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Vad är
SWEA?
SWEA, Swedish Women's Educational
Association, Inc., är en global ideell
förening för svenska och svensktalande
kvinnor som är eller har varit bosatta
utomlands. Genom att samla Sweor
kring vårt gemensamma språk, vårt
svenska ursprung och kulturarv blir
SWEA både en träffpunkt och ett
skyddsnät med länkar över hela

världen som gör livet utomlands 
lättare och ger stöd vid utflyttning och
återkomst till Sverige. SWEAs syfte 
är att värna om det svenska språket,
stödja och sprida kännedom om svensk
kultur och svenska traditioner, förmedla
personliga och professionella kontakter,
samt etablera ett nätverk Sweor emellan
över hela världen. SWEA stöder ut-
bildning genom stipendier samt olika
projekt med svensk anknytning. Idag
har SWEA cirka 8 000 medlemmar 
i 76 lokal-föreningar i 34 länder på sex
kontinenter. Föreningen startades av
Agneta Nilsson i Los Angeles 1979.
Prinsessan Christina, fru Magnuson, 
är föreningens heders-ordförande.
Ordförande sedan 2002 är Christina
Moliteus.

SWEA
på
nätet
Ni glömmer väl inte bort att
regelbundet titta 
på SWEA Internationals webb-sajt 

www.swea.org

Där kan ni hitta allt om bla. 
de olika regionerna, kommande
regionmöten och internationella 
aktiviteter. SWEA Londons webb-
sajt hittar ni på 

www.chapters-swea.org/uk 

eller

www.swea.org/london

Där presenteras aktuella aktiviteter
inklusive eventuella tillägg. Vi har
även ett fotoalbum med bilder från
utflykter etc.

Några 
ord från 
redaktören
Av Kerstin Nilsson-Lund

Kerstin

Kära London-Sweor, nu är den klara,
friska hösten här. Sommaren har i 
mitt tycke varit alldeles för varm. Jag
började den med att åka till Mallorca,
men förstod snart att här smälter man
bort så jag for hem till Windsor igen.
Där kom värmeböljan snabbt ikapp
mig. Så vad skulle jag göra nu – åka 
till Sverige förstås och som ni vet var
temperaturen lika hög där. Nästa år har
jag "sommar-lov" i Cape town, där det
är omkring 13 grader då.

Jag hoppas dock att London-Sweorna
har haft en skön sommar, jag vet att
många av er tillbringat långa tider i

tropiskt klimat och följaktligen kanske
uppskattar värme.

Nu har vi en spännande höst framför
oss tack vare vår utmärkta program-
kommitte. Vår tidning har i år fått
fantastisk hjälp av en ny medlem, 
Mia Gertsson, som en gång avsåg att
utbilda sig till journalist. Mia har skrivit
om sig själv i tidningen och bidragit 
med bl a en intervju med Nanne
Grönvall och en artikel om Tylösands
hotels konstutställningar. Tack till Mia
och förhoppningsvis kommer vi att
höra en hel del från henne i framtiden.
Vi har också härliga recept från vår

trogna Mia Evander och vi har försökt
skriva några rader om varje aktivitet 
vi haft.

Tack alla skribenter och annonsörer
och inte minst stort tack till Julia, vår
grafiska formgivare, som har gjort vår
tidning mer estetisk och läsvärd.

Väl mött i SWEA-vimlet!
Kram från Kerstin

ANNONS



Ja nu sitter jag då återigen och plitar
på ordförandes rader. Aldrig hade jag
då trott att att jag skulle göra det igen.
Min mors röst ringer i mina öron

"Du skall aldrig uppskjuta något till
morgondagen som Du kan göra idag".

Hela sommaren har jag uppskjutit och
nu har det sannerligen blivit i "grevens
tid". Så kan det bli när man hellre talar
än skriver, men skam den som ger sig.

Andra gången som SWEA Londons
ordförande. Ett varmt tack till Er 
alla för förtoendet. Lovar att försöka
göra mitt bästa, måste medge att 
jag tycker att det är mycket roligt,
samtidigt som det är en hel del 
som har ändrats sen sist. Nu fungerar
ingenting utan computer. Kommer 
ihåg hur fantastiskt jag tyckte att det
var att skriva ett brev som jag faxade 
till min dotter i Chile och hon kunde
läsa det ett par minuter senare.Nu 
har brevskrivandet nästan försvunnit, 
så även faxen vad kommer efter
mejlen? Computer som jag är sååååå
dålig på. Tur att det finns så duktiga
flickor i styrelsen,annars vet jag inte 
hur det skulle gå.

Har precis läst Gunilla Pearces rader 
i förra numret av SWEA-bladet som
hon skrev i Doha Qatar med 45 grader
i skuggan, ja Gunilla i år var sommaren
i London förmodligen mycket lik 
den i Doha Qatar. Hoppas att Du 
vant Dig vid värmen och att Du trivs
bra, Tack för Din tid i London och vi 
ses säkert någonstans i SWEA land
och naturligtvis önskar vi Dig lycka 
till med nya uppgifter.

Det är inte så mycket som har hänt
sedan jag tillträdde i februari, men
några mycket trevliga SWEA program
har jag varit med på, bl.a besök i Axel
Munthes Hus i Wimbledon. Vi började
med en trevlig publunch då Ing-Marie
Ando berättade om Axel Munthe 
så vi var väl förberedda på detta
fantastiska hus.

En underbar utflykt på Themsen 
med fantastiskt väder och picknick 
på båten, härligt.

Litteraturkvällen var väl en riktig fullträff.
Rigmor Rutlin har en förmåga att
fängsla oss alla, hoppas att vi får
uppleva det igen. Det sista programmet
var en Shakespeare-kväll i Regents
Park, en underbar sommarkväll där
också männen var inbjudna. Vi hade 
en härlig picnic sammanställd och
iordninggjord av Johanna Mothander,
det gjorde hon säkert inte för sista
gången, vilka kakor. Föreställningen var
synnerligen lyckad – som en av SWEA
männen uttryckte sig, det vart "ett
riktigt rävspel". Två rävar tävlade
nämligen med skåde-spelarna om
uppmärksamheten, det kan säkert bara
hända i London.

Sverigemiddagen i Stockholm var 
som vanligt fantastisk, man träffar 
nya Sweor men kanske det mest
fantastiska ändå är när alla "gamla"
Sweor träffas igen och man bara hör
neeejjjj men heeejjj vad kul att se Dig.

Det är också roligt att se och höra alla
stipendiaterna .

Nu hoppas jag verkligen att så många
som möjligt av Er reser till Berlin.

Berlin är verkligen, förutom att Ni får
träffa alla trevliga Sweor, en resa värd.

Var rädda om varandra,

Kram
Ingrid
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Mia: Hur gick diskussionen hemma
hos er när Fredrik fick jobberbjudande 
i London? Var det självklart att ni båda
skulle flytta?
Malou: Fredrik hade tidigare bott
utomlands när han pluggade och den
här gången kände vi båda att det var
självklart att vi skulle flytta tillsammans.
Samtidigt är jag själv en väldigt hemkär
person och att flytta utomlands hade
inte funnits med i mina planer innan jag
träffade Fredrik. Vi pratar fortfarande
som att vi kommer flytta tillbaka någon
gång, men det är klart att man vet ju
aldrig säkert. 
Mia: Hur var din upplevelse av att
jobba på dagis i Sverige? 
Malou: Otroligt positiv! Det är ett 
klimat där alla är lika viktiga och
kommunikationen är väldigt öppen. 
En annan sak jag kan sakna är den
nära kontakten med föräldrar jag hade.
Mia: Hur är relationen med föräldrar 
i Sverige?
Malou: Väldigt familjär! Det var 
väldigt lätt att bli som en kompis med
föräldrarna. Dörren stod alltid öppen för
föräldrar att komma in, ta en kopp kaffe
eller bara vara med barnen. Det fanns
en väldigt avslappnad dialog som

handlade mer om vardagliga saker
som vad man gjort i helgen snarare 
än att bara redogöra för vad barnen
gjort under dagen.
Mia: Vad var ditt första intryck av
engelska förskolor?
Malou: Det första som slog mig 
var att de förskolor jag såg alla låg i
bara ett rum! På en förskola fanns det
t.o.m flera avdelningar i ett stort rum
vilket avdelats endast med låga möbler.
I Sverige är verksamheten ofta upp-
byggd med flera olika rum. Det kan
vara verkstad, lekrum, matrum och 
ett mysrum för avslappning och att
bara vara i. I ett sådant rum finns mjuka
kuddar och en mjuk belysning, det kan
även finnas ljusslingor t.ex fiberoptiska
slingor, föremål i olika material man kan
känna på, ett så kallat sensorial corner
för en visuell stimulans som i forskning
visat sig ha en god effekt på barns
välbefinnande och utveckling. I de
förskolor jag sett här äter barnen även
sina måltider i samma rum, vi dukar
fram bord och stolar som vi tar bort
efter att måltiden är klar. 
Mia: Hur skiljer sig gruppstorlekar 

och barnens ålder?
Malou: I sverige börjar barn ofta på
dagis vid 1,5 års ålder. I England börjar
många vid tre månader. En småbarns-
avdelning i Sverige har ofta femton
barn och tre vuxna men på en stor 
yta. I England är barntätheten på små-
barnsavdelningar per personal ofta
samma men på en mycket mindre yta
(ett rum). I de högre åldersgrupperna
däremot, typ fyra, kan det vara upp 
till femton barn per personal mot ca 
sju i Sverige. 
Mia: Hur upplever du att pedagogiken
skiljer sig åt mellan länderna?
Malou: I teorin heter det ungefär
samma i båda länderna. "Glada barn
lär sig genom lek". Men i praktiken
skiljer det sig åt. I Sverige t.ex är
morgonsamlingen den viktigaste
stunden på dagen. Morgonsamlingen
planeras veckor i förväg och har olika
teman, det kan vara färgen grön t.ex.
Sedan sjunger vi sånger och övar
ramsor med den färgen. En annan
skillnad är att personalen i Sverige
interagerar med barnen på ett annat
sätt. För att uppmuntra barnen att
kunna prata inför andra människor får
de i uppgift att t.ex hjälpa till att räkna

sina kamrater. Om de är små går kan
en vuxen gå med och hjälpa tills de kan
själva. En annan vanligt förekommande
sak är att barnen i tur och ordning får
berätta vad de gjort i helgen osv. I
början kanske de inte vill eller vågar
men för eller senare brukar även de
blygaste våga eftersom alla andra gör
det. Jag kan märka en skillnad på hur
de svenska barnens självständighet
uppmuntras på ett sätt som skiljer 
sig åt från det jag sett här. Särskilt 
vid morgonsamlingarna som är av 
en annan karaktär, då interaktionen
saknas. 
Mia: Hur skiljer sig maten och
måltiderna åt?
Malou: I Sverige äter personal 
och barn tillsammans, det kallas
pedagogisk lunch. Barnen får hjälpa till
att duka och lär sig genom att titta dels
på sina äldre kamrater dels de vuxna.
Lunchen har alltid varit dagens
höjdpunkt för mig i mitt arbete som
dagisfröken, stunden då vi sitter ned
och pratar med barnen om allt möjligt.
Pedagogiken kring måltiden i Sverige 
är att "det ska vara som hemma". 
Eftersom personal inte äter lunch med
barnen här blir det inte riktigt samma
känsla tycker jag. Möblerna är små och
de vuxna står bredvid för att övervaka
och hjälpa till när det behövs. Barnen
är heller inte delaktiga på samma sätt
eftersom de inte hjälper till att duka
utan får sin mat serverad. 
Mia: Är maten annorlunda?
Malou: Jag har noterat att variationen
var större i Sverige då de ofta serveras
samma maträtt här. En annan skillnad
är att barnen får efterrätt varje dag här.
I Sverige serverades glass ibland på en
fredag eller om ett barn fyllde år, aldrig
varje dag.
Mia: Vad får de?
Malou: Custard med russin… 
Mia: Mycket socker…?
Malou: Jaa…
Mia: Du läser till förskolelärare
samtidigt som du arbetar, vad är dina
planer? 
Malou: Jag trivs med mitt arbete 
och mina kollegor, men drömmen att
öppna en egen förskola har trots allt
vuxit sig starkare sedan jag kom till
London. Kanske är det först när man
konfronteras med något annorlunda
som man tvingas reflektera över 
sin åsikter och övertygelser. Barn-
uppfostran är oerhört präglat av det
kulturella sammanhang den sprungit 
ur, det är ju i förlängningen ett
samhälles redskap att forma dess
medlemmar och ge dem värderingar,
både uttalade och outtalade.
Mia: Tack för ett jätteintressant 
samtal och lycka till med studierna! 
Det finns säkert många mödrar i 
SWEA som har egna erfarenheter 
av barnuppfostran ur svenskt kontra
engelskt perspektiv!

Svensk 
och engelsk 
förskola:
Vad är
skillnaden?
Av Mia Gertsson

Malou med ett av sina förskolebarn.

"Alla förskolor
jag såg hade
bara ett rum!"

När Malou blev erbjuden ett två
veckor långt vikariat på ett dagis 
i Edsviken, då hon precis gått 
ut gymnasiet trodde hon att det
enbart skulle vara ett litet extra-
knäck innan hon fortsatte plugga
på universitetet. Innan vikariatet
var slut hade Malou fått fast
anställning och det blev åtta år
som dagisfröken, först i Edsviken
och sedan på en privat förskola
på Östermalm. 

Augusti 2005 flyttade Malou
tillsammans med sin pojkvän
Fredrik till London. Fredrik hade
fått ett jobb på en bank inom 
den branschen han var utbildad
till. De första veckorna bodde
Malou och Fredrik på hotell,
Malou sökte och fick arbete 
på en privat förskola i Angel.

Jag träffade Malou för att prata 
om hennes upplevelser av
skillnaderna mellan brittisk och
svensk förskoleverksamhet. 
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Kineserna tror att vi är födda med 
en inre klocka. När vi föddes byggde
naturen in en klocka i oss för att vi
skulle kunna lyssna på den. Man tror
att våra organ har varsin tvåtimmars-
period när de har som mest energi 
och arbetar mest aktivt med det dom
är till för. Vad vill det säga? Vi kan ta 
ett exempel. För många människor kan
dagen börja så här ungefär: Man går
upp på morgonen och möts kanske 
av sin käresta med frågan: "Hej älskling
hur mår du idag". Svaret lyder kanske:
Usch prata inte med mig, jag är inte
vaken än. Först klockan tolv på dagen
kommer de personerna in i de levandes
värld men då har halva dan gått. Sen
finns det dom som hoppar ur sängen,
pigga som attan, men omkring klockan
tolv är dom alldeles slut. Har ingen
energi kvar och känner sig trötta 
och slut. Man påstår att om den här
obalansen uppträder vid en särskild tid
varje dag hos en människa, detta enligt
kineserna, är det en varningssignal från
kroppen att något är i olag.

Låt oss ta de tolv organen i kroppen
och dela en cirkel i tolv lika delar. Tolv
delar och tolv organ. Mellan 23.00 och
01.00 på natten har gallblåsan maximal
energi. Från 01.00 till 03.00 tar levern
över och jobbar maximalt i två timmar
och försöker rena oss. – Många vaknar
just vid denna tidpunkt på natten –
kanske för att man har ätit och druckit
för sent eller ätit fel. Vi ska veta att 
det inte enbart är dryck som är fel 
utan mer kanske den mat vi förtär.
Tänk på hur länge kött ligger kvar i
magen – tjugofyra timmar. Sen från
03.00 till 05.00 är lungornas tid. Från
05.00 till 07.00 är det tjocktarmen, 
från 07.00 till 09.00 magsäcken. Buk-
spottkörteln/mjälten har mest energi
från 09.00 till 11.00 och hjärtat från
11.00 till 13.00. Tunntarmen från 13.00
till 15.00. Njurarna 17.00 till 19.00 och
den sk trippelvärmaren, dvs vårt
känsloliv är starkt då.

Töm tarmen mellan 05.00 och 07.00.
Tjocktarmen har alltså mycket energi
under den tiden och därför är det inte
dumt att besöka ett "visst ställe" under
denna tid när föroreningarna vill bort
eftersom levern har haft sitt rensnings-
pass fram till klockan 03.00 och jobbat
med hela reningsverket på med att
skicka ut "skräpet" via tarmen. Om
man av olika anledningar har för-
stoppning eller annat bekymmer, så
kan det märkas med huvudvärk, ont 
i lederna, eksem och illamående. 

En stor del av befolkningen lider av
förstoppning eftersom det säljs så
mycket laxermedel som vi använder 
i detta sammanhang. Tänk på mask-
rosen och alla andra bittra örter istället
som kan sätta fart på magen. Nu är

det ju inte så kul att gå upp vid fem-
tiden och försöka gå på toaletten om
man ligger skönt och sover och man
ska naturligtvis inte sätta på väckar-
klockan. Men när man äntligen har tid
då kanske det är för sent för då har
tjocktarmen lagt av lite och ett annat
organ jobbar, t ex tunntarmen, och
därifrån tar det mer tid för maten att
komma till slutstationen. Förstår ni
sammanhanget – att allt hör ihop.

Ät en stadig frukost
Låt oss nu fortsätta att se hur
barbariska vi är! Från sju till nio på
morgonen jobbar magsäcken som
bäst. Det betyder att din magsäck 
vi den tiden nästan kan smälta spik.
Om man frågar genomsnittsmänniskan
vad vi äter till frukost så är det kaffe, en
rostad brödskiva eller lite fil. Många kör
faktiskt med ganska tom tank fram till
lunch. Det är då vi vi får huvudvärk och
det kurrar i magen och vi glömmer

också att dricka vatten. Vi vet att en
kopp kaffe drar ut två koppar vatten 
ur kroppen – så urindrivande är kaffe.
Någon har sagt 'Man skall äta som 
en kung på morgonen, som en prins
på lunchen och som en fattig man 
på kvällen'. Enligt den här forskningen
skulle man ju egentligen äta middag 
på morgonen med kött och potatis och
vin mm. Men så kan man inte ha det
och inte är man sugen efter sånt då
heller så jag vet inte riktigt hur
kineserna tänker.

Detta var några funderingar runt det
som betyder allt, dvs vår hälsa, men
Njut av livet, det går inte i repris.

Hälsningar,
Kickan Berglund, 
Örtterapeut och Swea på Mallorca

SWEAHälsa

Den
kinesiska
klockan
Av Kickan Berglund
Foto: Dmitry Magatskyy

Årets sillsexa 11:e maj var med
undantag för de engelska etiketterna 
på sillburkarna som klippt och skuren 
ur en svensk sommaridyll. Skymnings-
solen badade det vackert dukade
bordet i ett gyllene ljus och strax 
efter den första snapsvisan med skål
flödade konversationen om allt från
mexikanska lyxvillor till de nya reglerna
för hundpass! 

Undertecknad var helt ny i samman-
hanget och den enda som bor i
London men tågresan till Gerrards
Cross var snabb och smidig och väl
värd en sådan trevlig kväll.

Årets 
Sillsexa!

Det var en ovanligt vacker majkväll.

Ingenting saknades på buffen som dukats upp 
i värdinnans magnifika kök.

Alla sånger i häftet hanns med.

Av Mia Gertsson

SWEAAktivitet
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Tina
Nordström 
blev årets 
svenska
kvinna
Vid SWEA
Internationals års-
möte i Skanör den
10–11 april som
samlade styrelse-
ledamöter från
hela världen utsågs
Årets Svenska
Kvinna och SWEAs
tre Stipendiater 
för år 2006.

Den mycket kända, glada och
uppskattade mästerkocken Tina
Nordström har utsetts till Årets Svenska
Kvinna 2006 av SWEA International. I
juryns motivering läser man att Tina får
utmärkelsen "för sin speciella förmåga
att med smittande matglädje sprida
kunskap och inspiration, för att hon går
nya vägar - förenklar och förnyar men
ändå värnar om gamla mattraditioner,
för sitt positiva sätt att förmedla
kännedom om Sverige och svensk
matkultur runt om i världen."

Tina Nordström som den 1 mars blev
mamma har just nu mammaledigt men
till hösten är hon tillbaks med en TV-
serie om glad matkonst. De TV-program
om "New Scandinavian Cooking" som

hon gjort i USA hade ett otroligt genom-
slag och har också visats i Tyskland 
och i Frankrike och är nu på väg till Kina.
Tina Nordström, 32 år, bor i Helsingborg
i Skåne inte långt från det Ramlösa där
hon växte upp med skickliga restaurang-
föräldrar, som gav henne köksstimulans
redan som liten. Väldigt ofta får hon
frågan om vilken favoriträtt hon har och
då svarar hon olika varje gång. "För det
finns ju så mycket som är jättegott att
äta", säger hon.

Det är fjortonde gången som ut-
märkelsen delas ut till kvinnor som 
gjort betydande insatser för att stärka
banden mellan Sverige och andra
länder. Tidigare Årets Svenska Kvinna
är bl.a. arkitekten Maria Nyström
Reuterswärd, VD:n för Svensk Form
Ewa Kumlin, Drottning Silvia för
Childhood Foundation, mecenaten
Barbro S Osher och i fjol missionären 
i Sydafrika Dr. Ingrid le Roux.

Utmärkelsen delas ut vid SWEAs 
årliga Sverigemiddag, som i år hölls 
i Stockholm den 16 augusti. 

Agneta 
och Gunnar
Nilssons
Stipendium 
för studier 
av Interkulturella
Relationer.
Det stipendium som hittills hetat
SWEAs Stipendium för Interkulturella
Relationer byter från och med januari
2006 namn till Agneta och Gunnar
Nilssons Stipendium för studier av
Interkulturella Relationer. 

Det var i februari 1990 som en ny
stipendiefond, Foundation for Inter-
cultural Relations, instiftades efter
önskemål från Agneta Nilsson.

När Agneta ett par år senare fyllde
femtio år uttryckte hon en önskan 
att i stället för uppvaktning skulle 
den fonden få sin grundplåt, och 
den begynnelsesumman blev ansenlig.
Sedan 1997 har stipendiet årligen
delats ut till en svensk student som
studerat interkulturella relationer vid 
ett utländskt universitet. Stipendiet har
legat Agneta varmt om hjärtat och hon
har genom alla åren varit medlem av
den stipendiekommittén.

SWEAs styrelse, Agneta ej tillfrågad,
tyckte det skulle vara mycket roligt 
och passande att som en inledning på 
SWEAs andra kvartssekel skänka detta
stipendium dess grundares namn. Vid
årets Sverigemiddag blir Agnes Ers den
första stipendiat att mottaga Agneta
och Gunnar Nilssons Stipendium för
studier av Interkulturella Relationer.
I sin doktorsavhandling (som skall
läggas fram i höst vid Stockholms
universitet/ Södertörns högskola)
undersöker Agnes Ers ett svenskt
biståndsprojekt för handikappade barn
i Rumänien ur ett etnologiskt perspektiv.
Den handlar om mötet mellan givare
och mottagare. Materialet är insamlat
under ett fältarbete som varade i fem
månader. Studien arbetades fram inte

bara på plats i biståndets vardag utan
också i kontakt med forskare från andra
länder och miljöer. De relationer som
uppstår just i ett biståndsprojekt kan
med rätta beskrivas som interkulturella.
Studien beskriver och analyserar hur
den pågående samhällsomvandlingen
från diktatur till demokrati går till på en
konkret, vardaglig nivå genom de inter-
kulturella relationerna mellan bistånds-
givare och biståndstagare. Studien 
är synnerligen aktuell i och med 
att Rumänien beräknas bli medlem 
i EU 2007.

Stipendiet, på USD 6 000, utdelas vid
SWEAs årliga Sverigemiddag, som i år
hölls i Stockholm den 16 augusti.

Maria Sundbom
har tilldelats 
Sigrid Paskells
Stipendium i
scenkonsterna
2006.
Vid SWEA Internationals årsmöte i
Skanör den 10 –11 april som samlade
styrelseledamöter från hela världen
utsågs Årets Svenska Kvinna och
SWEAs tre Stipendiater för år 2006.

Maria Sundbom har de senaste åren
blivit mycket uppmärksammad och
applåderad för flertalet dramatiska roll-
tolkningar på teaterscener runt om i
Sverige sedan hon 2001 gick ut Malmö
Teaterhögskola. Hon har blivit en urstyv
nytolkare av det klassiska borgerliga
dramat och därmed gett det ett helt
nytt och aktuellt innehåll, t ex som
Hedda i Ibsens pjäs med samma
namn. För den rollen var hon insnörd i
korsett och klädd i aftonklänningar med
långa släp – "man känner sig som i ett
fängelse och sprängs nästan inifrån" 
sa hon och tillade, att det antagligen
var så som den tidens kvinnor kände
sig. För den rollen fick hon Kvällspostens
Thalia-pris för "den mest förtjänstfulla
teaterprestationen 2004 – 2005". Hon
har också uppträtt på Östgötateatern,

Teater Tribunalen och Backstage på
Stockholms Stadsteater. Under våren
2006 är hon aktuell som styvdottern
Bolette i Ibsens "Frun från havet" 
på Stockholms Stadsteater och i
december spelar hon i "Julkalendern".

Som "hemma" räknar hon med Sund-
born, alltså Carl Larsson-byn i Dalarna
där hon växte upp.Hon brukar säga att
när hon känner sig riktigt trött funderar
hon på att återvända dit och bli får-
uppfödare.

Stipendiet, på USD 6 000, utdelas vid
SWEAs årliga Sverigemiddag, som i år
hölls i Stockholm den 16 augusti.

SWEA ÅRETS
SVENSKA KVINNA
2007
SWEA uppmanar härmed alla Sweor 
att sända in nomineringar till SWEA
Årets Svenska Kvinna för år 2007!

Kandidaten skall vara en svensk kvinna,
vars bidrag inom kultur, mänskliga
relationer, handel eller vetenskap, på 
ett markant sätt bidragit till att stärka
banden mellan Sverige och ett annat
land. Kandidaten behöver inte vara
SWEA.

SWEA Årets Svenska Kvinna kommitté
rekommenderar kandidater till en jury
efter det att enskilda Sweor eller lokal-
avdelningar har sänt in förslag på
kandidater. Juryn väljer en kandidat
som utnämns till Årets Svenska 
Kvinna av SWEA Internationals styrelse
vid årsmötet. Årets Svenska Kvinna
presenteras vid SWEAs Sverigemiddag
i augusti.

Förutom äran får vinnaren en minnes-
gåva. Pristagaren bjuds på middagen,
hotell samt resan dit.

Nomineringar, inkluderande ett utförligt
Curriculum Vitae, skall vara kommittén
tillhanda senast den 10 januari 2007.
För att underlätta för juryn finns ett
formulär att fylla i med de uppgifter 
som skall vara med. Formuläret är 
på engelska, men kan med fördel fyllas 
i på svenska. Det skall fyllas i av den
som vill nominera en person. Formuläret
kan beställas av Anna Källqvist, se
nedan, eller hos din ordförande som fått
det per e-post under oktober månad.

Nomineringarna vill vi helst ha per 
e-post. Alla förslag skall skickas 
till sammankallande ledamot i Årets
Svenska Kvinna kommittén,

Anna Källqvist
anna.kallqvist@telia.com

Sippvägen 13
183 63 Täby
08-756 99 39

Tina Nordström
Foto Johan Paulin/SVT

Lill-Ann Körber

Maria Sundbom
Foto Peter
Westrup

Agnes Ers

Lill-Ann Körber
har utsetts till
SWEAs Litteratur-
stipendiat 2006.
SWEA Internationals stipendium för
forskning i svenska språket, litteraturen
och samhället har i år tilldelats doktor-
anden vid Humboldtuniversitetet i
Berlin, Lill-Ann Körber (född 1977). 
Stipendiet vänder sig till doktorand 
vid ett universitet utanför Sverige 
med målsättningen att stipendiaten 
ska sprida svensk kultur i världen – 
ett av SWEA Internationals grundidéer. 
Ämnet för Lill-Ann Körbers avhandling
är "Nakenhet, begär och konstnärskap
– Den manliga akten i litteratur och

bildkonst i Sverige, Danmark och
Norge 1900 –1920" . 

Hon tilldelas stipendiet för att hennes
ämne är originellt och krävande samt
att hennes projekt har förutsättningar
att uppmärksammas internationellt och
därigenom belysa den skandinaviska

specificiteten samt bidra till att sprida
kunskap om de svenska konstnärer,
författare och filmmakare hon be-
handlar, däribland Sigfrid Siwertz,
Eugène Jansson och JAG Acke. 

Lill-Ann Körber är en mångsidig ung
forskare med bred kompetens, som
redan har medverkat i olika akademiska
och museala sammanhang. Hon har
vuxit upp i Tyskland och kom i kontakt
med Sverige och svenska språket
genom sin svenskfödda mormor. Hon
har en utmärkt språkbehandling på
svenska. 

Stipendiet, på USD 6 000, utdelas vid
SWEAs årliga Sverigemiddag, som i år
hölls i Stockholm den 16 augusti.
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För något år sedan under några under-
bara soliga semesterdagar upptäckte
min man Richard och jag ett landskap
som vi blev förälskade i från första
ögonblicket.

Vårt första intryck var den gamla staden
Aldeburgh som är belägen vid "The
Suffolk Heritage Coast". Aldeburgh 
är numera mest känd som en populär
sommarstad men går långt tillbaka 
i tiden som ett fiske- och skepps-
byggnadscentrum. Staden är också
berömd för musikern och kompositören
Benjamin Britten som bodde, arbetade
och skrev sina mest kända verk i
Aldeburgh, där han också är begravd.
Tillsammans med sångaren Peter
Pears skapades den numera årliga 
och internationellt kända "Aldeburgh
Festival of Music and the Arts". 

Vi strövade omkring, på stranden fann
vi ett hav som var lugnt som en spegel,
fiskmåsarna skrattade i bakgrunden
och man kunde köpa nyfångade räkor,
hummer, krabbor och fisk, dofter av
hav och tång som påminde mig om
mina barndomssomrar på västkusten 
i Sverige. 

Resan fortsatte till Snape Maltings 
som under slutet av artonhundratalet
var känt för att ha varit det största

bryggeriet i Suffolk. Snape Maltings 
är numera ett stort kulturcentrum med
ett internationellt berömt konserthus.
Från Snape Maltings till Orford. Orford
var förr i tiden en av de viktigaste
sjöhamnarna i östra England. Henry
den andre byggde där ett slott med
flera utsiktstorn som kustförsvar mot
invaderande från havet.

Vår resa gick vidare genom ett otroligt
vackert landskap genom skogsdungar,
naturreservat, små byar med gamla
hus och stugor ofta målade i vad som
här är känt som ”Suffolk Pink”. 

I Saxmundhams gamla vackra
kyrkogård upptäckte vi att Richard
hade fyra gamla släktingar begravda.
Saxmundham, ”the hub of the heritage
coast” är känt för att ha varit en Historic
Market Town och var belägen på 
den gamla vägen mellan London och
Yarmouth. I Saxmundham hittade vi 
vår lilla stuga, the pink cottage, som är
ungefär 150 år gammal. Vi har nu bott
här i fyra månader och ångrar inte alls
att ha flyttat till ”landet”, i jämförelse
med Londons ”hustle and bustle” 
så tar man livet mycket lugnare och
långsammare, inga bilköer eller luft-
föroreningar men i stället underbara
srövområden genom skogsdungar
hedar eller vackra stränder men

ändock ett blomstrande kulturliv med
karnivaler (under sommaren) musik,
teater, konstutställningar m.m. Nästan
varje dag upptäcker vi något nytt,
kanske någon vacker gammal kyrka
eller i en avlägsen liten by en typisk
charmig Country Pub. Alldeles nyligen
har vi upptäckt Minsmere Nature
Reserve, en ornitologs paradis.

1970 utnämdes Suffolkkusten till An
Area of Outstanding National Beauty
(ANOB) varav det numera finns 41 
i England och Wales. 

Inte att undra på att Richard och jag
tycker att vi har funnit vårt Shangri La.

Vårt 
Shangri La

Aldeburgh seafront.

En Suffolk Cottage.

Av ingrid Crane ANNONS



Galleri
Treshombres Art
på Tylösand Hotel

SWEArtSWEArt

Min farmor
lärde mig stick-
konsten – sen
var det kört!
Tylösand Hotel beläget på Halmstads
västkust ägs av Per Gessle och Björn
Nordstrand. Hotellet inrymmer en
mindre konsthall och mer än 400 verk
varav många till salu, hänger framme
runt om i byggnaden och även i
hotellrummen. Det är med andra ord
ett riktigt paradis för alla konst- och
fotointresserade. I år fyller Galleri
Treshombres Art på Tylösand Hotel 10

år. Nette Johansson, konstnär och
konstvetare som tidigt blev konst-
intresserad när hennes farmor lärde
henne att sticka, har ansvarat för
galleriets verksamhet sedan start. 

Året var 1996 och Nette Johansson
hade precis flyttat hem ifrån Göteborg
där hon studerat konstvetenskap när
hon blev tillfrågad att ansvara för Galleri
Tres Hombres Art på Hotel Tylösand.
Nu är det tio år sedan men för Nette
gör variationen att det aldrig känns
tråkigt. –10 år, blir det en glittrig gala
fest? Nej, faktiskt inte. Däremot arbetar
jag med några föreläsningar som ska
äga rum senare i år och så har vi ju
den årliga sommarutställningen. Varje
sommar öppnas ett separat galleri 
med en sommarutställning och i år 
har utställningen ett svenskt/brittiskt
ursprung. Det är nämligen den brittiske

filmaren Colin Nutley’s filmbolag Sweet-
water som öppnat sitt arkiv och plockat
fram bilder från arbetet bakom kameran
på alla de kända filmproduktionerna.
Colin Nutley har i sina uppskattade
filmer bland andra Black Jack, Ängla-
gård och Sista Dansen lyckats fånga
och skildra historier med ett sällsynt
öga för karaktäristiskt svenska miljöer. 
Galleri Treshombres Arts fokus ligger
inom fotokonsten och utställningar har
vid ett flertal tillfällen haft musiktema: –
Kanske en naturlig konsekvens av
ägarbilden? – Nja, jag skulle nog påstå
att sortimentet är ganska brett ändå,
säger Nette. Vi väljer de olika konst-
projekten utefter en enighet men
varken jag eller mina chefer anser 
att konst behöver vara insmickrande.
Förutom att vi måste vara eniga saknas
en röd tråd i de olika utställningarnas
tema. Intresset för fotokonst har tidigare
inte varit lika stort i skandinavien som 
i övriga världen men det ökar och
hotellet har på senaste tiden sett 
en ökning av konstintresserade inter-
nationella gäster. Tex när Rolling Stones
"hov fotograf", londonbaserade Gered
Mankowitz 2 ställde ut sina alster för
första gången i Skandinavien hos oss,
då var intresset stort. Hotellet innehar
även vad som förmodligen är världens
största samling fotografier av Anton
Corbijn, en annan london-baserad

fotograf bl.a känd för sina bilder på U2.

Han skulle festa i Tylösand
– Ett utav de roligaste inslagen i mitt
arbete är att möta de människor som
inte tidigare tittat på konst och som
efter att ha befunnit sig på hotellet blivit
intresserade. En tidig sommarmorgon
när jag kom för att öppna galleriet satt
en ung man på trappan berättar Nette.
Han hade kommit från en annan ort 
i Sverige för att festa med sina vänner 
i Tylösand men någonstans under
kvällen hade han upptäckt all konst
som hängde runt om i hotellet, tappat
bort sina vänner och spenderat större
delen av kvällen med att vandra runt
bland hotellets objekt. Han som aldrig
tidigare varit konstintresserad blev
"frälst" och än idag dimper det ned
vykort från honom där han tipsar 
om utställningar mm. Jag uppskattar
verkligen den ständiga variationen med
detta yrke: Hela tiden träffar jag nya
människor, ser nya verk och får nya
kickar!

De krävde rabatt på rummet 
då rävhuvudet saknades
Även de minsta gästerna får en
konstupplevelse under sin vistelse. 
– Kanske har det med hänghöjden 
på fotografierna att göra, men barn är
mindre intresserade av bilder än vad de
är av tredimensionella objekten, berättar
Nette. De älskar att springa omkring
bland alla skulpturerna däremot. 
Jag kommer att tänka på ett mycket
speciellt rävhuvud jag sett och Nette
avslöjar: Rävhuvudet är en klassiker av
den svenska konstnären Ernst Billgren
som är mycket populär. Det är ett 
av verken som inte är till salu. Faktum
är att ett par damer blev så besvikna
då de under sin vistelse fann att Räv-
huvudet inte fanns på plats att de
ansåg att de hade rätt till rabatt på
rummet!

De flesta gäster är emellertid mindre
passionerade. Förutom konferens-
gäster under veckorna har Hotell
tylösand en spa verksamhet som just
nu expanderar och behandlingar som
erbjuds går i marint tema.

Fakta Nette Johansson
Född 1962 i Halmstad
Yrke gallerist / konstnär
Bor Halmstad
Familj Make och två tonåringar
Favoritkonstnär Gerald Richtner1

Dröm utställning Med min
favoritkonstnär såklart!
Senast lästa bok Inte en faktabok,
otroligt nog! Den gåtfulle fotografen
av Douglas Kennedy, en perfekt
sommardeckare i hammocken.
Senaste sedda utställningen
Jag såg precis Gered Mankowitz2

på Röda Sten i Göteborg, vacker
och rockig.
Tittar helst på just nu Hans
Hammarskiölds3 London bilder, 
de är vackra och gåtfulla.

1Tysk konstnär född och utbildad i Dresden 1932 som
mottagit många internationella priser och ställts ut flitigt
(http://www.artnet.com/Artists/ArtistHomePage.aspx?art
ist_id=14239&page_tab=Bio_and_links åtkommet 6 Juni
2006). 

2Engelsk fotograf född 1946 i London som fotograferat
bla många bokomslag och tagit stillbilder på film-
inspelningar tex "Boom" med Elisabeth Taylor och
Richard Burton
(http://www.mankowitz.com/biography.htm åtkommet 6
Juni 2006). 

3Svensk fotograf född 1925 som fotograferat bla svenska
slott och fasader men även arbetat med Vogue och
startat bildbyrån tio fotografer
(http://prittsel.googlepages.com/hanshammarski%C3%
B6ld åtkommet 6 Juni 2006).

Av Mia Gertsson

Bilden till höger: Nette har redan haft tid att ligga 
i hammocken. 

Ernst Billgrens rävhuvud.

Nette Johansson i full fart i galleriet.

Nette Johansson, ansvarig för Galleri Treshombres i
Tylösand, studerar ett konstverk i galleriet (tillsammans
med en lurvig hund).

Entren till Galleri Treshombres. Lobbyn till Tylösand Hotel, som galleriet är en del av.



Svenska
lakan i 
New York
av Linda Campbell
Foto av skyskrapa: Ida Lindell

Anki Spets framför en av sina härligt
bäddade sängar.

Den 27 april hade
NY Sweorna turen
att få träffa Anki
Spets som startade
sängklädsföretaget
AREA 1990. Vi
välkomnades på
hennes kontor 
och showroom,
beläget i Soho på
180 Varick street 
i New York.

När alla hade samlats, vilket var nära
tjugo Sweor, inledde Anki kvällen
med ett nytt bildspel som just hade
blivit färdigt och som på ett väldigt
bra sätt speglade hennes företag.
Det startade 1990 och tanken 
var att bevara och fortsätta med
skandinavisk tradition av bra säng-
kläder, baserat på god design, natur-
fibrer, och god kvalitet med lång livs-
längd. Anki menar att det helt enkelt
ska fungera i vardagslivet. Flera sängar

stod färdigbäddade i lokalen och de
var verkligen vackra, lockande och
inbjudande.

Designen sker mestadels för hand
och ej så mycket på datorn för att 
ge mjuka och lite oregelbundna linjer
och mönster. Hardware är ett av de
företag som Anki också har designat
för. Hon har även jobbat med Garnet
Hills katalog sedan 1997 och varit
bästsäljare i kataloger.

Förutom sängkläder så har AREA
haft en säng som kom att kallas
sjukhussängen". Den sålde bra men
Anki kände efter ett tag att de blev
förknippade för mycket med denna
moderna" design i stål och man
bestämde sig för en mjukare siluett 
i trä.

Anki kom till USA 1989 och hade
innan dess studerat på Beckmans 
i Sverige och efter det jobbat med
mode. Hon trivs verkligen bra med
att arbeta med textildesign idag och
känner att det ger större frihet att
skapa det hon får inspiration till,
istället för klädmode som hela tiden
måsta förnyas säsong efter säsong.
Med sina sängkläder kan hon jobba
på ett annat sätt och kollektioner
som hon gjorde för flera år sedan 

är fortfarande högst populära.
Förutom Ankis showroom så finns
hennes sänglinne sedan 2002 att
köpa i bl.a en butik som heter ABC
Carpet and Home och som ligger 
på Broadway och 19th Street. Butiken
är väletablerad och AREA hyr en
sektion där de säljer sina produkter.
Anki är nöjd med arrangemanget
och tycker att det hittills har varit
lärorikt och en bra introduktion till
egen butiksförsäljning.

Efter denna intressanta berättelse
fanns vin, ost, bröd och en massa
annat gott för alla att njuta av medan
möjligheten fanns att få titta och
handla bland alla vackra sängkläder
som visades upp.

Det var verkligen en intressant och
trevlig kväll och Anki Spets var en
inspiration till att man kan lyckas 
i denna enorma stad, New York!

Premiär för pubafton torsdag 18 maj 
i City och undertecknad var på plats.
För en nyanländ sjuksköterska var det
lätt att drabbas av "kusinen från landet"
känsla när jag på höga klackar trippade
av bussen i Londons imponerande
gamla finansdistrikt. Puben, The fine
line, enligt källor ett tillhåll för stekare 
i kritstrecksrandiga kostymer, ligger
grönt inbäddad strax efter St Pauls.
Tvärtemot det gäng stenhårda karriärs-
kvinnor jag föreställt mig satt där ett
glatt och uppsluppet tjejgäng. Visst 
var det Working girls men på det där
speciella sättet som svenska kvinnor
verkar vara så bra på lyckas de kom-
binera en framgångsrik karriär i en
mansdominerad miljö samtidigt som 
de behållit ett jordnära, charmerande
och glatt sätt! Snart hade jag släppt ut
håret och när jag senare (låångt senare)
vinglade hem kunde jag bara nöjt kon-
statera att detta nog kommer bli en
aktivitet med mig som stamgäst!

SWEAAktivitet

Premiär för
Pubafton!
Av Mia Gertsson

Inte ens en enträgen och närgången kamera
kunde ta ner stämningen!

Kusinen från landet börjar få rosor kinderna.Skål! Jag antar att du kommer nästa gång?

Ordforanden var mycket positiv till det nya inslaget
bland aktiviteter.
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Kate Wood – en 
av Londons mest
intressanta smycke-
konstnärer visar
några av sina
kreationer och
berättar om sitt
märke Glint. 

Kate Wood’s path to jewellery design
was somewhat unconventional – she
followed her French degree with a stint
as a museum curator before setting up
her label Glint in 2003.

Perhaps working with ancient artefacts
had an influence on the look of the
beautiful pieces that she creates; unlike
a lot of the beaded jewellery on the
market, Kate’s work is never fussy 
or overly girly, but has a timeworn,
understated look. 

Glint's signature Cluster line has tiny
semi-precious and freshwater pearl
beads in unexpected colours, wired
into organic formations on oxidised,
semi-matte silver. There is also an
exclusive, made to order Gold range
with tiny vibrant beads and ultra-fine
9ct gold chaining, as well as the ever-
popular Vintage collection, based on
rare vintage charms. 

For Autumn/Winter 2006–2007 Kate is
introducing some more vibrant colour
combinations, including coral with
cobalt blue lapis lazuli, which combine
beautifully this season’s dark greys,
navy blues and blacks. Also in the
pipeline is a wedding range, for brides
who want something beyond the
ubiquitous crystal tiara.

Although she confesses to a fas-
cination with fashion, Kate sees Glint
as separate from its whims. 'I can’t
help but be influenced by it on some
level, but I aim to make jewellery that
women will want to wear every day, for
years to come', she says. ‘These are
pieces that become a part of you.’

All that
Glints…
av Kate Wood

Kate iförd ett av hennes egna armband med 
Vintage Brass Leaves.

Deco Bracelet (Vintage Collection). Vintage textured
brass beads, oxidised sterling silver. Matching necklace
and earrings available.

Irregular Cluster Necklace (Cluster Collection). Freshwater
pearls, smoky quartz and Swarovski crystal on oxidised
sterling silver.

Irregular Cluster Necklace (Cluster Collection).
Freshwater pearls, smoky quartz and Swarovski crystal
on oxidised sterling silver. Glint prices range between
about £26 for a silver bracelet and about £104 for 
a gold necklace.

Vapourtrail Earrings (Cluster Collection)
Freshwater pearls and apatite on oxidised sterling silver.

Sari Necklace (Gold Collection). 9ct gold, Madeira citrine
& pink tourmaline. 

Pearl Cluster Necklace (Cluster Collection). Freshwater
pearls on oxidised sterling silver.

Long Vintage Leaf earrings (Vintage Collection). 
Brass vintage leaf charms, brass chain, silver ear wires.
Matching necklace and earrings available.

Tanzanite and Apatite Cluster Necklace (Cluster
Collection).

If you want to view more of
Kate's jewellery or order, go to: 
www.glintjewellery.co.uk

Contact:
Kate Wood
Glint
43B St Mark’s Rise
London
E8 2NL

Telephone:
07789916215
020 3076 1466

Email:
kate@glintjewellery.co.uk



Passar bra både till soppa och som
tilltugg till en drink gör dessa läckra

SALAMIPINNAR
8 –10 personer

450 g smördeg
150 g salami
1 burk Philadelphia cream cheese,
gärna light, 200 g
1ägg

Finhacka salamin och blanda den väl
med osten. Kavla ut smördegen rätt
tunt och bred över korv/ostblandningen.
Antagligen får ni göra det i två omgångar.
Smördegsplattor är ju mycket praktiskt,
men här i England är de inte så vanliga.
Skär degen i ca 12 cm långa och 4 cm
breda remsor och vrid dem några varv.
Lägg dem på en plåt klädd med bak-
plåtspapper och pensla dem med upp-
vispat ägg. Grädda i ugn i 225 grader
tills de har vacker färg; det tar ca 10
minuter. Servera dem nygräddade eller
frys dem färdiga och värm snabbt upp
dem i ugnen. Det låter konstigt, men
jag tycker smaken påminner litet om
isterband. Hoppas det inte avskräcker
er – jag vet ju att inte alla delar min
förtjusning i gammaldags svensk
husmanskost. 

Mias
höst-
middag

SWEAMat

Av Mia Evander
Foto: Gabriella Fabbri
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En bra och god varmrätt som kan
göras i ordning i förväg

PARMESAN-
KYCKLING 
MED TOMATSÅS
6 personer

6 kycklingbröst, c: 800 g
2 ägg
200 g finriven parmesanost, helst
hemriven, men Marks & Spencers är
faktiskt bra
1.5 dl brödsmulor/ströbröd
smör
salt

Använd två stora sopptallrikar eller
liknande. Vispa ihop äggen i den ena
och blanda ost och brödsmulor i den
andra med litet salt, men tänk på att
osten är väldigt salt. Dela kyckling-
brösten horisontellt på längden, så 
att det blir två plattare bitar. Det blir 
nog några mindre bitar också efter 
som brösten inte är helt symmetriska;
det gör ingenting. Smält rikligt med
smör i en stekpanna. Doppa kyckling-
bitarna först i äggsmeten och sedan 
i ostblandningen så att de blir riktigt
täckta. Bryn bitarna i omgångar över
medelgod värme tills de är vackert
gyllenbruna och lägg över dem allt
eftersom i en stor gratängform. Sätt 
in formen i ugnen, 200 grader Celcius,
och låt kycklingen bli genomstekt. 
Det tar ca 20 minuter. Om man vill kan
man bryna kycklingbitarna några timmar
i förväg, ställa in formen i kylskåpet 
när de kallnat och sedan göra efter-
stekningen i ugn strax innan man vill
äta. Observera att eftersom kycklingen
då är mycket kallare så tar det litet
längre tid i ugnen. Servera med ris eller
pasta. Till vardags är det gott att bara
ha tomatketchup till (ni blev väl inte
chockade nu – vi gillar faktiskt ketchup
i vår familj), men i Svenska Dagbladet –
tror jag – för några år sedan hade Inga
Eriksson ett recept på en mycket lättlagad

I en nyutkommen bok om Prins
Eugens Waldemarsudde kan man bl a
läsa om matvanorna på slottet, både 
till vardags och till fest. Där framkommer
att prinsen nästan alltid ville börja
middagen med en soppa; grön
ärtsoppa, tomatsoppa och svamp-
soppa var några av favoriterna. Numer
får man inte så ofta soppa till förrätt,
och det tycker jag är synd. Variationerna
är oändliga; man kan ju laga soppa på
nästan vad som helst, om än inte på
en spik. En vacker kväll i somras bjöds
vi på en ljuvlig morotssoppa på en ö 
i Stockholms skärgård. Den var gjord
på ugnsbakade morötter och hade 
en svag doft av kanel – så oväntat och
gott. Om man har litet rester av olika
rotfrukter som ligger i kylskåpet och
borde ätas upp kan man fräsa bitar 
i olja och pudra över litet curry innan
man slår på buljongen, det är inte 
så dumt.

Om soppan ska ätas som varmrätt har
jag inte något emot att den innehåller
bitar av grönsaker eller annat, dock
inom rimliga gränser, den får inte
överskrida gränsen till gryta. Ska man
däremot välja en soppa som förrätt
föredrar jag absolut att den är slät,
gärna krämig. Förr i världen brukade
jag servera soppa i sopptallrikar – 
man brukade räkna med 2.5 deciliter
soppa per person. Numer, när de flesta
människor verkar vara tacksamma för
mindre portioner, har jag övergått till
små soppskålar eller koppar, inne-
hållande kanske 1.5 deciliter. Ser
läckert och mer aptitligt ut, och man
kan lägga ett litet ostkex eller en bit
rostat bröd på fatet till varje portion 
i stället för att skicka runt en stor
brödkorg. Fast har man tre hungriga
brorssöner, som jag, kan det ju vara
bra med brödkorg...

Förr tyckte jag att det var så svårt att
undvika att spilla när jag hällde upp
soppan i tallrikarna, men i filmen The
Remains of the Day lärde jag mig
knepet av den gamle hovmästaren.
Man håller helt enkelt ett litet fat under
soppsleven under dess vandring från
kastrull/terrin till tallriken, då är det
omöjligt att spilla på kanten – titta
själva, får ni se.

Receptet på soppan här intill kommer
ur Systembolagets tidning Bolaget och
är härligt mustig och full av smak.

TOMAT- OCH
HONUNGSSÅS
4 personer

Hacka 3 goda mogna tomater och 
1 gul lök. Lägg dem i en kastrull till-
sammans med 2 msk honung, 0,5 dl 
vitt vin eller vatten, 3 msk olivolja (jag
tycker 2 räcker), 1 lagerblad och 1
pressad vitlöksklyfta. Koka ihop en
stund. Ta upp lagerbladet och mixa
såsen slät. Smaka av med salt och
peppar.

Såsens söta smak bryter fint med 
den salta paneringen på kycklingen,
men den passar även bra till fisk, som
förresten också är gott att panera med
litet parmesan. En kväll i somras när 
det var otroligt varmt och vi hade
gäster gjorde jag en variant på den här
såsen som blev mycket uppskattad.
Jag gjorde såsen enligt receptet ovan
men spädde ut den med grönsaks-
buljong tills det blev en rätt tunn soppa.
Sedan kylde jag den och serverade
den till drinken i trädgården i små glas
med litet krossad is i. Små ostkex till.

För att göra glass hemma behöver
man inte glassmaskin, även om
resultatet förstås blir krämigare med
maskin. Egentligen är väl nästa recept
en parfait, om man ska vara noga. 
Gott är det i alla fall men inte lämpat 
för gäster med dåliga tänder.

NOUGATGLASS
10 personer

3 äggulor
0,75 dl strösocker
5 dl vispgrädde

Nougaten:
2.5 dl strösocker
1.5 dl hackade hasselnötter eller
sötmandel = 75 g

Börja med nougaten – den kan göras
flera dagar i förväg om man vill.

Sockret smältes långsamt i en ren, 
torr stekpanna tills det är brunt men
inte bränt. Rör om då och då med en
träslev och passa noga. När rätt färg
uppnåtts häller man i nötterna eller
mandeln, rör om väl och häller över
massan på en plåt som är väl oljad 
eller täckt med bakplåtspapper. Men
var försiktig; massan är mördande het.
Låt nougaten kallna och bryt sedan
sönder den i mindre bitar som antingen
hackas med en kraftig kniv på en skär-
bräda eller stöts i mortel, men inte allt
för fint; det ska vara små bitar kvar.

Vispa äggulor och socker pösigt och
vänd ner den vispade grädden. Rör i
nougaten och häll smeten i en vatten-
sköljd, avlång kakform som rymmer 
1 liter. Täck med frysfolie eller plastfilm
och ställ in i frysen. Det är en bra idé
att under de första timmarna gå till
frysen då och då och röra om i glassen,
annars sjunker det mesta av nougaten
till botten. Sist glömde jag att röra, man
är ju inte mer än människa, som min
mormor brukade säga, men det gick
bra ändå.

Bärsås är gott till, jordgubbar eller
hallon som mixas med litet vatten och
pudersocker. Hallonen är jobbigast, för
då måste man sila bort kärnorna. Vill
man imponera litet extra kan man göra
en kiwisås också, det blir mycket vackert
med en röd och en grön sås. Såserna
kan förstås också frysas, så hela efter-
rätten kan göras långt i förväg.

Ta ut glassen 20 minuter före server-
ingen, men inte längre, för den smälter
fort. Lossa runt kanterna med en kniv
och stjälp upp. Jag brukar placera
glassen på en skärbräda, skiva den
och servera på individuella fat, en 
skiva per person med såsen/såserna
runt om. Det blir precis 10 skivor, men
man behöver ju inte använda allt på en
gång. Häromdagen behövde jag bara
fyra skivor och då lämnade jag resten
av glassen oskuren och satte in den 
i frysen igen.
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ROTSELLERI-
SOPPA MED
BASILIKAOLJA
4 personer

500 g rotselleri
1 gul lök
2 msk olivolja
1 dl vitt vin
1 grönsaksbuljongtärning
2 dl vispgrädde (single cream går bra)
1 liter vatten
vitpeppar

Basilikaolja:
1 kruka basilika
0,5 dl olivolja
saft av en halv citron

Skala sellerin och skär i grova bitar. 
Jag ställer den på en skärbräda och
använder en vass kniv; potatisskalare
biter liksom inte. Skala och grovhacka
löken. Hetta upp oljan i en stor kastrull,
fräs lök och selleri 3 – 4 minuter tills
löken är mjuk. Tillsätt vin och buljong-
tärning och låt vinet koka in något,
tillsätt grädde och vatten och låt 
allt koka upp. Sjud på svag värme
under lock ca 15 minuter, sellerin ska
kännas mjuk. Mixa allt i matberedare 
till slät konsistens. Jag tycker man ska
passera soppan geom ett finmaskigt
durkslag om det behövs för att få 
bort alla små bitar. Bäst är att använda
vad engelsmännen kallar en liquidiser –
jag tror att det heter mixer på svenska.
En hög och smal behållare med några
knivblad i botten. lämnar inga bitar.

Mixa basilika, olja och citronsaft till en
slät sås. Den blir knallgrön och vacker.
Ringla basilikaoljan över den varma
soppan och servera. 

SWEAMat



Vid styrelsemötet den 2 februari ut-
delades stipendiet för 2006. Mottagare
var Svenska Skolan i Milton Keynes. 

I styrelsen för skolan sitter Charlotte
Hellgren-Derry, Bitte Revell och
Susanne Revin.

Charlotte berättar om hur svenska
skolan i Milton Keynes startades och
dess verksamhet:

"Jag ville att min son skulle ha vänner i
England som också talade svenska men
efter att ha undersökt vad som fanns
förstod jag att den närmaste weekend-
skolan var i Cambridge eller London –
åtminstone en och en halv timmes
bilresa. Då beslutade jag att starta 
en skola själv.

Tillsammans med min svenska väninna
Bitte Revell beslutade vi att starta det
hela och vi har idag 30 barn inskrivna.
Svenska Skolan i Milton Keynes är en
skola som skall vara öppen två timmar
på söndagar och vi välkomnar barn 
i alla åldrar som har åtminstone en
förälder som är svensk medborgare.
Vi har redan mer än 30 barn inskrivna
och har fått många förfrågningar från
föräldrar så långt bort som från
Oxfordshire och Norfolk.

Vår skola skall ge barnen tillfälle att tala
svenska med andra barn, att lära sig 
om Sverige och den svenska kulturen
och traditioner såsom varför vi firar
midsommar, påsk, lucia och jul.

För barn 6 år och äldre kommer vi 
att ha separata lektioner där vi kan
koncentrera på det svenska alfabetet,
läsa och skriva svenska. För yngre barn
kommer vi att ha två grupper. En för
dem som redan går till pre-school här 
i England och en för de yngsta. Barnen
mellan 4–6 år kommer att läsa sig
alfabetet, räkna och praktisera svenska
språket genom att tala,sjunga etc. 
De yngsta barnen kommer att lära 
sig svenska genom att lyssna till sagor,
sånger och leka lekar.

Vi kan erhålla stöd från Skolverket i
Sverige för varje barn som är 6 år och
äldre men vi måste ha minst 5 barn 
som är 6 år eller äldre för att erhålla
detta stöd. Stödet betalas dock bara 
ut i juni och december.

SWEA stipendiet är ett mycket
uppskattat bidrag som möjliggör att 
vi kan starta vår verksamhet den 15
januari 2006 trots att vi inte får något
statligt stöd förrän i juni. Nu kan 
vi inhandla material som vi behöver 
till lektionerna såsom pennor, kritor,
papper, lim etc. Vi kan också betala
hyran för vår lokal som är £20 per
gång.

Tack SWEA!"
Charlotte

SWEA Londons
Stipendium
SWEA London delar årligen ut ett stip-
endium på max GBP1,500 ( varierar
från år till år) för att stödja studier eller
projekt som främjar svensk kultur.
Stipendiet är öppet för allmänheten. 

Ansökningar måste vara oss till handa
senast 15 Oktober. Stipeniet delas 
ut på Swea årsmöte i slutet av januari
följande år. Handlingar inkomna efter
den 15 oktober godtages inte.

Om du vill ha ytterligare 
information eller ansöknings-
blankett kan du kontakta

Gunilla Tuite
Tel 020 7225 1299 
E-mail gtuite@aol.com

Styrlesen för Svenska SKolan i Milton Keynes:
Charlotte Hellgren-Derry, Bitte Revell och 
Susanne Revin.

On a recent visit by my CEO Giovanni
from Montreal to London, I asked him 
if there were any favourite restaurants
he would like to visit. In hushed tones
he asked about a mythical "worlds
most expensive sandwich" he had
heard can be found at Selfridges
London. So armed with my mobile
phone and the internet I began my
hunt.

Several days & calls later I had
succeeded in tracking down the beast
in the depths of Oxford Street and pre-
ordered the monster 595 gram lunch 
at a bargain £85.

When the day came, we arrived at
Selfridges and were politely seated at
the small restaurant bar and awaited 
in anticipation as the chef prepared 
our sandwich. After a short wait of 40

minutes or so we were presented with
a sandwich so high, I could barely see
Giovanni seated in front of me.

The official name apparently for this
calorie defying lunch is "The McDonald
sandwich" – named after its creator
Scott McDonald, the chef at London
department store Selfridges. 

Its high cost is apparently down to the
Wagyu beef that makes up most of the
filling, packed in a 24-hour fermented
sour dough bread.

Japanese Wagyu cattle are one of 
the most expensive breeds in the
world, and are raised on a special 
diet, including beer and grain. They are
supposed to be regularly massaged
with sake, the Japanese rice wine, 
to tenderize the flesh. 

Mr McDonald denied his creation was
a "sandwich for snobs", saying its
beauty was in its simplicity. "The
flavours marry, it's not complicated –
albeit a little bit rich," 

The key is that the finest ingredients
from around the world have been 
used to create this fabulous sandwich:
Wagyu beef, fresh lobe foie gras, black
truffle mayonnaise, brie de meaux,
rocket, red pepper and mustard confit
and English plum tomatoes.

My verdict… Tastes wonderful but I
recommend you split one between 2
people… And skip ordering dessert!

SWEAMat

The 
Worlds
Most
Expensive
Sandwich?
Av Stephen Elliott (SWEA-man)

Svenska Skolan 
i Milton Keynes
Vår Stipendiat 2006
Av Charlotte Hellgren-Derry



Nanne
Grönwall

Ett skivbolag tyckte att Peter Grönvall
skulle göra sig av med Nanne – hon
var för ful för att lyckas. I dag säljer
hennes skivor guld och platina.

Och paret Peter och Nanne? Efter 18
år tillsammans hånglar de så mycket
att tonårs-barnen klagar. All you need
is love sjöng John Lennon i Beatles
1967 och vid det laget hade han träffat
Yoko Ono och allt han behövde var
kärlek – kärleken till henne. Typ halva
John Lennons påföljande solokarriär
kom att bestå av lovsånger till Yoko.
Han stod och föll med henne. Nu 
sitter jag mitt emot Nanne Grönvall 
i en restaurang i Sky City på Arlanda, 
hon ska om en dryg timme flyga iväg 
till ett uppträdande i Göteborg, och 
jag inser att det finns fler än John och
Yoko. Det finns Nanne och Peter. Det
har gått bra för Nanne men det hade
inte gått alls utan maken och arbets-
kamraten Peter Grönvall.

– Han började lira när han var 13 eller
14 och visste direkt att det var musiken
han ville hålla på med, jag vågade inte
tro på det som ett heltidsjobb. Jag
tyckte inte att det var rimligt att jag
skulle klara av det, och framför allt inte
att jag skulle kunna hålla liv i en lång
karriär. Min drivkraft har i mångt och
mycket varit Peters vilja att hålla på och
hans tro på mig. Han har trott mer på
mig än vad jag själv gjort.

Ni minns dem sida vid sida i Sound of
Music. Ni minns schlagerframgångarna
"Eldorado" och "Alexandra". Ni minns
dem i One More Time, som 1996 tog
hem Melodifestivalen med "Den vilda".
Nanne Grönvalls karriär har aldrig
skämts för sig. Men i dag, som
soloartist, är hon större än nånsin.

När vi träffas har samlingsplattan 
"20 år med Nanne" sålt platina (60 000
exemplar) och "Alltid på väg", albumet
med färskt material, har sålt guld 
(30 000).

– Det är helt fantastiskt. Jag fattar inte
att det kunde bli så här... I den här
branschen är man ju ofta uträknad vid
30 som tjej. Jag har själv varit uträknad
många gånger.

Det har funnits stunder när skivbolagen
vänt henne ryggen. Men aldrig Peter
Grönvall.

– Mellan Sound of Music och One
More Time hade vi ett projekt som
hette "Peter’s Pop Squad" och skiv-
bolaget sa till honom: "Gör dig av med
henne." De tyckte helt enkelt inte att
jag såg tillräckligt bra ut och jag var
faktiskt beredd att backa och hoppa 
av bandet. Men Peter var obeveklig.
Det var inte ens värt att snacka om. 

Ja, hans tro har varit oerhört stark.

Det var svårt att fråga John Lennon
nånting utan att svaret mer eller mindre
blev en kärleksförklaring till Yoko Ono.
Det är lika svårt att fråga Nanne nåt
utan att Peter dyker upp.

De har jobbat ihop i 25 år och varit ett
par i 18 år. Det innebär att de spelade
och sjöng tillsammans i sju år innan
vänskap blev kärlek.

– Vi var upptagna på varsitt håll och,
jag menar, det handlade inte ens om
att jag sneglade på honom och tänkte:
Mmmm, han är nog lite söt. Det fanns
inte på kartan och det var samma 
sak för honom. Det var polaren Nanne,
polaren Peter. Men så i början på 1987
gjorde vi båda slut med våra respektive.

De hade gjort slut med sina respektive
men så nyligen att de fortfarande
bodde ihop med dem.

– När vi jobbat klart i studion hade vi 
av naturliga skäl mindre bråttom hem.
Så vi åkte ut på stan och helt plötsligt
upptäckte vi nya sidor hos varandra. Peter hade just tagit körkort och han

brukade skjutsa mig och jag märkte 
att han medvetet körde fel väg för att 
vi inte skulle skiljas åt. Du vet: "Oj, nu
körde jag fel, hur det kan bli!"

En vacker dag vaknade de i samma
säng.

– Här hade vi jobbat i sju år och hade
plötsligt andra känslor för varandra. 
Det kändes väldigt konstigt. Vi kan
fortfarande prata om det. Vad hände
mellan oss då, som gjorde att vi kände
vad vi inte känt innan? Men 18 år till-
sammans bevisar ju att det inte var 
nån tillfällig sinnesförvirring.

Det är med kärlekslivet som med
Nannes karriär.

– Vi har aldrig varit så nyförälskade
som nu. Det är till och med så att
ungarna kan säga: Gud, måste ni stå
och hångla!

Hur många föräldrar därute har efter 
18 år tillsammans tonårsbarn som
klagar på dylikt? Ja, hur många hånglar
över huvud taget efter 18 år som par?
Det är imponerande och, som Nanne
sjöng i Melodifestivalen 1998, man blir
avund-sjuk. Men hon tillägger att livet
haft sina sura stunder.

– Det har funnits kriser, när man stått 
i hallen med resväskan packad och
klar. Absolut. Ta 1992 när vi fick en hit
med "Highland" och det brakade loss
med One More Time. Felix var nyfödd,
Charlie var 2 och Robin 6. Vi var inte
direkt föräldralediga... Man skrev låtar,

ammade, spelade in skivor på nätterna
och när man väl var klar att gå i säng
vaknade ungarna. Ja, då var det kris
och tjafs. När jag ser tillbaka kan jag
inte fatta att vi klarade ut det.

Nanne säger att Peter på den tiden
hellre vände ryggen till problemen än
diskuterade dem. Nannes inställning
var tvärtom. Här. Ska. Det. Pratas. Ut.
Länge. Och. Väl.

– Han slog dövörat till och tänkte: "Får
hon bara gå omkring och gnälla för sig
själv i köket går det nog över." Medan
jag slog i köksluckorna och tänkte: "Nu
förstår han att jag är arg och kommer
direkt." Men det gjorde han ju inte...

Till slut gjorde de det enda rätta, gick
halva vägen var.

– I grunden funkar det så bra för att vi
också är bästa kompisar. Vi är extremt
ärliga. När andra tiger, då pratar vi. 
Det finns genuint osexiga yrken. Få
börjar dregla när de hör order revisor.
Det är tvärtom med popartister. Många
börjar dregla bara de hör ordet. Så jag
undrar om inte Peter och Nanne under
åren frestats av andra.

– Jag kan absolut känna passion för 
andra, men Peter är den enda jag kan
tänka mig som livspartner. Det är lika-
dant för honom. Men vi inser att den
andre när som helst kan bli förälskad 
i nån annan och det gör att vi är mera
rädda om varandra.

När det gäller kärlek måste man
förtjäna varandra. Det är inte klappat
och klart när man flyttat ihop och
skaffat barn. Det är då det verkligen
börjar.

– När ungarna var små såg jag till 
att jag och Peter åkte iväg för oss
själva och tog in på hotell en gång om 

Artikeln fortsätter på nästa sida.

Av Tore S Börjesson, artikel från Aftonbladet.

Nanne Grönwall är aktuell med musikalen Sweet
Charity på Intiman i Stockholm.

STÖRRE ÄN NÅGONSIN."I den här branschen
är man ju ofta uträknad vid 30 som tjej", säger
Nanne Grönvall om sina framgångar.

Nanne gjorde succé i förra årets Melodifestival
med låten "Kom och håll om mig".
Foto Peter Kjellerås

Som ett led i vår
strävan att låta
SWEAs läsare 
möta olika svenska
kvinn- liga intress-
anta pro-filer fick
vi redan i vintras
tillåtelse att pub-
licera en personlig
och läs-värd inter-
vju med en av

Sveriges största
kvinnliga artister,
Nanne Grönvall.
Sedan artikeln
skrevs har mycket
hänt och vi pub-
licerar nu artikeln
med ett tillägg.
Trevlig läsning!

Fakta
Nanne Grönvall
Yrke Sångerska, artist.
Född 18 maj 1962. 
Bor Täby. 
Familj Maken Peter Grönvall, 
42, musiker och kompositör, 
och barnen Robin (född 1986), 
Charlie (1990) och Felix (1992).
Aktuell Med albumet "Alltid på väg"
(2005) och huvudrollen i musikalen
"Sweet charity", som har premiär 
på Intiman i Stockholm den 
9 februari.

Så är jag som...
Syster Jag har inte växt upp med
mina syskon, de är halvsyskon. Det
är över tio år mellan mig och äldsta
brorsan. Men vi har bra kontakt 
i dag. Och min yngste brorsa är
bästa kompis med min son, Charlie.
De pratar varje dag och lirar i
samma band.
Partner Jag är toppen! Ödmjuk,
hahaha. Nej, allvarligt, jag kan säga
att jag jobbar väldigt mycket på mitt
förhållande.
Bilförare Jag blir arg på
prestigemänniskor som inte vill
släppa förbi nån. Det kan locka 
fram min sämsta sida, så sitter jag
där i bilen och skriker. Men jag har
blivit tålmodigare.
Chef En av mina bästa kompisar 
är anställd på Peters och mitt
kontor. Hon har haft svårt att 
stanna på sina tidigare jobb efter-
som hon hamnat i konflikt med
cheferna. Hon brukar säga att jag 
är världens bästa chef.
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Från SWEA-redaktionen
28/6 2006 kom ett pressmeddelande
från Nanne Grönwall där hon berättar 
att hon efter att hittat en knöl i bröstet
fått diagnosen bröstcancer bekräftad. 

Sommarens framträdanden ställdes 
in och Nanne skulle bla genomgå strål-
behandling. Glädjande nog kan vi nu
läsa på Nannes hemsida att hon redan
hunnit återhämta sig tillräckligt mycket
från behandlingen för att ha kunnat
genomföra flera framträdanden i
sommar! Vi kan nu se fram emot mera
Nanne, bla i form av nypremiär på
musikalen " Sweet Charity" 6:e
oktober! Go Nanne!

Utdrag ur Nannes dagbok 
på internet 11/9–06
Hej allihopa!

Det har varit helt fantastiskt att få vara
ute och möta en publik igen. Åååh, vad
underbart det är med musik. Det kan
ge sån styrka… Den 6:e oktober ska 
vi ha nypremiär på Sweet Charity. Det
känns väldigt pirrigt men kul och jag
längtar tillbaks till gänget jag jobbar
med där. Kim och Rafael m.fl därifrån
har varit otroligt stöttande under de 
här senaste månaderna. Charity är
dessutom en musikal som ligger mig
så varmt om hjärtat. Rollen är visser-
ligen väldigt fysiskt krävande, då jag 
är på scenen så gott som hela tiden
och inte har några vilo-pauser bakom
scenen så det lär bli en utmaning 
för kroppen efter alla dessa månader
av total vila, behandlingar och åter-
hämtning. Men det ska bli otroligt kul
att få agera på scenen igen i denna
underbara drömroll.

Fortsättning på artikeln från föregaende sida.

året, för att koppla bort föräldraskap
och vardagsbestyr och återupptäcka
varandra.

De har gått halva vägen var också i
karriären. I Sound of Music och One
More Time var Peter frontfigur på scen
och gruppernas låtskrivare och produ-
cent. Dessutom snodde han åt sig en
hel del rubriker på grund av att hans
pappa är ABBA-Benny.

Men sen "Avundsjuk" och Melodi-
festivalen 1998 har Nanne lagt beslag
på uppmärksamheten.

– Förr blev det naturligt så att jag tog
hand om det mesta av markservicen.
Idag är det ombytta roller och Peter 
är fantastisk. 

Peter är fortfarande fullt verksam. 
Han skriver och producerar för Nanne.
Han är ansvarig för musiken till "Sweet
Charity", musikalen som snart har
premiär på Intiman i Stockholm med
Nanne i huvudrollen. Men jobbet sker 
i bakgrunden.

Rollskiftet skedde när han i slutet på
1990-talet gjorde musiken till Kalle
Blomkvist-filmerna.

– Jag ville inte gå och rulla med
tummarna och testade att börja skriva
egna låtar. Sen blev jag inbjuden till
festivalen och gjorde "Avundsjuk". 
Från att ha varit motor och frontfigur 
i banden har Peter blivit min största
supporter.

Nanne har folket i sin hand och det 
är inte svårt att förstå. Hon ÄR folklig.
Ingen frånvänd, pretentiös artist, utan
en som med smittande energi och ett
stort leende ser sin publik rätt i ögonen.

Egenskaper som inte alltid värderas
högt bland recensenter.

Men det struntar Nanne Grönvall blankt
i. Om valet är kredd eller publik så tar
hon publiken.
Hela fundamentet för Nannes karriär
bygger för övrigt på ett okreddigt
evenemang: Melodifestivalen. Förutom
låtarna med Sound of Music, One
More Time och som soloartist, var det
hon och Peter som skrev bidraget "Det
vackraste" åt Cecilia Vennersten (1995).

– Många sitter där med sin kredd 
men det händer inte så mycket i deras
karriärer. Man måste släppa på sånt 
och bara ge sig ut och jobba och möta
publiken, säger Nanne.

Jag vill inanda tångens lukt
Se blommorna darra och dansa
I havsvinden
Insupa klippans och havets doft
Känna det salta havsvattnet runt 
Min kropp, på mitt ansikte, i mina öron, 
Mellan mina tår
Plocka snäckor på stranden för 
att sedan lukta 
På dem för att återleva havet
Komma ihåg barndomsminne om kaffe
Och stekt ägg-smörgås på klipporna 
Efter badet och riktig sockerdricka 
Levererad med häst och kärra och
Ljudet från träskor på stenarna lagda i
Backarna i Lysekil 
Ljudet från trallorna gående över
skenorna och
Igelkotten skurrande runt i väntan på
mjölk och
Det stora valet av gottis från stora
burkar i butiken
På väg till badet och
Doften från hembageriet och
Den ljuvliga glassen i rån

Pesiljan som växte runt hörnan
Utedasset i trä med en behaglig lukt
Vindruvorna som växte i glashuset
Lukten från bion som brann ner
Det underbara ljudet från tågen när
de satte igång 
Från stationen
Klinkandet från masten på
segelbåtarna
Ta simborgaren i öppet hav
Se havsstjärnor genom avståndet 
mellan trädbrädorna
På damernas badhus och
Studera rörelserna av tång och 
annat i det salta vattnet
Känna lukten från fiskfabrikerna i
Lysekil
Se masten på halv stång för den 
som just lämnat jorden
Min moster Helfrida som var stor 
and resolut some sydde 
För försöljelse
Men den blommande KAPRIFOLEN
är min dröm come true

Sverige
En dikt av Eva Adshead
Foto av Ingvar Sundström
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Besök 
på
BBC
Vi var ett 15-tal Sweor som i mars
gjorde studio-besök på BBC i
Shepherds Bush. Två trevliga och
välinfomerade guider visade oss 
runt olika studios samt berättade 
om olika inspelningsmetoder. I 
den allra största studion höll man
som bäst på med repetitioner inför
kvällens sändning av "Blue Peter"
– ett program alla med barn
känner väl till!

Gunilla Tuite fick pröva hur det 
känns att delta i en frågesport
med "hands on the buzzer" inför
rullande kamera och Eva-Karin
agerade "weather girl" medan
övriga sweor utgjorde studiopublik!

Uflykt på
Themsen

Föredrag, vin och
tilltugg på Svenska
Ambassaden den
22 februari 2006.

Vi var ett tjugotal Sweor som hade den
stora förmånen att få höra Johanna
Garpe berätta om sin bakgrund som
utövande konstnär och sitt arbete som
kulturråd i London. Johanna började
sin yrkesbana som operasångerska
men sadlade efter ett par år om till
regissör. Som regissör har hon varit
väldigt framgångsrik med uppsättningar
både i Sverige och utomlands. Jobbet
som kulturråd beskrev Johanna som
ett ständigt knackande på dörrar för 
att försöka sälja in svensk kultur. Hon
betonade vikten av att få till stånd
samarbeten mellan Storbritannien och
Sverige och berättade om ett flertal
lyckade projekt inom design och musik.
Nästa stora satsning handlar om barn-
kultur. Det var en mycket trevlig kväll
och verkligen intressant att få höra lite
om vad ett kulturråd gör!

Nu missade ni en underbar utflykt till
Marlow med båt från Windsor den 12
juni. De damer som ställde upp hade
en underbar upplevelse, så avkopp-
lande och vackert det var och vädret
var toppen. Vad mer kan man begära! 
Båten hade till och med en bar där det
fanns kall öl och Pimms (skojar bara
ang. Pimms men det kan ju ordnas 
för nästa år).

Så vi hade picknick med svenskt kaffe
(givetvist Löfbergs Lila) med peppar-
kakor så man kände sig riktigt svensk
Där kommer jag själv ihåg klipporna 
på västkusten där man som ungdom
efter badet i det underbart salta vattnet
drack kaffe (Gevalia var det) och stekt
äggsmörgås som mamma hade gjort
som smakade underbart.

Som viking skall man inte förbli
landkrabba så nästa år måste ni 
ställa upp!

Johanna Garpe
Av Lena Haraldsson

Eva Adshead

SWEAAktivitet SWEAAktivitet
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Kanske har du 
sett mig på någon
aktivitet eller läst
ett av mina bidrag
till årets tidning. 
I vilket fall tänkte
jag utan att bli
långrandig passa
på att presentera
mig. Jag heter
Marie-Therese och
är sedan januari 
i år ny medlem 
i SWEA London.

Efter tre år på Röda Korsets Högskola
har jag anlänt till London som ny-
utexaminerad sjuksköterska. I min
packning låg den vackraste sjuk-
sköterskebroschen av alla och jag var
övertygad om att arbetsgivare i London
skulle slåss om mig.. Kommer inte 
gå in på något som skulle kunna bli 
en hel artikelserie men däremot kan jag
berätta varför mitt medlemskap i SWEA
blev de bästa 30 punden av min fäst-
mans pengar jag någonsin spenderat!

Raseriutbrott och
tårfyllda attacker
Samtidigt som jag skickade in talongen
och checken till SWEA postade jag
även ansökningshandlingar till NMC .
De är ökända för att ta väldigt lång tid
på sig att behandla ansökningar men
det kände jag inte till då. Allteftersom
tiden gick blev jag mer och mer 
orolig att jag råkat skicka mina NMC-
registrerings uppgifter till SWEA och

Ny i
London
Av Mia Gertsson

Mia och fästmannen Bo på sightseeing i Kew Gardens.

tvärtom. –De kommer tycka att jag 
är knäpp! Jag kanske inte ens får vara
med, gnällde jag till min Bo. Jag gnällde
ganska mycket på den tiden. Fick 
små raseriutbrott varvat med tårfyllda
attacker och anklagelser. –Min karriär
och mitt liv är förstört, se vad som hänt
bara för att jag var den som fick flytta,
sa jag . Sanningen är att ingen av oss
hade kunnat förutspå att det skulle
vara så svårt för mig att få jobb här
men jag tror även att jag inte anat hur
emotionellt påfrestande det kan vara 
att flytta utomlands. Jag har alltid sett
mig själv som en ganska flexibel person
och att bo utanför Sverige har aldrig
känts främmande men som ni med-
lemmar vet lika väl som jag nu är det
en energikrävande process och man
kan aldrig veta innan vad det är som
kommer att bli svårt eller vad man
kommer sakna, men också vad man
har att vinna!

Så en kväll ringde telefonen, det var
Ing-marie Ando som ringde för att
välkomna mig. Jag gick på en opera
föreläsning med lunch i svenska kyrkan
och fick träffa en mängd trevliga med-
lemmar. Det var som en vändpunkt i
mitt nya liv i London som hade börjat
så trist. Plötsligt ringde telefonen och
det var till mig. Jag hade egna bekanta
och egna saker att göra, det går inte
att beskriva hur viktigt det är. Bo fick
pröva på att sitta hemma själv på
kvällen (vilket jag verkligen unnar
honom, han var i stort behov av lite
"Bo-tid") och jag hade egna roliga
saker i almanackan. 

Det kan bli ensamt
Av alla jag träffat i SWEA har ändå
Kerstin blivit den person jag känner mig
närmast. Personlighetsmässigt
påminner Kerstin mycket om en av
mina närmaste vänner i Sverige som
jag saknar jättemycket. Frispråkig,
chosefri och med en underbar humor
stack hon ut ungefär som en lillasyster
och jag tycker det är otroligt kul att få
jobba med tidningen tillsammans med
henne! Förutom att gå på aktiviteter
måste jag ändå passa på att re-
kommendera alla medlemmar som
kanske inte varit så aktiva: Engagera 
er! SWEA kan bli nästan vad ni vill, det
krävs bara att ni engagerar er. För allt 
ni investerar får ni dubbelt tillbaka det
lovar jag. London är en speciell stad 
att bo i. Jag hade aldrig sett folk som
jobbar så mycket som här men även
saker som i Sverige är små detaljer 
och kan klaras av på en minut blir 
stora projekt i det engelska systemet
med alla dess blanketter, formulär och
annorlunda procedurer. Men det kan bli
väldigt ensamt om man inte investerar

lite i sin sociala situation och jag är 
helt övertygad om att du har en massa
resurser, kunskaper och talanger som
skulle bli till glädje för andra medlemmar,
mer än du kanske anar.

Pubkvällen
Som avslutning vill jag understryka 
det jag precis skrivit med ett exempel. 
I tidningen hittar ni några bilder från
aktiviteter, bla en pubkväll. Vid tiden för
pubkvällen hade jag efter flera månader
precis nått en slags uppgivenhet vad
gälla mitt jobbsökande. Visst jag hade
blivit kallad till enstaka intervjuer, men
bland alla tusentals arbetslösa sjuk-
sköterskor i NHS hade jag med min
mycket begränsade erfarenhet inte
särskilt mycket att komma med. Jag
hade börjat söka i Sverige i ren de-
speration. Förutom en oerhört trevlig
kväll med mycket vin och många goda
skratt fick jag på pubkvällen chans att
få tala med andra om min situation och

jag fick även lite råd… – Vi använder
oss bara av rekryteringsfirmor när 
vi anställer, har du kontaktat några
sådana? Du kan ju kontakta uni-
versitetet du hade ett utbyte med 
och träffa deras career advisor, sa 
en av tjejerna till mig.

Sagt och gjort, med ny energi letade
jag upp några rekryteringsfirmor och
skickade iväg mitt CV, som vid det här
laget var riktigt välarbetat. Som genom
ett trollslag ringde min telefon likt besatt.
Jag kan ärligt talat säga att jag badade
i intressenter. Efter två träffar med en
careeradvisor då jag tränat intervju-
teknik har jag nu fått fyra jobber-
bjudanden och jag har fortfarande 
två intervjuer kvar! Nu återstår bara att
tacka nej till de jag i min glädje tackade
ja till. Jag har lite skuldkänslor men
som Kerstin sa: Du ger ju bara någon
annan chansen!

Hälsningar Marie-Therese Gertsson

Mia uppmanar alla Sweor till att engagera sig – 
"SWEA kan bli nästan vad ni vill!"
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Julia Nielsen,
som har formgivit
de tre senaste
numren av SWEA,
berättar om sitt
arbete som mång-
sysslande designer
och om sitt liv i
England, Tyskland
och Sverige:
"Jag visste redan som tonåring att jag
ville jobba som grafisk designer. Efter
gymnasiet bestämde jag mig för att
studera engelska ett år i London. Jag
kom in på en kurs som kombinerade
engelska med konst och design, och
flyttade till London i September 1997,
dagen efter natten då Diana dog. Det
London jag mötte var en sorgsen stad
som badade i blommor.

Mitt College låg i Wandsworth i södra
London och det var en ganska rå miljö,
jämfört med Långedrag i Göteborg
som jag kom ifrån. Kursen visade 
sig vara en oerhört intensiv grundkurs 
i konst och design. Den kallades
'Foundation' och var tänkt som 
en förberedelse inför konst- och
designstudier pa universitetet.
Kursdeltagarna var en salig blanding –
både när det gällde ålder (den yngste
på kursen var 17 och den äldste 63!)
och social och etnisk bakgrund. Året 
i Wandsworth var nog den mest om-
välvande och lärorika perioden hittills 
i mitt liv. Dels på grund av mötet 
med London och alla dessa olika 
och intressanta människor och dels 
på grund av det hårda kursarbetet, 
där vi fick pröva på allt från klassiskt
tecknande och skulptur till foto 
och video-konst, till produktdesign 
i verkstad – allt mycket spännande.
Jag minns speciellt ett projekt i

produktdesign, för vilket jag gjorde
gloriaringar (som helgon i målningar
har) av plexiglas... Under detta projekt
började ett intresse för smyckedesign
gro i mig, men man skulle ju välja EN
inriktining och jag höll fast vid grafisk
design. 

Egentligen hade jag tänkt att flytta hem
till Sverige efter året på Foundation,
men jag missade ansökningsdatumet
till konst och design-högskolorna i
Sverige och sen var det väl dels kärlek
som höll mig kvar och dels nyfiken-
heten på denna stora stad som jag
fortfarande bara hade utforskat en 
liten del av. Så när mina kurskamrater
började ansöka till universitet runt om 
i London, gjorde jag det också. Jag

kom in på Middlesex University i norra
London och fick flytta upp till andra
ändan av staden, till vackra Trent Park
som ligger vid Cockfosters precis i
slutet av Piccadilly line, där Middlesex
hade halls of residence.

De tre åren på universitetet som följde
var kanske de roligaste hittills i mitt 
liv. Återigen bestod min klass av en
oerhörd smältgryta av männsikor från
olika bakrunder, här alla i samma ålder
men från hela världen – Tyskland,
Grekland, Hongkong, Sverige, Norge,
Turkiet, England och andra gener-
ationen engelsmän med föräldrar 
från Västindien, Indien, Spanien och 

Artikeln fortsätter på nästa sida.

Av Julia Nielsen

Ett av Julias armband av märket Flamingo.

Julia som är ansvarig 
för SWEA-Bladets 
utseende.

Halsband med kulor klädda i olikfärgat läder. Örhängen. Kontakta flamingojulia@hotmail.com
om du skulle vilja se hela kollektionen!

Lite om
Sweas
form-
givare

Julkort för den engelska kortproducenten
International Greetings. Först fanns även en
svensk julbock med på detta kort, men Julia blev
ombedd att 'please remove the goat'!

ANNONS



Fortsättning på artikeln från föregående sida.

Italien. Eftersom universitet låg sa 
pass långt från stan bodde vi alla 
nära varandra och det var fest jämt!

Sommaren efter mitt andra år på
universitetet gjorde jag praktik på ett
designföretag i Fulham där jag fick bra
kontakt med min chef och under hela
sista året på universitetet jobbade jag i
Fulham en dag i veckan. När jag sedan
tog examen 2001 fick jag också heltids-
jobb där – oförskämt lätt tyckte mina
kurskamrater. Men även om lönen 
var bra var företaget väldigt komm-
ersiellt och man hade mycket lite frihet 
i sitt skapande. Så när jag fick chansen
att göra praktik på en av Londons mer
kända designföretag under våren 2002,
lämnade jag jobbet i Fulham. 

Liteoövertänkt kanske, för efter min två
veckors praktiktid tog det tre månader
innan företaget, SEA Design, ringde
och erbjöd mig jobb. Men i maj 2002
började jag så jobba hos SEA i hjärtat
av Londons 'designkvarter' Farringdon.
Det var en spännande tid. SEA var
alltid bjudna på vernissager och olika
branschfester och jag träffade många
kända designers och fotografer. Det 
var ocksa en hård skola – SEA är mest
kända för sina typografiska verk och
jag fick lära mig den hårda vägen hur
man utformar text rätt. Men det var
ovärderlig kunskap, kunskap som har
lett till att jag nu bland annat kan ge
SWEA-Bladet ett snyggt utförande!

Efter ett och ett halvt år var jag dock
trött på hårda ord, tolvtimmarsdagar 
på jobbet och låg lön, sa jag bestämde
mig för att försöka mig på en karriär
som frilansande designer hemifrån
(med mig själv som chef!). Det var 
i samma veva som jag kontaktade en
agentur för illustratörer och frågade om
de ville sälja mina alster som illustratör
– det ville de. Samtidigt gav jag mig in
på en tredje form av design, den som
hade legat i bakhuvudet och grott ända
sedan Foundation – smyckedesign!
Innan hade jag haft detta som hobby 
i nagot år och prövat olika material 
och tekniker. Jag fastande för läder
som är mjukt och skönt att bära samt
har oändliga färgmöjligheter. Till att
börja med sålde jag mina smycken 
på modemarknader runt om i London.
Det gick bra och gav mig tillräckligt
med självförtroende för att våga kon-
takta affärer. Jag började med Design-
torget i Sverige, som säljer nyskapande
och snygga bruksprodukter. De antog
mina smycken och säljer dem fort-
farande, fem kollektioner senare! Sedan
kontaktade jag affärer i Stockholm och
London. Som mest sålde jag på ett
tjugotal affärer – i England, Sverige,
Tyskland, Japan och USA. Men många

av affärerna betalade aldrig i tid och det
var ett evig jakt på pengar. Jag fick lov
att inse att smyckeshantverk är svårt
att tjäna pengar på. Så sedan min
karriär som illustratör äntligen började
ta fart i slutet av förra aret, har jag
skurit ner lite pa smyckesarbetet. Jag
säljer fortfarande pa Designtorgets alla
affärer, samt ett antal andra affärer i
Sverige, en i London och en webaffär 
i USA. Jag har även haft en hel del
publicitet i svenska, tyska och italienska
tidningar som Elle och Cosmopolitan,
och säljer på detta vis även direkt till
kunder via email.

Min 'karriär' som illustratör gick mycket
långsammare. Jag hade ju ingen ut-
bildning i detta ämne och min portfölj
bestod endast av ett fåtal illustrationer.
Resten var ren grafisk design – typografi.
Så illustrationen var egentligen ett nytt
omrade för mig och jag fick börja från
grunden. Min agent satte mig i hårt
arbete att bygga upp min portfölj – jag
fick göra massor av påhittade projekt
och ändra och ändra illustrationerna
tills agenten och jag var nöjda. Så
småningom hade jag arbetat fram 
en större portfölj och med tiden hade
också mitt självförtroende vuxit, så 
att vi till slut kunde sälja en del av mina
illustrationer och viktigast av allt – skaffa
mig kommissioner. Eftersom typografin
ända ligger mig närmast har det natur-
ligt blivit så att det mesta jag gör är
greeting cards – födelsedagskort,

julkort och kort till alla möjliga andra
tilldragelser. Ni vet hur de är med kort 
i England – man får och förväntas ge
kort inför allt som händer i livet... Tur 
för oss illustratörer! Men under det
senaste året har jag också hunnit med
kommissioner för omslagspapper, en
barnbok samt omslag till en tonårsbok.
Jätteroligt!

Samtidigt jobbar jag naturligvis fort-
farande som grafisk formgivare. Det 
är svårare att få jobb att göra hemifran
inom detta område, eftersom man
traditionellt jobbar på företag med
grafisk design. SWEA-tidningen har
därför varit bland mina största grafiska
projekt under mina år som frilans.
Något jag ser fram mot att jobba 
med varje höst! Och nästa år blir det
förhoppningsvis fler än ett nummer...

Paralellt med allt arbete har jag hunnit
med att flytta till två 'nya' länder. 2004
flyttade jag till Stuttgart i södra Tyskland
för att bo med min pojkvän. Efter sju år
i London kände jag mig redo för något
nytt, men det blev ända en chock.
Särskilt det faktum att de flesta inte
talade engelska, eller ogärna talade
engelska. Det var bara att lära sig
tyska. Men det var bra, för på kursen
jag gick i tyska fick jag egna vänner i
Stuttgart. Efter ett och ett halvt år var
min sambo färdig med sitt doktors-
arbete vid Stuttgarts universitet och 
då tyckte jag det var dags för honom
att pröva på mitt hemland! Egentligen
ville jag helst flytta hem till gamla 
goa Göteborg men Thorsten fick jobb 
i Stockholm så det blev hit vi kom.
Genom Thorstens arbete fick vi en
lägenhet i Vasastan och här trivs vi 
hur bra som helst. Det är skönt att efter
nio år utomlands äntligen ha kommit
hem till Sverige. Fast ibland längtar jag
tillbaks London så jag blir tokig! Den
staden kommer alltid ha en speciell
plats i mitt hjärta. Så kära Sweor – njut
av London!"

Hälsningskort för Carlton Cards.

Del av ett omslagspapper.

ANNONS
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New York Victoria Gardezi +1 212 748 1288 newyork@swea.org
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Rimini Elisabeth Cederholm-Pezzi +39 0541 22373 +39 0541 565 45 rimini@swea.org *
Rivieran Irena Gellerstedt +33 6 23 65 47 04 rivieran@swea.org
Rom Marianne Bengtsson Agostino +39 06 8862250 rom@swea.org
Tunisien Margareta Alouane +216 71 753383 tunisien@swea.org
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Bangkok Berit Radencrantz +66 2 653 1783 +66 2 653 1823 4 bangkok@swea.org
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EMA=Europa, Mellanöstern, Afrika
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Grattis!
Nalle
Puh
80 år

Så börjar den klassiska sagan om
Winnie the Pooh, eller Nalle Puh som 
vi känner honom som, björnen med 
en Mycket Liten Hjärna men med ett
Mycket Stort Hjärta och stor kärlek 
till sin “honing”. Författaren till den av
många generationer älskade sagan är
A.A. (Alan Alexander) Milne som föddes
i London den 28 januari 1882. Efter
Milnes examen i Cambridge 1903,
flyttade han tillbaka till London. Många
ansåg att Milne var dömd till att vara
författare, och anbuden om jobb var

många. Det han dock fastnade för 
var jobbet som assisterande redaktör
på “Punch”, en brittisk humortidning.
Han stannade kvar på Punch i åtta år.
1913 gifte sig Milne med Dorothy de
Selincourt (kallad Daphne). När första
världskriget bröt ut, anmälde han sig 
till “the Royal Warwickshire Regiment”.
Under träningen till regementet skrev
han sitt första skådespel, “Wurzel-
Flummery“, som producerades i
London 1917.1920 föddes Christopher
Robin Milne, en händelse som skulle
förändra barnlitteraturens historia totalt. 

När Christopher Robin var ett år
gammal fick han en stoppad björn 
från Harrods, och senare en tiger, en
gris och en åsna. Idén att ge leksakerna
liv som Nalle Puh, Tiger, Nasse och 
Ior kom från A.A. Milnes fru, Daphne.
1924 blev Milnes första bok, “When
We Were Very Young”, publicerad. 
I flera verser i boken, nämndes en liten
knubbig tygbjörn. Verserna med tyg-
björnen blev speciellt omtyckta, vilket
gjorde att Milne började fundera på att
skriva en bok enbart om björnen. 1926
kom boken om “Winnie the Pooh”.

Boken blev en stor succé, och 1927
skrev Milne uppföljaren, “The House At
Pooh Corner” (Nalle Puhs Hörna).
Nästa bok om den lilla björnen var
“Now We Are Six”, (Nu är vi sex) en
verssamling som även den blev en 
stor succé. Det var dessa fyra böcker,
alla illustrerade av Ernest H. Shepard,
som gav A.A. Milne berömmelse även
utanför teatern. På svenska kom den
första boken om Nalle Puh 1930 och
Nalle Puhs Hörna kom 1933. Sedan
böckernas ursprungliga utgivning har
intresset bara växt. Nalle Puh har bland
annat blivit tecknad film av Disney, och
har tryckts upp i flera upplagor. Alan
Alexander Milne fortsatte att skriva
noveller, dikter och böcker ända till 
sin död år 1956.

“Here is Edward
Bear, coming
downstairs now,
bump, bump,
bump, on the 
back of his 
head, behind
Christopher
Robin. It is, as 
far as he knows,
the only way of
coming down-
stairs, but some-
times he feels
that there really
is another way,
if only he could
stop bumping
for a moment
and think of it.
And then he
feels that perhaps
there isn’t. Any-
how, here he is 
at the bottom,
and ready to 
be introduced to
you. Winnie-the-
Pooh.”

Malin Knutsdotter

ANNONS


