzberg för att turnera i lokala skolor och bjuda på 
svensk folkmusik. Båda projekten blev mycket lyckade och har lett till 
långsiktiga samarbeten och skivproduktioner.

Från vänster: 2012 – Daniel Karlsson, 2010 – Katrin Ingelstedt, 2007 – Agneta Powdrill, 2007 – John Powdrill, 2005 - Marie Lee Gustafsson, 2004 – Emma Reid, 1994 – Eivor Martinus
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RESTAURANG STOCKHOLM RESTAURANG STOCKHOLM

När man pratar om den nyöpp-
nade Stockholm Deli and Restau-
rant är det inte ovanligt att man 
hör någon säga ”Sheen? Vem öpp-
nar en restaurang i Sheen?”. Svaret 
är uppenbart – Majvor Darnton 
och Göran Landh! Jag bestämde 
mig för att kolla upp stället.

TEXT: Helen Rennie-Smith    
BILD: Privat, höger nere: Helen Rennie-Smith

Man tar tåget från Waterloo till Mortlake, 
inte Sheen, och restaurangen ligger bara ett 
stenkast från stationen. Det var faktiskt inte 
alls svårt att ta sig dit. Det är inte en stor lokal, 
men den är perfekt som både deli och restau-
rang, i fräsch nordisk design. Mitt på dagen 
serveras ”dagens lunch” med salladsbuffet till 
ett överkomligt pris enligt svensk modell. Jag 
kände mig som hemma på en gång.  

Majvor och Göran jobbar intensivt i det 
öppna köket tillsammans med sina medarbe-
tare. Just nu söker de ytterligare en ”Swedish 
chef” för att Göran inte ska behöva arbeta 
dygnet runt.

– Det första halvåret jobbade vi 16 timmar 
om dagen, berättar Majvor. Det är skönt nu 
att vi har kommit till en fas där vi vågar satsa 
och anställa.

Planen är att de någon gång i framtiden 
ska kunna fungera mer som rådgivare och så 
småningom trappa ner sin egen arbetsinsats. 
Göran har livslång erfarenhet som kock i 
olika sammanhang, bland annat drev han 
Riddarhusets restaurang och den återöpp-
nade legendariska Nalen i Stockholm. För 
Majvor, däremot, är restaurangbranschen 
ett helt nytt kapitel. Hon har jobbat som 
arbetsterapeut inom NHS de senaste 15 åren. 
Deras historia är ett förunderligt exempel på 
vilka överraskningar livet har i beredsakp.

Ödet ville annorlunda 
I början på 80-talet jobbade de båda i Gambia 
– av alla ställen! – på ett hotell. Göran var 
förstås kock och Majvor receptionist. De bygg-
de upp en trygg vänskap men ödet ville inte 
att de skulle bli ett par just då. Majvor träf-
fade en engelsman, flyttade till London och 

slog sig ner i – gissa var? – Sheen. Tjugofem 
år och var sin skilsmässa senare möttes de 
två igen i Stockholm, mest av en slump. Den 

här gången var det dags för dem att utveckla 
vänskapen på ett mer romantiskt plan.

Efter att ha pendlat mellan Stockholm och 
London i några år bestämde sig Göran för 
att flytta till London. De började sälja svensk 
mat på Barnes marknad med sådan framgång 
att det ganska snart stod klart att de behövde 
en egen butik. De skulle öppna en deli, inte 
restaurang. Men åter igen ville ödet annor-
lunda. Den här gången dök det upp en lokal 
som var mer än en deli-butik, det var en liten 
restaurang.

– Jaha, då testar vi väl att öppna restaurang.
Göran och Majvor låter sig inte begränsas 

av några förbestämda regler utan tar chan-
serna när de kommer. Och det har visat sig 
väldigt framgångsrikt även om det första året 
var mer arbetsamt än de hade planerat.

– Man får ju inte klaga på att vi har mycket 
att göra, konstaterar Göran, det skulle vara 
mycket värre om det inte kom några gäster.

Gott och trendigt
Det är inte alls ovanligt att det kommer gäster 
inifrån centrala London – och utifrån föror-
terna – för att äta deras svenska mat.

– Grundtanken var att öppna en kvarters-
krog för dem som bodde i närheten, förklarar 

Majvor, men självklart är vi jätteglada att det 
också kommer långväga gäster.

Svensk mat har blivit väldigt trendigt i Lon-
don. Det ligger i tiden att tänka på exempelvis 
omega 3 och antioxidanter, som i lax, sill och 
blåbär. De goda alkoholfria måltidsdryckerna 
som lingondricka och flädersaft är också 
mycket populära eftersom de inte uppfattas 
som så söta som många andra alternativ i 
snabbköpen.

– Engelska mammor kommer in till vår 
deli och köper mat till sina småbarn, skrattar 
Majvor. För många svenskar är det ju helt 
självklart med naturliga råvaror, men det är 
inte lika vanligt i England.

Julbord som förr i tiden
I november öppnar julbordet för andra året 
i rad och bokningarna började komma in re-
dan under sommaren. Det blev fort fullbokat 
förra året och många blev besvikna över att 
inte få plats. De som fick bord, däremot, blev 
inte besvikna.

– Jag minns speciellt en gäst som sa att ”det 
smakar precis som hemma hos mormor när 
jag var liten”, berättar Göran. Det är den bästa 
recensionen man kan få när det gäller julmat.

Mitt tips till dig som längtar efter ett 

“ Det första halvåret 
jobbade vi 16 timmar om 

dagen ”

Alla London-svenskars 

kvarterskrog
Förra årets julbord blev en stor succé.

Stockholm Deli är deli på dagen och restaurang på kvällen.

Göran och Majvor lever sin dröm med svensk 
restaurang i London.

riktigt svenskt julbord är att boka in dig 
snart. Det tar bara 22 minuter från Waterloo 
till Mortlake och upplevelsen är – som den 
klassiska matguiden brukar säga – väl värd 
omvägen.
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LONDON –  
Viveka Nordström 
Viveka är konsthistoriker och har jobbat 
inom auktions- och eventbranschen. Hon 
har bott tolv år utomlands. Nu arbetar hon 
som tourmanager för resebyrån Noble Ca-
ledonia. Viveka är ambassadör för Stiftelsen 
Harald Edelstam som arbetar för civilkurage 
och mänskliga rättigheter. Hon är också 
volontär på museet Victoria and Albert.

STOCKHOLM –  
Ida Makansi 
Ida Makansi flyttade till Sverige för drygt 
ett år sedan – efter 17 år i London. Ida 
frilansar som curator och konstkonsult med 
uppdragsgivare som Royal College of Art & 
Royal Academy of Arts.

Osäker på hur du ska spendera helgen i London? Eller är du på väg till den svenska huvudstaden? 
Läs då Viveka och Idas tips om vad som är på gång i deras hemstäder. 

Leighton House och Holland Park
Att Kensington High Street är bra för shopping vet de flesta: sportaf-
färerna i början, alla highstreet-märken i mitten och hälsosamma 
Whole Foods Market i slutet med suveränt utbud för en glutenintole-
rant som jag.  

Men känner ni till de underbara kvarteren kring Holland Park – 
strax norr om shoppinggatan? Idag ett fashionabelt bostadsområde 
med stora viktorianska villor, då lummiga kvarter i utkanten av staden 
där konstnärer och konstsamlare samlades. Frontfiguren i denna så 
kallade “Holland Park Circle” var konstnären Lord Frederic Leighton. 
Hans estetiska hem i orientaliskinspirerad stil, Leighton House, är ett 
av de vackrare konstnärshemmen man idag kan besöka.

Snart kommer området att få ytterligare uppsving när det nya de-
signmuseet öppnar sina portar i det som en gång var Commonwealth 
Institute. Stjärnarkitekten och minimalisten John Pawson leder reno-
veringsarbetet och museet kommer att bli det största designcentret i 
världen. Jag kan inte vänta!

Höstens Moderna Auktioner
Ta del av Höstens Moderna Auktioner i Stockholm. Stockholms Auk-
tionsverk och Bukowskis fylls till bredden av kvalitetsexemplar från 
den moderna design- och konsthistorien. Alla föremål bär på sin unika 
berättelse. Gå på visningen, dröm och låt dig inspireras av alla dessa 
eklektiska föremål eller varför inte ta del av själva liveauktionen för 
extra spänning? Stockholms Auktionsverk auktionerar i höst ut något 
i auktionssammanhang så ovanligt som ett verk av Wassily Kandinsky, 
en av den moderna konstens främsta mästare.

Stockholms Auktionsverk
Modern Art & Design
Auktion 22–23 oktober, 2013 | Visning 15–21 oktober, 2013

Bukowskis 
Höstens Moderna Auktion, Stockholm
Auktion: 22–24 oktober 2013 | Visning: 15–21 oktober 2013

Martina Hoogland Iwanow på Kulturhuset
Fotograf Martina Hoogland Iwanows atmosfäriska och förtrollande 
vackra bilder visas under hösten i en mycket välförtjänt separatut-
ställning på Kulturhuset i Stockholm. Hoogland Iwanow fick sitt 
internationella genombrott som fotograf under mitten av 90-talet och 
medverkar regelbundet i stilbildande livsstilsmagasin som Another 
Magazine och Dazed & Confused. Hennes unika, måleriska, och 
känsloladdade stil har vunnit henne stort internationellt erkännande. 
Hennes bilder finns representerade i Moderna Museets samling och 
ställs regelbundet ut bland annat i New York och Berlin. 

Martina Hoogland Ivanow – Härifrån till verkligheten
Kulturhuset 31 okt 2013–19 jan 2014
Galleri 3

Gallerirunda på Hudiksvallsgatan
Sedan ett antal år tillbaka är flera av Stockholms gallerihöjdpunk-
ter samlade i en före detta industribyggnad på Hudiksvallsgatan i 
Vasastan. Inled gallerirundan med en kaffe på Fidel Coffee på Sankt 
Eriksgatan, gå sedan vidare till Hudiksvallsgatan 8 och besök Galerie 
Nordenhake, Christian Larsen och Andrehn – Schiptjenko. Runt 
hörnet på Hälsingegatan ligger Bukowskis Markets visningshall. Gå på 
upptäcktsfärd i en salig blandning av skatter och bråte. Avsluta med 
lunch/middag och kanske mera konst på Bonniers konsthall och dess 
utmärkta restaurang Spetsen på Torsgatan, en kort promenad därifrån.

www.facebook.com/ochkaffe | www.nordenhake.com 
www.christianlarsen.se | www.andrehn-schiptjenko.com 
www.bukowskismarket.com | www.bonnierkonsthall.se

New Design Museum, Entrance Foyer. John Pawson Ltd. Image by Alex Morris Visualisation

Satellite, 2010 © Martina Hoogland Ivanow

 Edouard Manet (1832-83). A bar at the Folies-
Bergère, 1881-2. Oil on canvas, 96 x 130 cm. © 

The Samuel Courtauld Trust, The Courtauld 
Gallery, London

Kensington Gardens och Serpentine Gallery
En perfekt helgutflykt för hela familjen är Kensington Gardens. Vi 
brukar börja med att leka i Prinsessan Dianas lekpark, därefter inta 
lunch eller afternoon tea i det vackra orangeriet mitt emot slottet och 
slutligen besöka Serpentine Gallery som alltid har mycket bra konst-
utställningar och dessutom gratis inträde.  Extra roligt är att gå dit på 
sommaren och hösten för att upptäcka årets paviljong. Varje år ger gal-
leriet nämligen en ledande arkitekt i uppdrag att rita och uppföra en 
paviljong på gräsmattan utanför entrén.  Årets arkitekt, den trettonde i 
raden, är japanen Sou Fujimoto som har designat en otroligt vacker vit 
stålkonstruktion, en jättelik klätterställning, där barnen kan leka och 
vi vuxna dricka god espresso. 

Courtauld Gallery och Fernandez & wells
Vid Somerset House, som för 
övrigt ofta har roliga design- 
och modeutställningar, ligger 
det lilla smycket till museum 
Courtauld Gallery. Känt 
framförallt för sin unika 
samling impressionister och 
postimpressionister är detta 
konstgalleri väl värt ett besök. 
Kombinera med lunch på 
spanska Fernandez & Wells 
som har utsikt över borg-
gårdens skridskobana om 
vintern. Där serveras iberiska 
delikatesser och ljuvliga span-
ska viner på glas. 
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Viveka & Ida 
– Tipsar om vad som är på gång i London och Stockholm
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Annonsera  
i SwEA-Bladet London 
Upplaga & Utgivningstillfällen
SWEA London-tidningen trycks i 250 ex och ges ut 
i april och oktober. 

Annonspriser
1/1 sida à £340   
1/2 sida à £220 
1/4 sida à £140  
1/8 sida à £80

10% rabatt ges vid annonsering 
i 2 eller flera nummer i rad. 
SWEA är en ideell organisation 
och därmed betalar vi ingen 
skatt.

Originalframställning 
Om du inte har färdigt annons-
material hjälper vi gärna till 
med originalframställningen. 
Vi behöver till exempel text, lo-
gotype och bildunderlag. Bilder 
ska vara högupplösta (300 dpi). 
Logotype exempelvis i forma-
ten: ai, eps, tiff, pdf. Kostnaden 
för original offerteras och 
debiteras separat. 

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

Mer information  
För annnonsering och mer 
information kontakta Rigmor 
Rutlin, rigmorrutlin@aol.com. 
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Under ett år där kungliga händelser duggat 
tätt i Europa – abdikeringar i både Holland 
och Belgien, spänd väntan på blivande kungars 
födelse (Prins George av Cambridge), prinsess-
bröllop i Sverige mellan Prinsessan Madeleine 
och Chris O’Neill, firandet av 60-årsjubiléet 
sedan Drottning Elizabeth II kröning – så har 
det även firats i Sverige under hela 2013 då 
Kung Carl XVI Gustaf jubilerat med 40 år på 
den svenska tronen.

TEXT: Lena Tibbelin Buhre      
BILD: ©Kungahuset.se Bruno Ehrs / The Royal Court, Sweden

Kronprins Carl Gustaf, blott 27 år gam-
mal, besteg tronen den 15 september 1973 
efter sin 92-årige farfar Gustav VI Adolfs 
död, och blev därmed världens yngste kung i 
en av världens äldsta monarkier.

Han valde sitt konunganamn och sitt 
valspråk ”För Sverige i tiden” och har under 
de senaste 40 åren varit aktivt involverad i 
händelser både inom Sverige och resten av 
världen. 

Kungaparet har farit land och rike runt 
och besökt alla 21 svenska län under årets 
gång. Det började med ett besök i Kalmar län 
den 5 mars, däribland kungaparet besökte 
Kalmar domkyrka och Oskarshamn. Det 
sista länsbesöket skedde i Jämtlands län den 
11 september, däribland kompositörens 
Wilhelm Peterson-Bergers hem Sommarha-
gen besöktes. 

Ett par dagar senare öppnades en utställ-
ning på det Kungliga Slottet i Stockholm om 
just Kungens 40 år för Sverige med fotogra-
fier och kläder från olika tillfällen, inklusive 
en tillbakablick över de dagarna i september 
1973 då Sverige fick en ny kung, trontalet 
i Rikssalen, olika porträtt av Kungen som i 
vanliga fall håller till på andra ställen i slottet 
såsom Drottningens arbetsrum och mycket 
annat fascinerade ur svensk historia om 
bakgrunden till ordnar som Serafimerorden, 

kungens egna kläder. Utställning pågår fram 
till 2 februari 2014 och den som har vägarna 
förbi Stockholm rekommenderas ett stopp 

på slottet, gärna tidigt på dagen då det finns 
en guidad tur. Jag och en väninna hade 
förmånen att vara de enda två som lyssnade 
på den svenska guidningen och vi njöt av en 
privat guidad tur genom utställningen och 
många intressanta diskussioner och fakta om 
svensk historia.

Kungen själv i sitt tal i Rikssalen sa, efter 
att sammanfattat sina 40 år på tronen: ”Ja, jag 
ser fram mot framtiden. Med förväntan och 
tillförsikt gläds jag åt att få följa den fortsatta 
utvecklingen i vårt land. Jag tror på denna 
vackra, öppna och framtidsinriktade nation. 
Jag känner också fortsatt stolthet över att som 
statschef få representera Sverige.” 

Kung Carl XVI Gustaf är den andre 
svenska kung sedan medeltiden som haft 
förmånen att sitta på tronen i 40 år, endast 
Gustaf V har varit kung längre (1907 till 

1950) och i Rikssalen finns även 400 års 
svensk historia representerad i form av silver-
tronen, manteln, mattan och kungen själv vid 

själva trontalet. 
Det finns även en ny bok – 

Mina 40 år för Sverige – som 
ger läsaren en unik inblick i 
Kungens liv de senaste 40 åren, 
en blandning av privata bilder 
och bilder från olika person-
liga händelser såsom kungabar-

nens studentfiranden, bröllop, statsbesök. 
Posten har också gett ut en ny utgåva av 

frimärken med Kungen, Kronprinsessan och 
Prinsessan Estelle.

Övriga svenska kungar som haft jubileum 
under sin regeringstid är Karl XIV Johan och 
Oskar II som båda firade 25 år på tronen, år 
1843 respektive 1897 och sedan som tidigare 
nämnts Gustav V. 

Stockholms stad bjöd till dans på slottet 
den 15 september och tusentals stockhol-
mare strömmade till Norrbro för att fira med 
Kungen under en av de sista underbara som-
mardagarna i Sverige.

Mer information om Kungens jubileum och läns-
besöken finns på kungahusets hemsida: www.
kungahuset.se 

“ världens yngste kung i en av 
världens äldsta monarkier ”

Bild: H.M. Konung Carl XVI Gustaf
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SwEA Londons 

Stipendium 
SWEA International London Chapter delar årligen ut ett stipendium 
på  £1 500 för att stödja studier eller projekt som främjar svensk kultur. 
Stipendiet är öppet för alla att söka.

•	 Ansökningarna	måste	vara	av 
 delningen tillhanda senast   
 15 november. 

•	 Stipendiet	delas	ut	på	SWEA	 
 Londons Årsmöte i slutet av  
 januari påföljande år. 

•	 Ansökningar	inkomna	efter	15		 	
 november kan tyvärr inte godtagas.

Intresserad av att söka?
Du kan ladda ned ansökningsblanket-
ter på: www.swea.org/london och om 
Du vill ha mer information, kontakta 
Elisabet Baldwin:  
elisabet@ebconnects.co.uk eller  
Rigmor Rutlin: rigmorrutlin@aol.com.

Tidigare stipendiater har haft 
olika bakgrunder och åldrar och deras 
specialiteter har till exempel varit inom 
svensk folkmusik, opera, smyckestill-
verkning, konst, knyppling, broderi, 
litteraturöversättning, svenskunder-
visning och andra kulturfrämjande 
ämnen med Sverige som gemensam 
nämnare.

Kanske Du själv studerar, praktiserar 
och letar efter hjälp med finansiering? 

Om så är fallet, vill vi gärna att Du 
hör av Dig till oss!

Tack!
SWEA-Bladet vill börja med att tacka alla annonsörer som 

gav oss förtroendet när ni valde att annonsera i tidningen. Ni 
har gjort att detta nummer har kunnat lämna tryckpressarna: 

Bed & Breakfast, Dr. Ewa Hellberg, Expect Move, From Sweden 
Productions, Helen Rennie-Smith, Inuti Designer Jewellery, SEB, 

Sola Kitchens, Svenska Bostadsfonden, Svenska skolan, SVT world, 
SwEDECARE och TotallySwedish

Tack också alla skribenter och fotografer: Lena Tibbelin Buhre, 
Britt Engström, Linn Lönroth, Malin Ståhl, Viveka Nordström,  

Ida Makansi, Helen Rennie-Smith och Silja Lindblad. 

Tack till våra korrekturläsare: Rigmor Rutlin, Sofie Haag,  
Lena Tiger Anthonsen och Lis Brasen.

Tack till vår grafiska designer: Lina Bronson.

För Sverige 
i tiden  

A little bit of Sweden in the UK.

32 Crawford Street 
London W1H 1LS
Opening times: 
Mon–Wed: 10am–6pm
Thu: 10am–7.30pm
Fri–Sat: 10am–6pm
Sun: 12pm–4pm
Phone: 020 7224 9300

66 Barnes High Street 
London  SW13 9LD
Opening times:
Mon–Sat: 9.30am–5.30pm 
Sun: Closed
Phone: 020 8487 2882

www.totallyswedish.com
Nationwide home delivery!

Please visit our webshop at:

Förra årets stipendiat, Daniel Karlsson. Foto: privat.
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KONTAKT
SWEAs avdelningar är uppdelade 
i sju regioner. Varje region har en 
regionstyrelse som består av en re-
gionordförande 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, 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, Stockholm, Västerås, 
warszawa, wien, Zürich

ASIEN
Bangkok, Beijing, Hong Kong, Japan, 
Kuala Lumpur, Melbourne, 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.

SWEAs 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 mångfacette-
rade 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 75 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 från och med 1 januari 2012 är Margaret Sikkens 
Ahlqvist. SWEAs internationella vice ordförande är Ann-Marie Gustafson. VEMAs region-
ordförande från och med 1 maj 2012 var Sofie Haag, och  från och med 15 oktober 2012 blev 
Kersti Winblad von Walter från SWEA Mallorca VEMAs nya regionordförande.

SwEA London
SWEA London grundades 1989 av Anna Curman. Avdelningen har idag 145 medlemmar i
alla åldrar. Som medlem får man tidningen SWEA-Bladet samt SWEA Inter nationals tidning 
Forum 2 gånger/år. 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. 
2012 hölls VEMAs regionmöte i Telemark och 2013 hölls världsmötet i Bologna. 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 ordfö-
rande för mer information:

GRUPP   KONTAKTPERSON 
Golf   Ulla Hising   
Kaffemorgon i Richmondområdet     Nina Möller (nina.moeller@mail.dk)
Kaffemorgon i Beaconsfield/Gerrards Cross  Kajsa Höij (kajsa@hoij.co.uk)
Filmkvällar    Ing-Marie Ando (marenvagen@aol.com)   
   och Kajsa Höij (kajsa@hoij.co.uk)
Promenader i Richmond & Windsor    Agneta Carlsson  
   (agneta.m.carlsson@gmail.com) 
SWEA Art    Maria Willman

(För kontaktinformation se SWEAs 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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Discover real Private Banking
At SEB Private Banking, we acknowledge that everyone has a unique set of challenges. It’s why we do 
not off er ready-made solutions, concentrating instead on developing meaningful, long-lasting fi nancial 
relationships and making the eff ort to really understand you and your requirements.

We look after all aspects of your personal and your family’s business fi nances – from daily transactions 
to long-term investments. And we off er everything from in-depth fi nancial management to specialist 
advice on legal and tax matters. 

As one of the world’s strongest banks and with more than 150 years of experience in private banking, 
we have just what it takes to ensure your future prosperity.

To fi nd out what SEB can do for your personal wealth, 
contact us in London:
Christian A. Hvamstad 
+44 (0) 20 7246 4307
privatebanking@seb.co.uk

Sweden • Norway • Denmark • Finland • Luxembourg • Switzerland • United Kingdom • Singapore • Estonia • Latvia • Lithuania 
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Genom oss blir du delägare i svenska hyreshus utan att gå omvägen
via börsen. Vi är den snabbast växande publika fastighetsfonden i 
Sverige som enbart investerar i bostadshyresfastigheter och
vi förvaltar över 2,5 miljarder SEK åt pensionsstiftelser, privat-
personer och företagare. Totalt äger och förvaltar vi omkring 
3 500 lägenheter fördelat på 19 orter.

I november bjuder vi på kaffe, thé eller drink på The Connaught i 
Mayfair, London W1K 2AL. Träffa oss, Lena Kjellgren, Peter Ahlås 
och Linda Hallén så berättar vi mer. Läs mer och anmäl dig 
på www.svenskabostadsfonden.se/london eller posta 
svarstalongen nedan.

 Vill du också äga ett 
hyreshus?

52%*

*Visste du att 
vi har levererat 52 % 
totalavkastning i vår 
första fond trots två 

finanskriser?


ANMÄLAN
Fyll i ditt namn, telefonnummer och ringa in 
önskat datum så kontaktar vi dig för en tid.

KONTAKT
För mer information kontakta Linda Hallén på 
telefon +46 (0) 702-66 82 03 eller via epost till 
linda.hallen@svenskabostadsfonden.se

Namn:

14 Nov 15 Nov 21 Nov 28 Nov 29 Nov

Telefon:

Talongen skickas till: Svenska Bostadsfonden, 
P.O. Box  5878, SE-102 40 STOCKHOLM, Sweden

En investering i Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) innebär en finansiell risk och innehavet kan både öka och minska i värde. Svenska Bostadsfonden 
uppmanar därför alla placerare att noggrant analysera beskrivna riskfaktorer liksom övrig information som finns tillgänglig i separat prospekt samt göra en 
egen omvärldsanalys innan en eventuell investering genomförs. Vid osäkerhet bör råd inhämtas från kvalificerade rådgivare.


