
 

Portland Place ritades av bröderna 
Robert och James Adam—två av det 
engelska 1700-talets främsta arkitekter.  
De kom ursprungligen från Edinburgh och 
var båda färgstarka personligheter, 
kända för sin charm och sina höga ambi-
tioner.  Bröderna hade ett rikt social nät-
verk som de utnyttjade och under en tid 
satt Robert i parlamentet i ett forsök att få 
uppdrag från regeringen.  Under 1700-
talet fördubblades Londons befolkning och 
staden expanderade ut över lantliga åk-
rar och betesmarker.  Portland Place 
planerades så att den skulle sträcka sig 
norrut från den i dag sedan länge förs-
vunna lantegendomen Foley House, vars 

ägare insisterade på 
att den nya be-
byggelsen inte fick 
inkräkta på utsikten 
över landskapet.  
Därför gav man Port-
land Place samma 
bredd som Foley House, vilket resulterade i Lon-
dons bredaste gata.   

27 Portland Place kom i svensk besittning 1921 
genom ett 999-årigt arrendekontrakt.  Idag 
finner vi här en svensk miljö i en engelsk 
byggnad– med hjälp av engelska arkitekter.  
Idag fungerar de historiska rummen som miljö 
för stora offentliga tillställningar på det sätt 
som de alltid har gjort.  Här berättade Marie 
Thofte, ambassadris och chefsutvecklare på 
Utrikesdepartementet, om bröderna Adams för 
nyfikna SWEor.  Mer om Marie Sid 12 

“Ett levande exempel på att 
engelskmän kan lära sig svenska” 

Rigmor Rutlin, vice sekreterare/
stipendier, SWEAs styrelse lyssnar 
på SWEAstipendiaten John Pow-
drills presentation vid SWEAs 
årsmöte.  

John och Agneta Powdrill 
fick ta emot SWEAs stipen-
dium på vårt årsmöte i 
januari 2008.  Agneta är 
svensk och har bott i Stor-
brittanien sedan 1984.  John 
arbetade som engelsklärare 
i Arboga och Västmanlands 
län från 1980-1982.  I 
deras ansökan skriver de 
bl.a. “Aim of project.  

To provide opportunities for 
as many learners as possible 
in all age groups from Pri-
mary to Adult Education to 
participate in learning 
Swedish and about Sweden 
thus addressing one of the 
major aims of SWEA: “...att 
värna om det svenska 
språket, stödja och sprida 
kännedom om svensk kultur.”   
Sid 20 

Nyårsdrink på Svenska Residenset, 27 Portland Place 

SWEAvimmel på Residenset I januari 2008. Vi 
skålade in det nya året.  Några SWEor åker 
hem till Sverige,  många stannar kvar och nya 
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VAD VILL DU LÄSA OM I SWEA BLADET?  

Vi tycker lika mycket som du—men vi hinner inte alltid trycka allt vi 
eller du tycker.  Tyck till i form av en email och skicka till 
susanne.shi@hotmail.co.uk så delar du dina tankar genom 
SWEAbladet.   

ANSVARIG UTGIVARE SOFIE HAAG 

REDAKTÖR SUSANNE SHI 

ANNONSFÖRSÄLJNING  

SOFIE HAAG & SUSANNE SHI 

LAY-OUT SUSANNE SHI 

TRYCKARE AVROHILL WIMBLEDON  

UTSKICK CARINA MAGNUSSON 

STORT TACK TILL ALLA KOMPISSOR SOM 
HJÄLPT TILL MED TEXT OCH TID FÖR DENNA 
TIDNING, HELT FANTASTISKT!  
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“ NJUT AV  

ATT VARA EN 

DEL AV EN 

GEMENSKAP—

DIN FAMILJ, 

DINA VÄNNER, 

DINA SWEOR “ 

Susanne Shi 
Redaktör som nu tycker  
borta är bättre än hemma… 
“Tag vara på tiden! “ 

Januari på trappen i  
London... 
Nyplanterade lökar i krukan, 
kex och en kopp kaffe.  
Njuter en stund—tar vara på 
minuten…  
 
 

Fika 

SWEA KUWAIT? 

Ordet är en fantastisk gåva 
vi människor har fått.  Det är 
också en gåva vi många 
gånger tar för givet...  ”Nu 
lämnar vi över ordet till...” 
”Jag har inte sagt sista ordet 
än....” Det magiska ordet”: 
please...  Alla ord har inte 
samma innebörd i olika 
språk—vi saknar please i 
svenskan.  Vänligen, tack, 
snälla...  

Det är inte alltid lätt att hitta 
rätt ord.  Min engelske man 
skulle imponera på svenska 
svärmor och kallade 
kanelbullarna för 
knullebullar!   

Språk och ord 
utvecklas hela tiden.  
Har du varit 
utomlands tillräckligt 
länge låter det 
konstigt hemma i 
Sverige.  Här har vi 
ett suveränt forum att 
hålla våra svenska 
ord vid liv och  dela 
med oss.  Jag är 
överlycklig och full av 
motivation att få 
skriva i SWEAbladet 
igen.  1995 startade 
jag SWEAbladet på 
Hawaii, och 1996-
1999 var jag 
redaktör här i 
London.  Det är som 
om tiden varit en bubbla av 
små barn och nya 
erfarenheter och nu sitter jag 
här igen, vid en ny laptop 
(man säger inte dataapparat 
längre)... och skriver 
redaktörens rader i 
SWEAbladet.  Min gamla 
kompissa Ingrid har lämnat 
ordförandeskapet till Sofie 
och med hjälp av alla  
medlemmars förväntansfulla 
själar önskar vi Sofie lycka till!  
Vi och ni är inte rätt ord, utan 
vi i styrelsen är också 
medlemmar—tillsammans 
skapar vi (medlemmar) 
gemenskap och utvecklas.  

Tillsammans över flera 
generationer är vi gamla, nya 
och förblir SWEor.  Kanske 
har du inte tid att ”vara” 
SWEA i år, men det gör 
ingenting!  Med SWEA ska du 
känna att nätverket alltid finns 
där, i vått och torrt!   

Gemenskap är ett starkt ord 
som gör en förening till en 
levande mötesplats.  När vi 
träffas känner vi alltid 
gemenskap.  Det är inte vad 
du eller jag gör, eller inte gör, 
det är vad vi kan göra för och 

med varandra som är SWEA.  
Tänk, alla jag vill ringa, skriva 
kort till, träffa, skicka ett kort 
till... Så kommer det dåliga 
samvetet och ”hann inte”.  Vår 
tid är dyrbar, men är det inte 
fantastiskt att vi har tid.  När 
vår tid lider mot sitt slut är det 
väl tid vi vill ha.  Så, njut och 
ta vara på varje liten minut du 
har med en kompis, 
familjemedlem, arbetskamrat.  
Sug på den karamellen och 
känn att du har fått en gåva 
idag—du har fått lite mer tid 
att göra något du borde ha 
gjort igår... Tänk, nu har jag 

fått ordet och med detta sagt 
är mina sista ord till dig idag:  
tänk på dem du har omkring 
dig—varje levande själ 
behöver ditt utbyte.  Njut av 
att vara en del av en 
gemenskap—din familj, dina 
vänner, dina SWEor. 

Jag vill passa på att tacka 
våra annonsörer, skribenter 
och allt positiva gensvar vi 
fått på förfrågningar.  Det är 
jätteroligt att så många är 
med och bygger! 

Tag ditt SWEAblad och njut 
en stund med en 
kopp kaffe, en skön 
fotölj eller dröm 
dig in i dessa 
svenska ord på en 
trång tunnelbana 
kanske...  

 

Tack för att du tar 
din tid att läsa 
SWEAbladet.  Vi 
önskar dig en 
härlig vår och 
sommar,   

 Susanne 

susanne.shi@hotmail.co.uk  

 

 

 

 

 

 

 

Sjal 

Kuwait—nästa hem I livet.  Under våren flyttar vi ut till 
Mellanöstern.  Många undrar hur det kommer att vara 
för mig som kvinna där… Min mans företags CEO är 
en kvinna, personalchefen en kvinna… Jag får väl 
sätta på mig en lång klänning, köpa en sjal och min-
gla.  Varför göra det svårt för sig.  Har redan hittat en 
ny kompis via Svenskar i Världen (www.sviv.se), 
Birgitta, tandläkare från Stockholm!  Vi ska ut på 
promenader och coffee mornings… kanske startar vi 
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Kära SWEA, 
  
Denna gång vart det två år som ordförande för SWEA London, två roliga fantasti-
ska men även ibland jobbiga år. En gång SWEA alltid SWEA, jag är så tacksam 
för all uppmuntran och allt stöd jag fick under dom här två åren både av Er Sweor 
eller unga duktiga styrelsemedlemmar som tycker att computern är lika lätt att 
hantera som en vanlig telefon. Det har alltid varit lika roligt och givande att träffas 
oavsett om det varit på en kaffemorgon, promenad eller kanske bakom kulisserna 
på Covent Garden. SWEA har alltid mycket att ge bara man är öppen att ta emot. 
  
Nu är det en ny Kapten på båten och med den besättningen kan det bara vara en 
lyxkryssare.  För mig återstår bara att till Er alla Sweor samt den underbara sty-
relse som jag hade den stora glädjen att få arbeta med säga ett stort tack och 
önska Sofie med den nya styrelsen allt tänkbart gott, jag är helt övertygad om att 
SWEA  London kommer man att tala mycket om ute i SWEA landet. Till sist hoppas 
jag att vi får tillfälle att träffas ofta. 
  
Var rädda om varandra,   Kram från Ingrid 

Nu är det här, vårnumret av SWEA-
bladet. Tiden flyger fram när man har 
roligt och det är i skrivande stund svårt 
att ta in att det redan gått snart två 
månader sedan årsmötet då underteck-
nad och nya styrelsen valdes in. Stort 
tack för förtroendet! Ett särskilt tack 
också till Ingrid som suttit ordförande i 
två omgångar och nu fortsätter bidra 
med all sin kunskap och erfarenhet. Vi är 
flera nya i styrelsen, och spridningen i 
åldrar och sysselsättning kunde inte vara 
mer blandad. Stämningen är på topp. 
Ett gott tecken. Det är lätt att prata om 
medlemmarna och styrelsen som två 
separata ting, men det man inte får 
glömma är att styrelsen Är medlemmar 
och att Vi Alla tillsammans bildar 
SWEA.  
Kan glädjande berätta att SWEA Lon-
dons avdelning växer! Sedan nyår har 
det kommit till många nya medlemmar 
och vi får också många förfrågningar. 
Varmt välkomna! SWEA är unikt och vår 
Londonavdelning är något att vara 
stolta över. Vi har allt från studerande, 
småbarnsföräldrar och karriärkvinnor till 
medföljande, hemmafruar och pen-
sionärer. Många har varit med sedan 
starten 1989 vilket är ett gott betyg! 
Läste ett gammalt SWEA-blad och 
kunde inte låta bli att skratta till. Där 
stod: “Ibland får man höra att SWEA är 
en förening för gamla tanter...med 8000 
medlemmar vore det väl inte så konstigt 
om vi hade gamla tanter med pärlhals-
band och dräkt också”... Precis. Det är 
väl härligt att ha en förening där alla 
får plats. De som kan träffas på da-
garna gör det, andra passar kvällar 
eller helger bäst. Detta är en fantastisk 

mötesplats och ett nätverk med obe-
gränsade möjligheter. Runt om i världen 
finns dessutom ett 80-tal avdelningar 
med andra SWEA-systrar. Du vet väl om 
att Du som medlem har tillgång till en 
rad förmåner? Det går fort att spara in 
medlemsavgiften genom att utnyttja 
dessa. Förutom att Du får tillgång till 
aktiviteter, SWEA-bladet och SWEA 
Internationals tidning, kan Du också t.ex. 
bo billigare via SWEA Bed & Breakfast 
samt få rabatter på hotell, restauranger 
och mycket mer. Vi är också medlemmar 
i bl.a. SVIV och Svenska Handelskamma-
ren, och genom dem får vi också tillgång 
till än mer förmåner, nätverk och ak-
tiviteter.  
Så, vad är då på gång här i London och 
inom SWEA den närmsta tiden? Vi har 
ett spännande program att se fram emot 
och är mycket glada över att närmast få 
välkomna två framstående svenskor, 
kulturrådet Johanna Garpe och ambas-
sadörsfru tillika SWEA-hedersmedlem 
Marie Thofte. Missa inte det! Vi utökar 
också samarbetet med Svenska Skolan, 
Svenska Kyrkan och Ambassaden samt 
med andra svenska föreningar och före-
tag, både i England och Sverige. Det är 
mycket positivt. Intresset är stort kring 
SWEA och vi har alla nytta av att stödja 
varandra. 
Hemsidan är under omarbetning, tack 
vare Kajsa Höijs försorg, och när du 
läser detta kanske den redan är klar. 
www.swea.org/london är adressen. 
London är en stor stad med långa 
avstånd, och många av er säger att det 
kan vara svårt att ta sig in till alla ak-
tiviteter. Genom hemsidan har vi nu 
möjlighet att hålla kontakten lättare med 

varandra samt 
få tillgång till 
de senaste 
nyheterna. Där 
finns också en 
särskild 
medlemssida 
med mycket 
bra informa-
tion samt ett 
diskussionsfo-
rum som alla kan skriva in till. För detta 
krävs ett lösenord, och har Du inte fått 
det så hör av Dig till någon i styrelsen.  
Vill till sist också påminna om VEMA-
mötet den 30/10-2/11 i Kapstaden, 
Sydafrika. För mer information, gå in på 
hemsidan.  
Precis när deadline för tidningen närmar 
sig får jag veta att vår redaktör ska 
flytta. Till Kuwait. Om några veckor. 
Plötsligt ändrar sig livet helt för en hel 
familj och alla runt omkring. När jag 
sitter på bussen och blickar ut genom 
fönstret slås jag av en stark känsla - det 
är detta SWEA handlar om. Verk-
ligheten bakom ord som Vänskap, Ge-
menskap och Stöd. Här finns andra som 
förstår och som varit med förr. Som vet 
hur det är att bryta upp, flytta och 
starta om. Och i det vilar en enorm 
trygghet. Det blir också en påminnelse 
om att vi inte kan förutsäga mor-
gondagen. Ingrid brukar alltid säga 
“var rädda om varandra”. Kan inte an-
nat än instämma. Ta tillvara på dagen! 
Världen är full av tappade dagar vi 
inte kan få tillbaka.  
Allt gott!    
 
  Sofie Haag 

Sofie Haag, Ordförande  

Ett stort stort tack 
till Ann-Sofi Lindegren 
som till slut fick titeln 
ständige sekreterare. 
Vilken insats för SWEA 
under så många år. 
Ann-Charlotte Åkesson 
som också på "övertid 
skötte vår bokföring 
med glans". Stort 
varmt Tack, Lotta.  
Marie-Therese Gerts-
son som så otroligt 
duktigt skötte redak-
törsuppgiften under 
ibland svåra förhållan-
den, även Du Mia stort 
Tack.   Till sist ett varmt 
tack till Julia i Stock-
holm som gjort lay-
outen till tidigare 
tidningar med den 
äran.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samtidigt önskar vi 
också våra nya styrel-
semedlemmar 
Marianne Ahrens och 
Susanne Shi varmt 
välkomna! 
  
Kram till Er alla från 
Ingrid och Sofie 

Ann-Sofie Lindegren,  
Ingrid von Dewitz, Sofie Haag 
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Vill du bli medlem? 

SWEA, Swedish Women's Educational Association, Inc. är en global ideell förening för svenskor och 
svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. Genom att samla Sweor kring vårt gemen-
samma 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.   SID 18 

SWEA London 

Talar Du svenska ( du behöver inte vara född i Sverige), är en kvinna över 18 år och bor i Storbritannien är 
du välkommen att bli medlem i SWEA London.  Anmälningsblankett finns på sid 18.  Det går också bra att 
kontakta medlemsansvariga My Hansson eller någon i styrelsen om Du har några frågor.  SID 30 

 

Förmåner för SWEA 
Londons medlemmar 
 
* Möjlighet att deltaga i olika aktiviteter såsom 
nätverksträffar, föredrag, teaterbesök, 
coffemornings och mycket mer.    
* SWEA Londons tidning SWEA Bladet som 
utkommer 2 ggr om året. 
* 15% "prova-på-rabatt" på städhjälp hos F&S 
Cleaning Services vid första besöket. Därefter 10% 
på städhjälp. Tel: 020 8274 0073  www.fscleaning.com 
* Kaffe på maten hos The Scandinavian Kitchen.  
Tel: 020 7580 7161  www.scandikitchen.co.uk 
* 10% hos Swedish Design House Stockholm. Tel. 
020 7352 8403   www.designhousestockholm.com 
* Medlemsskap i Svenska Handelskammaren, SCC, 
med tillgång till förmåner, nätverk och aktiviteter. 
Läs mer på www.swedish-chamber.org.uk 
För användarnamn och lösenord, kontakta någon i 
styrelsen  
* 10% när Du handlar på TotallySwedish 
32 Crawford Street 
 
 
Titta in på hemsidan www.swea.org/london för 
att få reda på de senaste förmånerna. 
 
Medlemsavgiften för 2008 är £30 eller £15 om du 
är studerande, aupair eller portomedlem. För detta 
blir du även medlem i SWEA International och får 
då tillgång till ett nätverk som sträcker sig över 
praktiskt taget hela jorden!  
Perfekt om du ska ut och resa eller flytta till ett 
annat land.  
 

Som medlem i SWEA 
International får du även tillgång 
till följande förmåner 
 
* Tillgång till ca 8000 medlemmars erfarenheter och 
nätverk i ett 40-tal länder 
* Tips och hjälp vid utflytt och hemflytt 
* Möjlighet att teckna en sjukvårdsförsäkring som 
gäller i hela världen 
* Tillgång till SWEAs globala rumsförmedling 
* Rabatterat medlemskap i SVIV 
* 10% rabatt på Hotell Diplomat i Stockholm 
* 40% rabatt på De glömda sagorna (barnsagor 
på svenska och engelska) 
* Rabatt på böcker och kalendrar från 1.6 
miljonerklubben 
* 50% rabatt på en årsprenumeration av tidningen 
Fokus 
* Lägre medlemsavgift på medlemskap i Svenska 
Mammor 
* Medlemstidningen Forum två gånger per år 
* Tillgång till utmärkta SWEA-guiden och 
diskussionsforum. För användarnamn och lösenord, 
kontakta någon i styrelsen. 
 
För mer information besök www.swea.org under  
medlemsförmåner. 
 



 

SWEA har idag över 8000 medlemmar i ett 80-tal lokalavdelningar 
runt om i världen. Dessa avdelningar är uppdelade i 7 regioner.  
Varje region har en Regionsstyrelse som består av ordförande från resp. 

avdelning.  London hör till region VEMA  
(Västra Europa)  
som består av 14 avdelningar;  
Barcelona, Maina Novara 
Costa Blanca, Gudrun Åberg 
Göteborg, Birgitta Bonde 
Holland, Margaret Sikkens Ahlquist 
Irland, Ninni Svantesson-Frisk 
Lissabon, Ileana Holmsten 
London, Sofie Haag 
Madrid, Louise Åkerblom 
Malaga, Marie Skantz 
Mallorca, Birgitta Eriksson Löfgren 
Marbella, Rose-Marie Wiberg 
Oslo, Katarina Silfverskiöld 
Sydafrika, Sylvia Linde 
och Telemark, Ulrika Gyllenhammar. 
 
Regionordförande är Kersti Winblad von Walter som i 
maj efterträds av Monica Haglund 
Vill du nå en särskild avdelningsordförande?  
Skriv avdelningens namn@swea.org, t ex london@swea.org 
För senaste aktuell information om VEMA och övriga regioner,   

läs mer på hemsidan www.swea.org/london 

VEMA  

SWEAs STIPENDIER 

SWEA LONDON’s STIPENDIUM 
SWEA London delar årligen ut ett stipendium på  £1000 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 ansökningsblankett kan du kontakta 

Rigmor Rutlin tel 01753 887678 eller e-mail rigmorrutlin@aol.com 

Skicka in ansökan till Rigmor Rutlin Braid Lodge, Bull Lane, Gerrards Cross 
Bucks SL9 8RA, läs mer på hemsidan www.swea.org/london 
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Valet av SWEA 
Internationals 
regionordförande 
är avslutat 
 
Mandatperioden för 
invalda gäller från den 
1 maj 2008 till den 30 
april 2010. 
 
69 avdelningar av 77 
röstberättigade deltog i 
valet, resultatet är 
följande 
 

VEMA 
Monica Haglund 
SWEA Malaga  
 

MEMA 
Monica Hallworth 
SWEA Malmö 
 

OEMA 
Ann Hespe 
SWEA Dubai  
 

VAME 
Britta Armstrong 
SWEA San Diego  
 

OAME 
Carin Foster 
SWEA Philadelphia  
 

MAME 
Tina Klintmalm 
SWEA Dallas  
 

ASIEN 
Madeleine Svensson 
SWEA Beijing  
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SWEAbladet London Vår & Sommar 2008 

Men vi 
undrade 
också om vi – 
alla lite äldre 
– kanske har 
en annan syn 
på snällhet 
som ett etiskt 
riktmärke än 
den unga 
generationen 
svenskar.  

BOKRECENSION 

Konsten att vara snäll av Stefan Einhorn 
 
År 2005 kom den här boken ut; den har nu sålts i mer än 120 000 exemplar och har översatts 
till 15 språk! Einhorn ger oss här en handledning i vardagsetik.  
 
Han börjar med att ta kål på myten om att snällhet är detsamma som dumhet – ”snäll och dum 
som en ko”. Vi bör i stället inse hur rätt det är att vara snäll; det är det riktiga sättet att leva, 
hävdar Einhorn. Men han medger att det inte alltid är lätt att omsätta snällhet i praktiken. Vi 
står ofta inför valsituationer, där det kan vara svårt att veta hur man ska välja för att vara 
genuint snäll. Vi får hjälp av många intressanta exempel på situationer från verkligheten. 
Einhorn är läkare och delar med sig av sina erfarenheter. Är det t ex ”snällt” att berätta för 
en människa att hon har obotlig cancer, eller, som i vissa kulturer, inte informera för att inte 
oroa patienten? Ni får läsa hans åsikt om detta i boken! 
 
Einhorn diskuterar snällhet och etik, huruvida det lönar sig att vara snäll (jo, det gör det), om 
man blir framgångsrik av att vara snäll och hur man kan besegra de krafter som finns som 
hindrar oss från att vara snälla. Med mera. Personligen kan jag tycka att författaren hoppar 
omkring rätt mycket bland de olika ämnesområdena, med följd att boken kan kännas lite 
rörig.  
 
Men budskapet då? I min bokklubb, där vi diskuterade Konsten att vara snäll, kände många att 
Einhorns budskap egentligen var rena självklarheter för oss. Men vi undrade också om vi – alla 
lite äldre – kanske har en annan syn på snällhet som ett etiskt riktmärke än den unga 
generationen svenskar. Se, där var väl något att diskutera! 
 
Slutligen kan jag inte låta bli att undra om boken blivit lika uppmärksammad om författaren 
hetat t ex Stefan Svensson och inte haft berömda föräldrar. Men eftersom den finns i pocket 
och bara är 200 sidor så finns det ett bra sätt för er att se vad ni tycker om detta: läs den! 
Och ta en pepparkaka till! 
 
Ninni Pettersson Wästberg 

Fick den här boken av min mamma i julklapp när vi flyttade från Halmstad tillbaka till London 
i December 2007.  Jag och min brittiske man (som bott 7 år i Sverige) sträckläste och skrattade 
högt!   Du måste bara läsa den...  Red. 

Before I ever set foot in Sweden I knew for sure that Swedes were socialists, that they drank them-
selves to death and that they had sex anywhere at any time. Now that I’ve been here for a few 
years I know that only one of these is true. 

In Sweden in the early 80s all the good things in life were either immoral, illegal or heavily taxed. I 
came to a land where supermarkets covered over weak beer with a blanket at 8pm, where the 
highlight of Saturday evening’s TV entertainment was Anslagstavlan and where it was illegal to 
shower after 10pm at night. 

In the early 90s Sweden was still a land where it cost as much to fly from Stockholm to Göteborg as 
it did over the Atlantic, a land where Swedes spoke quietly on the telephone and where people 
wore gloves as early as October. 

It is now the 2000s. Swedes are still convinced they are nothing special, rather dull and simply quite 
ordinary. Do not let them fool you. They are just as weird and wonderful as they have always been. 
They just need a little help to show it. Welcome to the garden, the beautiful, blossoming garden of 
SwEden. 

Du kan beställa  
boken genom  

 
www.colinmoon.com 

 



 

ULLA O’BARIUS  
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Här har vi generationerna 
50-tal, 70-tal och 30-tal 
under ett SWEA 
styrelsemöte i februari.  

Utveckla och stärk 
generationernas 
samverkan: 
”Lyssna och organisera 
era tankar” 
 
”Vi måste höja våra röster 
för att höras…” sjöng några 
av oss kvinnor på de svenska 
stadsteatrarna på 70-talet. 
Då sjöng vi för att kunna 
överrösta männen – eller 
åtminstone för att kunna 
sjunga i kör med dem. Idag 
(man blir ju klokare med 
åren…) skulle jag hellre vilja 
sjunga ”Vi måste öppna våra 
öron för att lyssna…”  Vi 
medelålders och äldre bör 
lyssna bättre på de unga 
kvinnorna och de unga 
kvinnorna bör lyssna bättre 
på oss, som gjort alla 
misstag som de slipper göra 
– om de bara lyssnar… 
 
Samverkan mellan kvinnor och 
samverkan mellan kvinnogenerationer är 
ett engagerande ämne – jadå, 
forskningsmässigt också – och det är 
aldrig för sent eller för tidigt att gå in i 
samtalet. Vi har alla utgångspunkter och 
synvinklar på det egna könets ställning i 
parrelationen, familjerelationen och 
naturligtvis i nätverksorganisationen och 
yrkeslivet. Det är just därför vi har 
kvinnliga nätverk – för att stöta och 
blöta våra ståndpunkter och för att lära 
av andra OCH av varandra. 
 

”Förspilld kvinnokraft” 
 
I min ålder (61) minns man många 
timmar av både glad och upphetsad 
debatt om kvinnors samverkan och om 
möjligheten att kunna samverka mellan 
generationerna. Redan min mamma, som 
var född 1913, hejade på middags-
samtalen runt matbordet när jag var 

barn och tonåring när det handlade om 
kvinnors sätt att samverka trots olika 
ålder eller trots olika bakgrunder. 
”Förspilld kvinnokraft” utropade hon 
med jämna mellanrum när hon märkte 
att vi unga kvinnor gick i fällan och 
kritiserade äldre och visare kvinnor i 
stället för att alltid värna samarbetet 
mellan dem och oss, dvs vi som redan då 
visste bäst… 
”Organisera era tankar, annars kommer 
ni aldrig någon vart” – var en annan 
uppmaning som hon älskade att förfäkta 
när hon träffade kvinnor – unga och 
äldre. Jag blev självklart inspirerad av 
hennes oförtröttliga engagemang i 
ämnet och vet numera att hon hade helt 
rätt och att hon fortfarande HAR helt 
rätt. Inget av värde händer av sig självt. 
 

Nominera i samspel 
 
I föreningslivet är det en god idé att just 
organisera sina tankar för att uppnå 
samspel mellan generationerna. 
Nomineringar till nya styrelser, 
valberedningar etc sätter ofta igång en 
process hos både de unga och de äldre 
kvinnorna – men innehållet i processerna 
kan skilja sig åt ganska tydligt. De äldre 
ser ofta endast sina mångåriga vänner 
och kolleger som kandidater och de 
yngre värnar jämnåriga liksom 
kompisskapet, som är viktigt för yngre 
kvinnor. Att organisera sina tankar 
innebär här att de yngre frågar sig 
vilka av de äldre de kan ha glädje och 
nytta av i styrelsen och de äldre sätter 

också sin instinktiva kandidatslita under 
luppen – ”vilka unga kvinnor kan 
inspirera oss gamlingar och vilka unga 
kvinnor förstår vårt önskemål om 
talarämnen etc”. 
Denna process leder ofta till blandade 
styrelser där de äldre bör se som sin 
uppgift att lyssna och ibland träda 
tillbaka för de yngre och de yngre bör 
se som sin uppgift att lyssna och lära av 
de äldre. Generationsblandade styrelser 
går ofta till vettiga beslut om lyssnandet 
sker över gränserna. 
 

Ha kul tillsammans! 
 
Samspelet mellan generationerna kan 
också till stor förbättras med en väl 
genomtänkt lista på inbjudna talare. Inte 
sällan har jag upplevt att de yngre 
kvinnorna föredrar de något mera 
”seriösa” och kunskaps-ökande ämnena 
medan vi äldre vill lära oss vad de 
yngre redan kan eller något ”lättsamt” -  
tex hur man använder sin mobil så 
effektivt som möjligt eller grunderna i 
salsa… 
Det allra viktigaste är så självklart; att vi 
– i vilken relation vi än talar om – 
skapar möjligheter att ha roligt ihop, att 
lyssna och att lära av varandra, oavsett 
ålder 
 

Ulla O´Barius 
obarius@msn.com 
 
Ulla O´Barius är frilansjournalist, bosatt i 
London sedan 1993 och i Båstad. Hon har 
också varit direktör för Svenska 
Handelskammaren i London, 
redaktionschef för Göteborgs-Posten samt 
lärare och prefekt för 
Journalistutbildningen vid Göteborgs 
Universitet.  

Generations
blandade 
styrelser går 
ofta till 
vettiga 
beslut om 
lyssnandet 
sker över 
gränserna. 



 

VARMA CHAMPINJONSMÖRGÅSAR 
4 personer 
 
250 g vita, medelstora champinjoner 
75 g mjukt, saltat smör 
1 vitlöksklyfta 
4 skivor vitt bröd, gärna litet tjocka, utan kanter 
1 dl finhackad persilja 
 
Pressa vitlöksklyftan och blanda väl med smöret. Rengör 
svamparna och skär dem i skivor, inte för tunna. Sådär en halv 
centimeter blir bra. Smöra brödskivorna ända ut på kanterna 
snålt med vitlökssmöret och lägg på svampskivorna i raka, 
prydliga rader, travade litet ovanpå varandra. Packa på så 
mycket svamp som möjligt, riktigt tätt. Svampen krymper mycket 
i ugnen. Fördela resten av vitlökssmöret i klickar ovanpå 
svampen. Så här långt kan man förbereda en bra stund i 
förväg. 
 
När det är dags att äta värmer man ugnen till 200 grader 
celsius och sätter in smörgåsarna på en plåt, gärna med 
bakplåtspapper under. När brödet är vackert gyllenbrunt runt 
kanterna är smörgåsarna färdiga. Det tar ca 15 minuter. 
Servera smörgåsarna heta på tallrikar, helst varma sådana, 
med mycket hackad persilja över – det smakar gott och döljer 
det faktum att svamparna vid det här laget har sjunkit ihop och 
inte ser så roliga ut. De smakar desto bättre! 
 
 
Ibland säger någon snäll läsare att det är så bra att de recept 
jag föreslår kan göras i ordning i förväg. De flesta av rätterna 
är ju avsedda för fest och man vill förstås hellre umgås med 
sina gäster än stå i köket. Har man ett stort, trevligt designat 
kök – de blir ju allt vanligare och det sägs att matsalar är på 
väg ut – kan man förstås låta gästerna hålla en sällskap i köket 
medan man rör i grytorna. Hur som helst så finns det rätter där 
man måste pyssla litet i köket precis före serveringen, och den 
här fantastiska fiskgrytan är en av dem. Den är väl värd 
omaket, jag lovar. Receptet kommer från Arundell Arms i 
Cornwall, och jag har fått det av min vän Lee Persson, som 
hade med det i en artikel hon skrev i Svenska Dagbladet för 
några år sedan. Kassan och smaken får diktera valet av fiskar, 
och med litet hummer i blir grytan förstås ännu finare.  
 
Portionerna är rikliga. 
 
 
 
 
 

FISKGRYTA MED SAFFRAN OCH PURJOLÖK 
4 personer 
 
800 g skinnfria fiskfiléer, 2-3 sorter, t ex kolja, gös, monk fish 
(marulk) 
8 pilgrimsmusslor 
2 medelstora purjolökar 
2 msk vitt vin 
2½ dl bra fiskbuljong- tärning eller fond går bra 
2 lagerblad 
en rejäl nypa saffran 
2½ dl vispgrädde (double cream eller hälften single och 
hälften double), eller efter smak 
100 g osaltat smör i små bitar 
Salt och peppar 
 
1. Ta bort den lilla muskeln från pilgrimsmusslorna. Bena ur 
fisken och skär den i bitar. Lägg musslorna och fisken i en 
ugnsfast gryta. Salta och peppra. 
2. Värm ugnen till 225 grader celsius. Ansa och skölj 
purjolökarna och skär den ena i fina strimlor och den andra i 
litet grövre. 
3. Häll vin och buljong i grytan och tillsätt den mindre 
finskurna purjolöken samt lagerbladen och saffran. Låt koka 
upp på spisen. 
4. Klipp till ett smörpapper så att det passar i grytan och 
smöra det. Lägg det ovanpå fisken och låt grytan koka färdigt 
i ugnen i 7-10 minuter. 
5. Fräs under tiden den finstrimlade purjon i olja tills den tar 
färg och blir krispig. 
6. Ta bort lagerbladen, plocka upp fiskbitarna och håll dem 
varma medan buljongen snabbt reduceras på spisen med 2/3. 
7. Tillsätt grädden och låt såsen sjuda i 2 minuter. Vispa i 
smöret. Justera kryddningen. 
Servera fisken i varma djupa tallrikar. Slå över såsen och toppa 
med den finstrimlade, stekta purjolöken eller med ett par 
färska, kokade sparrisar lagda i ett kryss ovanpå. 
 
Servera med basmatiris samt gott vitt bröd att suga upp den 
härliga såsen med. Jag tycker inte att det är nödvändigt med 
ris om man har rikligt med bröd, och jag ska erkänna att jag 
inte alltid bryr mig om den stekta purjolöken. Dessutom 
använder jag alltid saltat smör eftersom jag inte är förtjust i 
osaltat.   
Som sagt, litet jobb den här gången, men man kan ju i alla fall 
förbereda t o m punkt 3 strax innan gästerna kommer, dock inte 
koka upp det hela förrän man är beredd att fortsätta tills 
grytan är färdig. Smörpappret kan man förstås också göra i 
ordning i förväg. 
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Matminnen är starka, särskilt de från barndomen; tänk bara på Prousts Madeleinekakor. Efter 
mer än femtio år tror jag fortfarande, i en sekund, att det är lördag om jag oväntat känner doften 
av nybakade kanelbullar. Orsaken är att vårt snälla hembiträde Ninna alltid bakade just på  
lördagar. Konstigt vilka saker som lagrats i ens hjärna. Att komma ihåg vilka kort som gått när man 
spelar bridge är en helt annan sak… 
 
Min mamma var en skicklig och pålitlig svampplockerska –även om min pappa alltid trodde han 
skulle bli förgiftad av de läckerheter hon kom hem med efter sina utflykter i skogarna på vår 
skärgårdsö – och ända sedan barndomen har jag varit mycket förtjust i svamp. Ett härligt minne är 
hur jag sitter vid ett köksbord i en stuga i Sörmland och tittar på hur en väns mamma förbereder en 
svampstuvning, vars ljuvliga doft jag kan känna än i dag. Hennes tips var att använda mycket 
grädde och låta stuvningen stå och småkoka riktigt länge på spisen. Dessutom drog hon skinnet av 
svamparna, men det gör jag bara om de ska ingå råa i en sallad och är litet bruna – det får vara 
någon måtta. 
 
Den här förrätten är så enkel och trevlig, för enkel kanske någon tycker, men med sin rena, goda 
svampsmak är den en av mina favoriter. Passar också bra som en lätt lunch med  sallad till. 



 
Sid 11 

Efterrätten har i många år varit en storfavorit på 
restaurangen The Ivy i London där man påstår att 
idén kom från en gäst som berättade att han fått 
något liknande i Sverige. Den är verkligen lätt att göra. 
En lat sommar bjöd jag på den så ofta när vi hade gäster att 
min man till slut protesterade och bad om litet omväxling! 
Kanske dags att plocka fram receptet igen.. 
 
Man kan köpa antingen blandade frusna bär eller hallon. Man 
kan också frysa sin egen bärblandning på en bricka eller plåt 
och sedan lägga dem i en påse i frysen tills de ska användas. 
Större bär, som till exempel jordgubbar, rekommenderas inte 
eftersom de inte tinar upp fort nog. 
 
SKANDINAVISKA FRYSTA BÄR MED  
VARM VIT CHOKLADSÅS 
8 personer 
 
1 kg frysta bär (100-120 g per person) 
 
Till såsen: 
600 g vita chokladknappar av god kvalitet 
6 dl grädde (de använder double cream, men jag tar single) 
 
Heter det chokladknappar på svenska? Ni vet jag vad menar. 
Själv använder jag oftast vit chokladkaka, gärna av märket 
Green & Blacks, som jag bryter i småbitar. 
 
 Lägg chokladen tillsammans med grädden i en skål som sätts 
över en gryta med småkokande vatten. Rör om då och då  tills 
chokladen har smält. När såsen är riktigt het är det dags att 
servera. 
 
Fem minuter innan rätten ska serveras lägger man bären på 
desserttallrikar och låter dem stå i rumstemperatur så att de 
förlorar litet av den värsta iskylan. Jag brukar hälla såsen över 
bären ute i köket – det ska vara rikligt – och sedan bära in, 
men restaurangens kokbok föreslår att man slår upp såsen i en 
såsskål och häller den över bären framför gästerna. Så gör de 
förstås på The Ivy. 
 
En liten tunn, söt kaka är gott att ha till, och gärna ett kallt 
efterrättsvin. 
 
 
 
Ett förslag till en lättare, faktiskt fettfri, efterrätt är följande 
jordgubbsrecept, som också kommer från Lees avundsvärda 
samlingar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALSAMISKA JORDGUBBAR 
6-8 personer 
 
1 kg jordgubbar 
250 g hallon 
1-1.5 dl strösocker 
1 msk fin balsamisk vinäger 
3 msk vatten 
 
Rensa jordgubbarna och lägg i en serveringsskål. Kör alla 
övriga ingredienser till en slät sås i en matberedare och häll 
över jordgubbarna. Täck skålen och låt den stå i kylskåp i 3 
timmar. 

Mias Mat 



 

När vi SWEor var på Svenska Residenset i 
januari var vi många som njöt av storheten i 
salarna där vi skålade in det nya året 
tillsammans med Marie Thofte.  Jag frågade 
Marie om jag fick komma tillbaka och 
fotografera lite mer av bröderna Adam´s 
arkitektur hon berättade om.  I slutet av 
februari satt jag med en kopp te, en god 
kaka och Marie i det vackra biblioteket på 
Residenset och kände mig som en 
Prinsessa!  Vilken underbar miljö och vilken 
underbar person Marie är.   
  
Marie Thofte, Solnatjej, mamma, gift med vår 
ambassadör Staffan Carlsson och med titeln 
ämnesråd och chefsutvecklare I 
Utrikesdepartementet.  En SWEA vi ska vara 
stolta över, en Svensk Kvinna i världen som är 
imponerad av SWEAs nätverk.  Jodå, jag 
sträcker på mig i soffan och tar en kaka till 
med ljudet av bussar på Portland Place 
bakom mig.  En kopp te och silverkanna—i 
förrgår var statsminister Reinfelt i samma 
vackra hus, det Svenska Residenset, på 
lunch.  Man kan inte annat än att känna sig 
stolt svensk.   
Marie säger att hon har världens roligaste 
jobb som chefsutvecklare och jag lyssnar 
uppmärksamt på vad hon har att 
berätta.  ”Det är viktigt att ta tillvara 
erfarenhet och kunskap  säger Marie och 
fortsätter att berätta om mentorprogram hon 
arbetar med.   ”En mentor behöver inte vara 
äldre, men mer erfaren och generös med att 
bjuda på sig själv och sina erfarenheter.” 
Utrikesdepartementet eller SWEA, jag känner 
för Maries ord när hon vidare talar om att 
hoppa mellan olika roller, att coacha chefer 
och om förståelse för en persons 
situation.  Att en chef är kulturbärare för sin 
grupp för tanken till vår förening där den 
svenska kulturen och språket är vår grupp 
och där vi arbetar och verkar i olika 
generationer.   
  
Denna chefsutvecklare har en dotter som är 
13 år precis som jag själv.  “Unga flickor 
behöver bra förebilder”, säger Marie—och 
jag håller med.  Vem gör inte det!  Robyn, en 
sångerska du säkert känner till, är 

brorsdotter till Staffan.  Robyn är en förebild 
- en tjej med integritet som  förmår vara sig 
själv.  

Två gånger i månaden reser Marie till 
Stockholm, hon lyckas pendla mellan London 
och Stockholm i sitt arbete, vara mamma och 
ambassadris.   I Stockholm håller Marie i 
program för chefer och potentiella 
chefer.  Att bli medveten om styrkor och 
utvecklingsområden, att träna olika samtal 
och ge konstruktiv  feedback är några av 
målen med programmen,  

- För att bli chef behöver man ha ett intresse 
för människor och ha en hygglig 
självkännedom, säger Marie. Den som blir 
chef går in i en relation som har med makt 
och beroende att göra. Det måste jag som 
chef vara medveten om - liksom hur jag med 
min person och mitt chefskap påverkar mina 
medarbetare.  
 
 
 

 
 
I slutet av 80-talet arbetade Marie som 
personalkonsulent i UD vilket ledde till 
dagens uppdrag som chefsutvecklare.  Som 
chefsutvecklare var det viktigt att ta reda på 
vad cheferna själva tyckte var problem. Bl.a 
efterfrågade de mer återkoppling på sitt 
chefskap liksom större klarhet  kring vilka 
förväntningar som ställdes på dem.  
Målet blev att: 
1. Formulera och förankra tydliga 
chefskriterier 
2. Utforma ett system för bättre återkoppling 
till cheferna 
3. Utveckla stödet till chefer (tex 
ledningsgruppsutveckling, coachning och 
mentorskap)  
-De chefskriterier vi har idag är naturligtvis 
bara mål – ingen chef kan leva upp till allt! 
säger Marie som också understryker att 
många chefer har bidragit till det arbete som 
har gjorts inom UD. Engagerade chefer är 
förutsättningen för bra idéer, förankring och 
genomslag, avslutar hon.  
 
Chefer behöver ofta själva skaffa klarhet 
kring sitt uppdrag. ”Vad förväntas av mig 
som chef och vad behöver jag som chef av 
min egen chef och av medarbetarna?” Hur 
ska jag som chef veta vad som förväntas av 

mig och vad medarbetarna behöver av mig 
om jag inte frågar?! Och hur ska min egen 
chef och mina medarbetare veta vad jag 
behöver/förväntar mig av dem om jag inte 
säger det? Med det inte sagt att alla krav är 
rimliga eller möjliga att uppfylla.  
Det finns många likheter mellan chefskap och 
föräldrarskap. Och självklart finns det inte ett 
enda sätt att vara chef eller förälder på. Mitt 
chef – eller föräldrarskap måste jag alltid 
utforma efter den person jag är. Och ”good 
enought” räcker långt – både som förälder 
och chef! 
 
Åh, snälla Marie, kan du inte komma och tala 
för oss SWEor på något program.  Jo, det 
kan Marie—och det förs redan diskussioner 
om datum.  Här är en dam som älskar sitt 
arbete och har massor av erfarenheter att 
dela med sig utav.   
  
Jag är tacksam att Marie tog sin tid att prata 
med mig och SWEA.  I tisdags hade de 
statsminister Reinfelt på lunch och strax efter 
mitt besök var det lunch för en medlem av 
den brittiska regeringen.  Bordet var dukat i 
den vackra salen och blommor i vackra 
pasteller hade Marie ordnat.  Full av 
inspiration från vårt möte ser jag fram emot 
att träffa Marie igen och höra mer från 
denna kulturbärare.   
  
   Red. 

 

Tisdag den 22 april, kl. 18.30, Svenska 
Kyrkan.  Marie Thofte berättar om ‘några 
reflektioner kring chefs– och ledarskap’. 

JAG HAR  

VÄRLDENS 

ROLIGASTE 

JOBB SOM 

CHEFS-

UTVECKLARE  

PORTLAND PLACE & MARIE THOFTE 
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Robert Adam 



 

En underbar upplevelse.  En 
måndag morgon när tvätt-
högen låg som ett berg mitt 
i köket och stirrade på mig i 
form av smutsiga skol-
sockor… ringde jag min 
engelska kompis Miranda 
och vi gav oss iväg till Rich-
mond Park.  Alla gulliga 
tehus i Wimbledon har er-
satts av kedjor, dyra restau-
ranger och boutiquer… vi 
får vandra vidare till Rich-
mond!  Här finns Pembroke 
Lodge som erbjuder allt från 
en kopp te med scones, här-
liga luncher med roast eller 

ett bröllop!  Känsla av his-
toria i väggarna höjer 
stämningen ännu mer.  Med 
magen full av scones van-
drade vi i en dryg time ge-
nom Richmond Village, ut-
med Themsen och genom 
parker…  Tänk vad lätt det 
är att glömma soliga dagar 
när man egentligen har tid.  
Varför inte ta ledigt en dag 
från jobbet och bara gå på 
en promenad eller strunta i 
tvätthögen och spendera tid 
med en väninna, engelsk 
eller svensk!       Red.  

Fika med scones på Pembroke Lodge, Richmond Park 

Sid  14 

PEMBROKE LODGE RICHMOND 
PARK RICHMOND SURREY TW10 
5HX 
0208 940 8207 
 
www.pembroke-lodge.co.uk 

En liten skara Sweor gick till 
Turner utställningen på Tate 
Britatin som ju i och för sig är 
väldigt sevärt och ligger vackert 
vid Themsen att ta in. Vi nöjde oss 
med  JMW Turner (1775-
1851)  då han ju har hunnit med 
så mycket och är vida 
berömd.  Han reste 40 ggr runt i 
UK för att samla inspiration och 
naturligtvis Venedig  m.m. Hans 
kopparstick var pyttesmå och han 
var väldigt noga med att det 
skulle bli rätt nyans m.m. Måste 
haft väldigt bra syn. Vi lyssnade 
också på att en Mr Chaplin (inte 
komikern) förklarande Turners 

målningsteknik på skärm och vilka färger han använde och när. 
Hans sketchböcker är utställda och så väl bevarade och fina, fina 
linjer. Hela 10 rum är ägnade åt hans konst. 
Vi avslutade med lite te nere i cafeterian, att se så mycket  
konst med vatten, gör en törstig! 
Det är gratis entre, Pimlico är närmaste stationen på Victoria line 
om, man som vi, inte vandrar över bron till Vauxhall station och ser 
på magnifika MI5. Lotta Johnsons förslag, som var trevligt. 
Vill man fortsätta se Tate Modern, går det en båt ifrån kajen dit. 3 
ggr om dagen finns det guidade turer inom olika avdelningar 
(även de gratis!) Njut av konsten! 
     Vips   
 
www.tate.org.uk/modern/ 
Bankside 
London SE1 9TG 

020 7887 8888 

Open Sunday – Thursday 10.00–18.00 

Open Friday and Saturday 10.00–22.00 

Last admission into exhibitions 17.15 (Friday and Saturday 21.15) 

The Tate Modern in London is Britain's 
national museum of international 
modern art and is, with Tate 
Britain, Tate Liverpool, Tate St 
Ives, and Tate Online, part of the 
group now known simply as Tate. 

The galleries are housed in the 
former Bankside Power Station, 
which was originally designed by 
Sir Giles Gilbert Scott, the architect 
of Battersea Power Station, and 
built in two stages between 1947 
and 1963. The power station 
closed in 1981. The building was 
converted by architects Herzog & 
de Meuron and contractors 
Carillion, after which it stood at 
99m tall. The southern third of the 
building was retained by the French power 
company EDF Energy as an electrical 
substation (in 2006, the company released 
half of this holding). Since the museum's 
opening on 12 May 2000, it has become a 
very popular destination for Londoners and 
tourists. Entry to collection displays and 
some temporary exhibitions is free. 
 
Wikipedia  
 

JMW Turner  Self portrait, oil on 
canvas, circa 1799 



 

SWEAmedlem / här skriver du meddelanden.... 

Flyttfågel... 

Hej alla Londonsweor,   
Tyckte att detta var ett bra sätt att säga 
hej då på, och förhoppningsvis på åter-
seende till alla trevliga Sweor jag träffat 
under många år här.  
Vårt flyttlass går till Sverige under våren 
men jag flyttar dit först i slutet av juni. 
Jag kommer att bo hos min dotter Sofia 
och hjälpa henne med barnen innan 
deras flyttlass går till Seattle. 
Innan jag flyttar härifrån kommer jag 
tillsammans med Anne Lewenhaupt ha 
några tavlor med på en utställning i bör-
jan av juni, arrangerad av West London 
Artists i Osterley House, Isleworth, och 
det vill jag inte gärna missa.  
  
Hoppas ni tar kontakt om ni har tid så vi 
kan ses antingen i Stockholm eller 
Båstad, jag kan alltid nås på min e-mail 
elisabet.stahl@eliza.net eller telefon i 
Båstad 0431- 71512, (svenskt mobil-
nummer har jag inte skaffat ännu). 
  
Varma hälsningar 
Elisabet  

Ställ för mobilen i 
blankpolerad  
aluminium, ultramodern 
och stilren. Försedd med 
SWEAs logo. 
6 cm diam. , höjd 3 cm 
Pris:  
GBP 12.00/ st.  
GBP 11.00/st. 5-9 st.  
GBP 10.00/st. 10 st. el fler 
Beställes genom:  

e-post: sofiehaag@yahoo.se 
Godkänd: Maj  2007 

NYA MEDLEMMAR 08  
(t.o.m. 11 mars) ... 
 

...hälsas välkomna ! 
Bertheau Norgren, Marie 
Engström, Maggie (Margareta) 
Johansson, Marianne 
Kragsterman, Cecilia 
Lauland, Frida 
Liardet, Gisela 
Lundqvist, Charlotte 
Modin, Lillemor 
Nilsson, Sofie 
Pettersson Wästberg, Ninni 
Regnström, Karin 
Rindforth, Johanna 
Ruhnbro, Eva-Lena 
Seefeldt, Anna 
Shi, Susanne 
Skinner, Suzanne 
Starborg, Solvig 
Säve, Charlotte 
Wahlberg, Karin 
Whitmore, Helena 
Widenfelt Appleyard, Anne 
Öberg, Helene 
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Alla anmälningar 
görs till Elvira Eilert 
via email till 
följande 
mailadress:  
 
Anmälningar kan 
också göras per 
telefon till Elvira 
på 07941 670717. 
 
OBS! Anmälningar 
som görs till andra 
personer eller på 
andra sött kan inte 
garanteras. 
 
Betalningssött: 
Programpunkter 
som skall betalas i 
förväg kan betalas 
med check utställd 
till SWEA London 
(skickas till Johanna 
Mothander -  
14C Montague 
Road, Richmond, 
Surrey TW10 
6QW).   
 
Betala kan man 
även göra på vårt 
bankkonto  
(Sort code:  
30-00-08  
a/c number: 
03158626).   
Glöm i så fall inte 
att skriva ditt namn 
i ‘Payee reference’ 
sektionen så vi vet 
vem de tar ifrån, 
SAMT att maila din 
anmölan till Elvira. 
 

SPAR TID 
GÖR LIVET 
LÄTT 
BETALA VIA 
INTERNET ! 
 

Datum Programpunkt 
  

tisdag 29.e april 
  
kl 19.00 

Johanna Garpe, kulturråd, svenska ambassaden i London 
Svenska ambassadens kulturråd berättar om sitt jobb och om hur Sverige 
representeras i Storbritannien pa kulturfronten. 
Pris Swea: £7 
Gäst: £10 
Plats: Svenska kyrkan 
  

torsdag 19.e maj 
  
kl. 19.00 

Föredrag om naturmedicin 
Har du glömt hur det det känns att må RIKTIGT bra?  Det är bristen på friskhet 
snarare än förekomst av sjukdom som är mångas hälsoproblem idag. 
Denna kväll kommer SWEA Londons Britt Engström att prata om hur man med 
naturliga enkla medel kan påverka sin hälsa. 
Välkommen till en kväll som går i hälsans tecken. 
Pris Swea: £5 
Gäst: £7 
Plats: Svenska kyrkan 

sondag 17.e augusti 
  
kl 17.30 Guidad tur 
  
kl. 19.00 Föreställning 
börjar 
  
  
  

Unikt tillfälle att se Drottningholmsteatern i England!  
“Glyndebourne-format” med picknick mellan akterna. 
  
Drottningholmsteatern kommer till West Green Opera House med föreställningen 
Livet på månen/Il Mondo Della Luna. Ett samarbete med Operahögskolan i 
Stockholm. 
  
TAG MED FAMILJ OCH VÄNNER! Innan föreställning bjuds på exklusiv 
guidad visning i den vackra trädgården, samt ett ’complementary glass’ .   
”Best seats in the house” 
  
IL Mondo Della Luna / ‘Livet på månen’ 
Musik: Joseph Haydn,  Librettto: Carlo Goldoni 
Dirigent: Mark Tatlow,  Regissör: William Relton 
Kostymdesign: Marika Feinsilber 
  
För mer information och bokning  
http://www.westgreenhousegardens.co.uk/Opera.htm 
  
Anmälan görs direkt till operahuset, ange att du är SWEAmedlem vid bokning. 
Frågor?  Kontakta Ingrid von Dewitz pa von-dewitz@btconnect.com 

 Pris: självkostnadspris (£79) 
  
Plats:  West Green House, Thackhams Lane, Hartley Wintney, Hook, Hampshire 
RG27 8J8 
  

Tisdag 22.a april 
 
Kl. 18.30  
OBS TIDEN! 

Marie Thofte, SWEA-hedersmedlem och chefsutvecklare. 
Några reflektioner kring chefs– och ledarskap!! 
Framför allt det personliga ledarskapet. 
Pris Swea: £7 
Gäst: £10 
Plats: Svenska kyrkan 
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sweaprogramlondon@hotmail.com 

PROGRAM INTRESSANT AKTIV BRA 



 

Bokcirkel: 
Är du intresserad av att leda eller vara med i en bokklubb 
kontakta Monica Thornton på monthornton@hotmail.com eller 
0208 748 16 24 
 
                                                             
Golf:  
Ulla Hising 01923 840 740 e-mail 
ulla@hising.freeserve.co.uk  
Royal Swedish Golfing Society 
www.rsgs.info/ 
  

Måleri:  
Ann Lewenhaupt 020 8788 5701  
  

Kaffemorgnarna  fortsätter 

Nya och gamla medlemmar är välkomna. 
 Ta gärna också med dig en svensk bok! 
Om du är intresserad av kaffemorgon i Rich-
mondområdet 
Kontakta Bella Hooker för mer info: 
r.hooker@dial.pipex.com Tel 020-8892 6021 

Om du är intresserad av Kaffemorgon i Beaconsfield/
Gerrards Cross området    

Kontakta Kajsa Hoij för mer info:   
kajsa@hoij.co.uk  tel 01494-674497 
 

Starta pubkvällar, mamma-barnträffar, 
kaffemornar eller biokvällar  
i ditt eget närområde 
Tycker du att det låter kul att ha möjlighet att träffa 
andra tjejer lite då och då på pubkväll, kaffemorgon 
eller kanske gå på bio.  Dra själv igång en liknande 
aktivitet i ditt område. 

Andra förslag kan vara: gemensam promenad varje 
vecka, joggingtur, rollerblading, cykeltur mm. Har du 
småbarn kanske du vill starta en lekgrupp? 
Huvudsaken är att ni gör något som är enkelt och kul 
och som ger er tillfälle att träffas.  Kom ihåg att 
meddela oss så att vi kan lägga in det i programmet, 
då kan fler Sweor delta – fler kontakter skapas. 
Kontakta  någon i Välkomstgruppen så hjälper vi dig att komma 
igång. 

Senaste anmälningsdag 

fredag 25.e april 

fredag 16.e maj 
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Ute i Buckinghamshire håller vi 
SWEAfilmkvällar ungefär en gång i 
kvartalet.. Vi ser oftast svenska filmer, 
som vi rekommenderats av vänner 
hemma i Sverige. Häromkvällen såg vi 
filmen Jordgubbar med riktig mjölk. 
En riktigt mysig film om den lilla 
människan i den stora världen. 
  
Kajsa Höij 

PROGRAM HÄRLIGHETER KUL IHOP 



 

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I SWEA LONDON 
 
För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt 
på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.   (TEXTA TYDLIGT) 

Efternamn (för medlemsregister)    Förnamn 

Gatuadress 

Postadress (inkl postnummer) 

Tel bostad (inkl lands/riktnr) Tel arb (inkl lands/riktnr) 

Fax bostad (inkl lands/riktnr) Fax arb (inkl lands/riktnr) 

Mobile: Pager: 

E-postadress bostad E-postadress arb 

Gatuadress sommarbostad: (frivilligt) 

Postadress sommarbostad: (frivilligt) 

Tel sommarbostad: (frivilligt) Fax sommarbostad: (frivilligt) 

Flicknamn Hemort (uppvuxen i) 

Yrke/Verksamhet Födelseår (under 25 år halv avgift) 

Länder jag bott i 
  
  
Tidigare medlem i SWEA (var och när) 
  
  
Datum betalt - Endast för kansliet MID # - För kansliet dBase - Endast för kansliet 

Markera här om Du inte vill att SWEA lämnar ut Din adress till föreningar eller företag, i syften som faller 
inom SWEA’s målsättning. 

Namnteckning Datum 

Årsavgift (belopp):  £30       Sänd medlemsansökan till:   My Hansson 
 (Medlemsansvarig)              4 Bedford Court, Grena Road 

Årsavgift betald datum:                                                                                                              Richmond TW9 1XT 
  
  
  

  
INTRESSEN (frivilliga uppgifter) 

Professionella 

Kulturella 

Fritids 

Ev barn och ålder (för svenskundervisning, lekgrupper, etc) 

Jag vill aktivt deltaga i 
  
     Styrelsearbete                  Program            SWEA-Blad           PR           Projekt         Fundraising 
  
     Medlemskontakter       Utskick            Annat: 
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Succumb to Mauritius.  An oasis 
of tropical calm and a 
playground for the rich and 
famous, Mauritius is the perfect 
destination for everybody from 
honeymooner’s and families to 
the discerning traveller.   With its 
pristine white powder beaches, stunning 
dramatic scenery, turquoise sea and 
world class cuisine this is the perfect island 
to spend your well deserved getaway.  
This cosmopolitan island has a vibrancy of 
colour and cultures which is the envy of its 
sister islands in the Indian Ocean.  
Paramount to the islands charm is its 
genuine hospitality and high attention to 
service where nothing is impossible and 
your every need is gently attended to.  
The luxury hotels in Mauritius are 
legendary throughout the world where 
the word no is treated as a taboo subject.  
From the moment one arrives you are 
treated in a manner that can only be 
described as regal and special.  Such 
renowned names as the One & Only Le 
Saint Geran, Le Touessrok, Le Paradis 
and Le Telfair are synonymous with style 
and luxury.  This month FirstClassEscapes 
is showcasing the sophisticated destination 
hotel Le Touessrok.  The hotel is well 
known for its exemplary refinement and 
attention to detail.  Le Touessrok is known 

globally as the chic and contemporary 
resort that attracts couples and 
honeymooners purely due to their 
dedication in exceeding your 
expectations.  Their beautifully appointed 
rooms on the Frangipani Island are 
modern with sumptuous bathrooms; one 
feels relaxed and cocooned within the 
lap of luxury.  For those who wish to exert 
some energy the magnificent Ille Aux Cerf 
Bernard Langer Championship Golf 
Course awaits you.  Set on an island you 
are treated to a mirage of stunning views 
overlooking the crystal clear waters of 
the ocean and all residents are exempt 
from green fees.  The refined Givenchy 
Spa is there for those who require total 
relaxation, pampering and total self 
indulgence.  With a complete range of 
treatments you and your partner can melt 
away with the sound of the ocean gently 
lapping the beach.  For those who wish to 
explore, the island has an abundance of 
riches that adds to the magical mystique 
that is Mauritius.  With breathtaking pure 
waterfalls, ebony forests, volcanic 
landscapes not to mention the new ways 
of touching nature by quad biking in the 
mountains or rock climbing.  The 
adrenaline pulsed deep sea fishing 
excursions are a must with Mauritius 
famous for the blue and black marlins 
known as the supreme billed fighting fish.  

Visitors cannot leave the island without 
spending a day onboard a catamaran 
where you can swim with dolphins, cruise 
around the island, visit idyllic tiny islands 
and end the day by enjoying a stunning 
sunset with a glass of chilled champagne. 
Total relaxation and romance awaits you 
in beautiful Mauritius the dream 
destination.  
 

Christina Åkerblom  
Director 
  
Phone UK: +44 (0)207 060 3363 

Phone Swe: +46 (0)8 551 137 98 

Mobile: +44 (0)7963 277824 

Fax:     +44 (0)208 891 22 65 

Skype: Firstclassescapes 

  
Christina@firstclassescapes.com 
www.firstclassescapes.com 



 
Page 20 

SWEAbladet London Vår & Sommar 2008 

John Powdrill gör en fan-
tastisk presentation på 
svenska och tackar för 
SWEA stipendiet!  

HÖJNING 
AV ÅRS-
AVGIFTEN 
2009  

TILL £35  

ÅRSMÖTE  

Klara Kjellen spelar och 
sjunger.  

Årsmötet hölls den 29 januari under som vanligt trevliga former. 
Vi träffades först till lite småprat över ett glas vin (Sweor har alltid 
mycket att prata om). Så småningom övergick vi till den officiella 
delen då vi bl.a. gick igenom ekonomin. Vi beslöt att fr. o. m. 2009 
höja årsavgiften med £5 till £35. Vi gick också igenom vad som 
hänt under året och nya styrelsen presenterade sig. 
  
Rigmor Rutlin presenterade årets SWEA stipendiater som dessutom 
gjorde en intressant presentation av sig själva och vad de ämnar 
använda pengarna till. De kommer vid nästa årsmöte att redogöra 
vad de har åstadkommit. Därefter åt vi en utomordentligt god 
supé. Kvällen avslutades med musikunderhållning av en ung svensk 
artist vid namn Klara Kjellen.  

John och Agneta Powdrill fick ta emot SWEAs stipendium av 
Ingrid von Dewitz och Rigmmor Rutlin.  

Tack sager Ingrid till Ann-Charlotte Åkesson som också på 
"övertid” skötte vår bokföring med glans. 



 

Nr 1, 2008   
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SWEAbladet London Vår & Sommar 2008 

VI HAR FÖRÄLDRAR 

SOM SJÄLVA VARIT 

ELEVER PÅ SKOLAN 

OCH SKOLAN 

KOMMER ATT SE 

NÅGRA AV VÅRA 

NUVARANDE ELEVER 

ÅTERKOMMA OM ETT 

ANTAL ÅR MEN DÅ 

SOM FÖRÄLDRAR 

Svenska Skolan i London – 
mer än 100 år gammal! 
 
I år fyller Svenska Skolan i London 101 år. 2007 firade vi 
vårt 100-årsjubileum med ett stort antal inbjudna gäster 
och i närvaro av det svenska kungaparet. Skolan har varit 
verksam oavbrutet sedan starten och vi finns numera i 
sydvästra London, i Barnes där vi har vår för- och 
grundskola, och i Twickenham där vi har vår gymnasieskola 
inrymd i Richmond upon Thames College. 
Svenska Skolan i London har idag 232 elever, 144 elever i 
Barnes och 88 elever i gymnasieskolan. Vi har 38 mycket 
kompetenta medarbetare och när vi årligen rekryterar en 
eller flera nya medarbetare så är antalet sökande mycket 
stort till varje utlyst tjänst. 
Vi  har en gynnsam situation här i London. London går bra, 
Storbritannien går bra och då går också vi bra. Vi är idag 
en av de största svenska utlandsskolorna och tvärtemot vad 
som idag är fallet för många utlandsskolor så ökar även 
vår grundskoledel. De svenska utlandsskolornas 
gymnasieskolor ökar sitt elevantal årligen, själva ökade vi 
ut intagningen med 20 elever från  höstterminen 2007. 
 
Eftersom skolan varit aktiv så länge är det ingen överdrift 
att påstå att här utbildats generationer av Londonsvenskar. 
Vår tidigare ordförande Sven-Åke Damgaard har själv 
varit elev på skolan under 60-talet, vi har föräldrar som 
själva varit elever på skolan och skolan kommer att se 
några av våra nuvarande elever återkomma om ett antal 
år men då som föräldrar. Den långa tid skolan varit 
verksam har skapat en kultur och ett förhållningssätt som vi 
är noga med att förvalta väl för kommande generationer 
av Londonsvenskar.  Somliga kanske har varit elever för en 
kortare tid, åter andra har varit elever för lång tid, 
somliga har tillbringat hela skoltiden hos oss. 
 
 
 

Elever som lämnar oss brukar påpeka att tiden på svenska 
Skolan i London, lång eller kort, för alltid kommer att ha en 
särskilt positiv plats i minnet. 
 
I för- och grundskolan är våra elever undantagslöst 
bofasta. Föräldrarna flyttar hit för kortare eller längre tid, 
för några gäller att det är på obestämd tid. 
Tendensen idag är att vi får in fler elever för längre eller 
obestämd tid och färre elever för kortare tid.  Vi kan också 
se att andelen elever vars föräldrar arbetar på små till 
medelstora företag ökar, däremot minskar andelen 
föräldrar anställda vid storföretag. 
Gymnasieskolan har sin största volym i år två där vi får de 
flesta eleverna som byter ett gymnasieår i Sverige mot ett 
år i London, Därutöver har vi de bofasta eleverna som 
kommer in i år 1. Avgångsklassen i år har 14 elever. 
 
För oss som arbetar med Svenska Skolan i London känns 
det som en stor förmån att få vara delaktiga i en 
verksamhet som fortsätter att utvecklas positivt. En 
verksamhet som bygger på nära kontakt mellan lärare-
elev i små undervisningsgrupper, som ser sina elever göra 
mycket goda resultat och som under årens lopp 
bokstavligen utbildat generationer av Londonsvenskar! 
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PÅ KULTURFRONTEN MYCKET NYTT  

Detta är en tid då det händer mycket, 
både i England och Sverige. Kvinnorna 
är på frammarsch. Hemma i gamla Sve-
dala har Marie-Louise Ekman precis valts 
till ny chef för Dramaten, Mira Bartov 
för Folkoperan och Birgitta Svendén till 
första kvinnliga operachef för Operan. 
Ska bli spännande att se vad det gör 
för avtryck på den kom-
mande repertoaren.  
 
NorrlandsOperan fortsät-
ter sitt spännande, fram-
gångsrika samarbete med 
Cape Town Opera, som ju 
i sin tur kan vara värd ett 
besök för de som ska ner 
till Sydafrika på SWEAs 
regionträff i oktober.  
 
Är ni i Uppsala i sommar 
får ni inte missa en unik 
kulturhändelse. Den 13 
och 14 juni sätts Puccinis 
opera Tosca upp i realtid 
och flyttas mellan Dom-
kyrkan (akt 1), Universitet-
saulan (akt 2) och Slottet (akt 3). Initia-
tivtagare är Stefan Karpe och mer infor-
mation finns på www.tosca.uu.se. En 
föreställning att ta över till London 
månne?  
 
Appropå slott, så får vi som är kvar i 
England i augusti också tillgång till en 
annan unik händelse. Drottningholms 
Slottsteater kommer på besök till vackra 
West Green Opera House med sin 
föreställning “Livet på Månen”. Uppläg-
get blir liknande det på Glyndeborne, 
med picnic i de sköna omgivningarna 
mellan akterna. Det var 20 år sedan 
Drottningholmsteatern var här sist, men 

med tanke på att nya konstnärlige le-
daren Mark Tatlow kommer från Eng-
land lär det nog inte bli sista kontakten 
över landsgränserna. Redan i sommar 
t.ex. kommer Johanna Garpe till Drott-
ningholm och regisserar Monteverdis 
Odysseus Återkomst. Premiär 26 juli.  
 

Det senaste nyhetsbrevet från kul-
turrådet rapporterar för övrigt om ett 
nystartat projekt vid namn “The Swedish 
Café” som syftar till att utveckla ny 
svensk dramatik. Av 40 pjäser kommer 4 
väljas ut för “Rehearsed Readings” på 
nationaldagen på det svenska residen-
set. Vill man följa med i det svenska 
kulturarbetet i Storbritannien kan jag 
varmt tipsa om ambassadens nyhetsbrev 
som man anmäler sig till på ambassa-
dens hemsida.  
 
SWEA var på ett mycket uppskattat 
backstagebesök på Covent Garden i 
februari. Operahuset har vid sidan av 

sin vanliga verksamhet också en experi-
mentscen, ROH2, och ett särskilt forum 
för att ta fram nyskriven opera,  
OperaGenesis. Det vore något för 
Sverige  att ta efter. London och Eng-
land har så mycket att erbjuda på alla 
fronter, inom musik, teater, opera, dans, 
litteratur, konst... ja, det går inte ens att 

nämna alla kategorier här. Än 
mindre att fånga in så mycket 
som en bråkdel av det som 
pågår.  
 
Kan tipsa dock om en 
föreställning utöver det vanliga 
på Battersea Art Centre, “The 
mask of the Red Death”, som 
bara inte får missas. Det är en 
“indoor promenade perform-
ance” där scenerna utspelas runt 
omkring en!  
 
Jo, så är ju Liverpool kulturhu-
vudstad i år, så varför inte ta sig 
dit på ett besök.  
 
Ja, detta blir ett axplock ur ett 

myller av upplevelser och intryck. Säkert 
är ni många som har tips och idéer på 
saker ni vill rekommendera. Museibesök, 
en bra bok... jag avslutar här med två 
tips från Anne Norton, Swea; 
föreställningen “Stockholm” vid Hamp-
stead Theatre och sonen James Gold-
crowns dvd “To Die No More” som fått 
pris som bästa dokumentär vid 2005 års 
Portobello Film Festival. Filmen beskriver 
volonärers arbete i Afrika med att ta 
hand om övergivna aidsdrabbade barn. 
Mycket aktuellt och angeläget!  
 

Sofie Haag 

Stockholm den 25 februari 2008 
  
Kära Sweor! 
Varmt välkomna till utdelningen av Sigrid Paskells 
stipendium i scenkonsterna, för 2008 i sång,  på 
Confidencen, söndagen den 17 augusti, 2008, kl 15.45. 
Pris 300:- inklusive ett glas vin. 
  
Utdelningen sker i samband med en föreställning med 
stycken ur barock-kompositören Monteverdis samlade verk. 
Föreställningen består av avsnitt ur operor, madrigaler och 
balett. 
  

Claudio Monteverdi (1567-1643) anses ha skapat de första 
riktiga operorna t ex Orfeo, Arianna och L' incoronazione di 
Poppea. 
  
2007 års stipendieutdelning i musik på Confidencen blev 
mycket lyckad med fullbesatt salong av Sweor med gäster 
samt inbjudna gäster från kulturens värld. 
  
Årets stipendiat utnämns på SWEA Internationals årsmöte i 
Skanör den 5 april. 
  
Mer information kommer i SWEA Forum, i SWEA-Nytt och 
på SWEAs hemsida efter årsmötet i april. 
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Minders-Keepers 
House sitting services 

 
Inger Hallberg-Campbell 

 
Ensuring Security, Looking after Possessions and Pets,  
also providing routine Home and Garden maintenance, 

  Integrity and Discretion 
Meticulous Care   

Vigorous Quality-Control 
 

Telephone 01463-711719 Mob 07919-372122 
E-mail ingerhallberg@hotmail.co.uk 

 
By Recommendation 

If you would like to advertise in SWEA-bladet,  
please contact sofiehaag@yahoo.se 



 

The Government have now confirmed in the Budget de-
livered on 12 March 2008 that they intend to press ahead 
with its package of reforms of the tax rules applying to 
non-doms.  As a result of the consultation process, various 
changes are being made to the draft legislation originally 
published on 18 January 2008.  The revised proposals will 
then be debated before ultimately being incorporated in 
the Finance Act 2008.  This means that although the propos-
als are intended to take effect from 6 April 2008, the ac-
tual wording of the legislation will not be finalised until later 
in the year.   
 
The main proposal remains that those non-doms who have 
been resident in the UK for seven out of the past ten tax 
years will have to pay an annual charge of £30,000 if they 
want to continue to use the remittance basis.  They will also 
lose various tax allowances in the UK.  The alternative is to 
pay tax on worldwide income and gains in the UK.  The 
£30,000 is now to be treated as a tax, which is helpful for 
double tax treaty purposes.  Non-doms who have not yet 
exceeded the seven years will not have to pay this charge, 
but will be affected by the other changes to the rules and 
will suffer the loss of tax allowances.   
 

Those with relatively small amounts of income will be re-
lieved to note that if their unremitted foreign income and 
gains are less than £2,000 per tax year, they will be ex-
empt from the £30,000 charge and may also keep their 
tax allowances.   It will be possible to elect in and out of the 
charge based on the level of income and gains in each tax 
year, but previously untaxed income will remain taxable in 
the UK even if remitted in a year when the remittance basis 
is not claimed. 
 

The £30,000 charge can be paid directly to HMRC using 
untaxed foreign income without this being treated as a tax-
able remittance to the UK.  For tax efficiency, the charge 
should therefore be paid directly from the foreign income 
account.  Any income or gains remitted other than to pay 
the charge will remain taxable.  Children below the age of 
18 will not be subject to the charge. 
 

A number of changes have also been made to the proposed 
new rules relating to the taxation of offshore trusts with non-
domiciled settlors or beneficiaries.   It is intended that in-
come and gains in such trusts will only be taxed when remit-
ted to the UK, even if they relate to UK assets.  This repre-
sents a substantial climb down from the original proposals. 
 

More situations will be treated as a remittance from 6 April 
2008 onwards, so it is important for those non-doms who 
have overseas income or gains to take professional advice 
to see how these proposals may affect them. It is helpful to 
note however that the new proposed tax charge on 
“remittance in specie” where a tax charge will arise if an 

asset purchased using overseas investment income is brought 
to the UK will incorporate an exemption for small personal 
effects such as clothes, shoes, jewellery and watches and 
assets costing less than £1,000. 
 
 
Any overseas income used to pay interest on an offshore 
mortgage on a UK property will after 12 March 2008 be 
taxable. Existing mortgage loans do not trigger a taxable 
remittance for their duration so long as the terms are not 
altered in any way. 
 
The above is intended as a general update only and does 
not constitute legal advice.  The new rules may change fur-
ther before coming into effect, and each person’s individual 
situation will affect their tax affairs.   This article has been 
written in English as it contains a number of tax technical 
terms which cannot easily be translated to Swedish without 
changing their meaning, but I am of course happy to discuss 
the contents in Swedish. 
 

Helena Whitmore 
Director of Tax 
Grundberg Mocatta Rakison LLP 
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Hur man kan förhålla sig till 
livet och dess pr
(övningar)... 
 
... som av en händelse dök hon upp i 
Halmstad, hösten 2000.  En Swea, 
Susanne Shi (nu redaktör), en av de 
personer man ska umgås med som 
gör att man 'tycker om sig själv'. Ett 
uttryck jag fick mig förmedlat, av en 
Swea, när jag på mitten av 80-talet 
arbetade i Los Angeles, Kalifornien, 
som bl a tränare av dressyrhästar 
och ryttare hos Lilian van Dahn
(Arman). Hon höll den svenska 
'kronan' högt, med en Luciakrona på 
huvudet red hon en dressyruppvisning 
med sina tärnor på Sant Anitas 
galoppbana. I det vårlika solskenet 
gjorde hon det svenska svenskare 
genom sitt paradoxala sammanhang. 
Där blev det så tydligt hur man kan 
förhålla sig utåt utifrån sin inre 
position! 

 
...så nu åter en Swea som jag möter i 
London, Susanne har nu återkommit 
till London efter 7år i Halmstad och 
som vi gemensamt såg det spelar det 
ej någon större roll var du bor bara 
du kan umgås med dem som gör att 
du 'tycker om dig sjäv' och med ett 
liknande förhållningssätt till tillvaron... 
...för mig är det samma sak att rida 
dressyr, som du förhåller dig till det 
mesta i livet- Helhetssyn och 
delaktighet - se de stora linjerna, ej 
'snöa in' på detaljer och se vad som 
förenar oss - intuitiv känsla för 
följsamhet och instinkt för det 
outtalade - 'jag följer jag leder', man 

vinner mer på att initialt vara 
medgörlig och sen ge sin ,input, 
och 'se' det som inte sägs, märks 
så tydligt... Åter igen ett 
förhållningssätt...               

Susanne och jag bildade Studio 
123 (den tredje tanken) där vi 
genom  bl.a. utbildningsmaterial 
inom dressyr som medium, 
förmedlade ridideologi ur ett 

förhållningssätt till det mesta i 
livet. Allt för att påvisa att ridning 
ej är ett isolerat fenomen utan 
även är strategi, insiktsfullhet, 
filosofi, organisation, analys, 
ansvar mm listan kan göras lång...
(se vilken 
arbetsmarknadspotential!)   

 

Ett exempel på vårt material är en 
förlängning av den 3e tanken, nr 
4! De fyra stegen som man i livet 
förhåller sig till(utan att man alltid 
är medveten om det) i en alltid 
cirkulerande 
process.                                     

1= när man inför en ny uppgift; 
flytt, seperation, arbete, 
skola,förlust, avslut...försöker att 
hitta 'nytt'upplevs det ofta som 
frustrerande och oroligt.. 

2= man tar ett steg i någon 
riktning som man 'känner för' och 
insperationen börjar komma och 
man 'ser' framåt med tillförsikt 
och ordning och mönster klarnar, 
en bra fas... 

3=...som leder till en lika bra fas 
men med en känsla av flyt, 
kunnande och insikt. Där mår man 
oftast som bäst...men 
utmaningarna får ej tryta för fort 
innan man tar steget till nästa 
fas... 

4= ...då man uppnått och 
förverkligat det man strävat efter 
och risken för att bli 'för nöjd' 
ligger på lur... 

Med vetskap om att dessa fyra 
faser är en kontinuerlig process 
som alla genomlever och att 
strävan bör vara att så länge 
som möjligt vara kvar i fas 2 och 
3 så genom att förhålla sig till 
det viktiga i varje fas kan man 
lättare fördra och förstå hur man 
bör förbereda sig och agera för 
att få balans i sitt liv. 

 
Inför nya utmaningar är vi alla 
på fas 1 och i fas 2 känner vi oss 
kreativa och kan se sammanhang 
för att i fas 3 känna att vi 
behärskar situationen innan vi i 
fas 4 riskerar att bli förnöjda. 

Alla faser förutsätter hur du har 
förhållt dig.  

Hur förhåller du dig i din - 
Position in Life! 
                                       Eva. 
eva.lekander@telia.com 
                                 

dressyrtränare och 

kommunikationsstrateg  

'JAG FÖLJER 

JAG LEDER' 

 

HELHETSSYN 

OCH 

DELAKTIGHET  

POSITION IN LIFE 
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Samanta Shi på stoet Etoille (e.Donnerhall) och Eva Lekander, sommar 07. 
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Självläkande livsstilSjälvläkande livsstil  
Efter 30–40 års ålder är det vår livsstil som till största delen 

avgör hur friska vi är och hur länge vi lever. Det är positivt 

eftersom vi själva har stort inflytande över vår livsstil. Här är lite 

info om självläkning och en god livsstil. God hälsa är en 

färskvara. Det går inte att förlita sig på vad man gjorde 

häromveckan eller i somras. En god och stark hälsa får man 

genom att följa basala, sunda hälsoråd som näringsrik kost, 

motion, vila, värme, beröring, goda relationer. Men vi behöver 

även varva utmaningar och avkoppling, för det aktiverar vårt 

naturliga belöningssystem och ger känslor av välbehag, lust 

och avslappning. Samma sak när vi 

gör gott för en annan människa. Vi 

mår bra av att anstränga oss på 

olika sätt – både psykiskt och fysiskt. 

En god näringsstatus och en sund 

tarmflora ger också förutsättningar 

för ett starkt immunsystem och en 

fungerande självläkning. Då får du 

betydligt bättre motståndskraft mot 

infektioner och sjukdomar. På samma 

sätt har yoga och qigong visat sig 

ha flera positiva medicinska 

effekter. Gemensamt för dessa olika 

åtgärder är att de tillför livsenergi 

(eller qi enligt det österländska 

begreppet). Kroppen är egentligen 

ett informationssamhälle som 

fungerar enligt kaosprincipens 

grunder. Vi behöver en viss 

energinivå för att kaossystemet ska fungera, och livsenergin 

kan liknas vid mikrobränslet som driver det. När vi stärker 

livsenergin förbättras hälsan och självläkningen. 
 

Självläkning är basen i livet 

Att kunna läka och reparera sig själv är en naturlig och 

medfödd mekanism hos alla levande organismer. Kroppen 

reparerar sig själv, tar bort det som inte fungerar och bygger 

nytt hela tiden. Cellerna förnyas ständigt och hela 

tarmslemhinnan byts ut på en vecka. De röda blodkroppar 

lever i tre till fyra månader och varje dygn bildas 50 miljoner 

nya hudceller. Mycket återanvänds, men vi måste tillföra 

sådant som höjer energin i hela systemet för att helhetshälsan, 

eller systemhälsan, ska fungera. För när energin är låg 

fungerar självläkningen dåligt, och kommunikationen mellan 

cellerna haltar. Energi är därför ett centralt begrepp för en 

vital kropp med en fungerande systemhälsa. Det är ett 

självgående system förutsatt att vi ger de rätta 

förutsättningarna.. Andningen är till exempel central för 

självläkningen eftersom den påverkar nästan alla andra 

funktioner i kroppen. Genom att praktisera djupandning, det 

vill säga att andas med buken, kan du styra kroppen i en 

positiv och avslappnande riktning. Det ökar lungvolymen till 

det maximala, vilket effektivt rensar ut ämnen som annars kan 

irritera nerver i lungan och ge inflammation. 

 Eftersom kropp, känslor, tankar och själ hänger 

samman till en fungerande helhet behöver du se till helheten i 

ditt liv för att åstadkomma läkning. Du kan inte påverka en del 

utan att en annan påverkas, vilket även kallas helhetshälsa, 

holistisk syn eller systemhälsa. För att du ska må bra behöver 

hela systemet ses om. Till exempel är tankar näring för ditt 

system på samma sätt som maten är det. Bestraffande tankar 

och skuld kan ge magknip precis som 

dålig mat, medan näringsrik mat och 

uppskattande ord kan göra att ens 

energi lyfter. Det medför att även 

dina tankar och din själsliga kraft 

hjälper till att stärka dig. 

 All läkning är egentligen 

självläkning. Ingen annan kan göra 

det åt dig – bara underlätta och 

stimulera. När du bryter ett ben, 

fixerar läkaren det med gips så att 

kroppen själv kan läka frakturen utan 

yttre påfrestning. En skadad lever får 

läka av sig självt, utan kirurgiska 

ingrepp, under förutsättning att det 

inte är inre blödningar. Massören 

trycker och knådar muskler och 

ligament för att ta bort spänningar 

och öka syresättningen och utrensning. 

En akupunktör sätter nålar på vissa punkter som stimulerar qi-

flödet i meridianerna så att stagnerad energin får fart.  

 När den självläkande kraften stärks och blockeringar 

hävs, läker kroppen och sinnet av sig själva oberoende av 

vilken sjukdom eller skada man har. Det gäller under 

förutsättning att skadan eller slitaget inte blivit alltför stort. Det 

är grunden för all självläkning.  
 

Självläkningens gyllene regler 

Självläkning är naturlig och medfödd hos alla. 

Du kan inte vila dig frisk, att bli frisk förutsätter aktiv handling. 

Genom att stärka din självläkande kraft förebyggs sjukdom 

och obalans. 

Det är viktigt att se till helheten – både den inre och yttre 

miljön – för att kunna ta väl hand om systemhälsan. 

Livskraften (livsenergin eller qi) som främjar läkning finns 

överallt. 

Om du höjer energin och tar bort blockeringar läker kroppen 

och sinnet av sig självt, förutsatt att skadan inte är alltför stor. 

Utveckla dina själsliga krafter och självläkningen stärks. 

Självläkning är all läknings moder, den tar hand om oss under 

förutsättning att vi ger respekt och uppmärksamhet tillbaka. 

Sanna Ehdin 
Hela texten finns att läsa på Sannas hemsida 
www.ehdin.com 
Vill du höra Sanna föreläsa om "Den 
självläkande människan"? Vi tittar på 
datum i höst för Sanna att komma till 
London. Håll utkik på SWEA Londons 
hemsida för mer information! 
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Var rädd om dig även när du 
njuter... 

JAG HAR 

FRAM TILL 

IDAG 

GENOMGÅTT 

FYRA LÅNGA 

OPERATIONER 

MED ÖVER 

200 STYGN I 

ANSIKTET!  

En historia om fåfängans pris! 

Läste artikeln om botox i SWEAbladet nr 2, 
2007.  Undertecknad  är kropp och an-
siktsterapeut sedan 17 år i Båstad. Min 
grundfilosofi när det gäller hälsa är att se till 
hela människan, fysiskt och mental, för att lösa 
upp blockeringar på bästa möjliga sätt. 
Att vara mån om sitt yttre anser jag viktigt för 
välbefinnandet. Hysterin kring det släta ansik-
tet har dock, enligt min mening, gått för långt. 
De miljarder kvinnor och  idag även män läg-
ger ner på kirurgi och insprutningar av olika 
material för att behålla ungdomen är egentli-
gen en sorglig historia  - det inre välbefin-
nandet har halkat efter. 
  
Jag själv är inte opåverkbar och det  är lätt 
att  dras med.  För sju år sedan kom jag i 
kontakt med en sjuksköterska som gjorde in-
sprutningar med ett preparat som heter 
Derma live. Det sas vara förebyggande , helt 
utan biverkningar och du får ett ”friskare” 
utseende. Ämnet som påminner om Restylane 
(som går ur kroppen efter några månader), 
ska hålla i flera år och vara mer permanent. 
Man injicerar i de strategiska vecken, bl.a. 
mellan ögonbrynen, runt mungiporna och 
ovanför läppen. Ämnet består av hyaluron-
syra och akrylhydrogele som blir jämnt förde-
lade i huden. Nytt kollagen bildas runt partik-
larna som slutför utfyllnaden för ett ”mjukt och 
harmoniskt resultat”, enligt folder. Ämnet är 
inte animaliskt. Det har använts inom sjuk-
vården i Frankrike under många år för kor-
rigering av ärr  och liknande. 
  

 

 

Efter Ca två år efter mina injektioner började 
en knuta bildas i kinden. Cortison skulle ta bort 
den men utan resultat. Det bildades bara mer 
och mer och till slut var det tjocka strängar av 
inkapslad vävnad i mina kinder. Senare även 
runt ögonbrynen – ämnet spred sig flera cm 
utanför det insprutade området. Det ovanför 
läppen spred sig till själva läppen! 
  

Jag har fram till idag genomgått fyra långa 
operationer med över 200 stygn i ansiktet! 
Och jag vet inte när kroppen säger stopp och 
de små partiklarna är helt avlägsnade. 
  
Företaget Dermatech tar inte sitt ansvar och 
idag svarar de inte på telefon. Ämnet Derma 
live finns inte i Sverige idag, men i många 
andra länder och kanske i Sverige under an-
dra namn. 
  
Med denna historia vill jag varna alla för 
permanenta ifyllningar. Ingen vet varför just 
jag (säkert många fler) har drabbats.  Det 
kan vara ett starkt immunförsvar som inte 
tillåter främmande ämnen i kroppen. 
  
Det finns sköna behandlingar för ansikte och 
kropp som ger ett vitaliserat och harmoniskt 
utseende och en härlig känsla av välbefin-
nande – utan knivar eller sprutor! 
  
Ha en skön vår önskar   

Helen Barnekow telefon 0431 – 710 10 
                                        

Dipl. Massageteurapeut 
  

 
INTRODUCTORY OFERS—BIKRAM YOGA CHISWICK 
10 Consecutive days for 10 is an introductory offer available to all new practitioners at 
Bikram Yoga Chiswick. It enables you to come to any and as many classes as you 
wish over a 10 day period for a one off payment of 10.  
 
30 Consecutive Days for 30 is an alternative to the 10 days for 10. Come to any and 
as many classes as you wish over a one month period for a one off payment of 30.  
 
To sign up simply arrive 15 minutes before class and register at reception. 
 
Contact Helen 
0208 995 9955  First Floor The Studio Essex Place W4 5UT 



 



 

Vi finns på nätet 

www.swea.org 
 

Vill du vara med i styrelsen?   
Vi utökar nu styrelsen och behöver bl.a. En redaktör, en annonsansvarig och 2 
programansvariga.  Är du intresserad av att engagera dig mer i SWEA Lon-
don. Att gå med i styrelsen är det absolut bästa sättet att snabbt lära känna 
många Sweor och bygga upp ett nytt nätverk.  Kon-
takta gärna ordförande eller någon annan i styrelsen så 

får du veta mer!  

SWEA UK 

S W E A  L O N D O N  S T Y R E L S E  O C H  K O N T A K T E R  

STYRELSEN LONDON 
2008 
 
Ordförande, Välkomstgrupp 
Sofie Haag     
E-mail: sofiehaag@yahoo.se  
  
Vice Ordförande, Program  
Vips Vallis     
E-mail: vipcol@talktalk.net   
  
Sekreterare  
Marianne Ahrens   
E-mail: 
marianne.ahrens@btinternet.com  
 
Vice Sekreterare, Stipendiet  
Rigmor Rutlin        
E-mail:rigmorrutlin@aol.com     
 
Skattmästare   
Johanna Mothander      
E-mail: 
johannamothander@hotmail.com  
  
Redaktör (avgår april 2008)  
Susanne Shi   
E-mail: susanne.shi@hotmail.co.uk   
 
Medlemskap   
My Hansson    
E-mail: myhansson@onetel.com    
 
Program   
Elvira Eilert       
E-mail: elvira_eilert@hotmail.com   
    
Utanför Styrelsen    
 
Välkomstgrupp  
Ing-Marie Ando   
E-mail: marenvagen@aol.com   
 
Välkomstgrupp   
Yvonne Perosa   
E-mail: peryvo@blueyonder.co.uk   
 
Web-ansvarig 
Kajsa Höij      

Stort tack till Svenska Kyrkan där SWEAs styrelse 
träffas en gång i månaden—vi får låna det fina 
rummet i biblioteket.  Naurligtvis frestas vi av 
diverse svenska läckerheter från cafeet och Maggan 
hjälper oss alltid att värma en pizza eller matbit i 
köket...  Vips, Marianne, Camilla och Maggan 
funderar över Kalles Kaviar?  Här finns mycket 
gott !!! 
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Sofie Haag, ordförande, och My Hans-
son, medlemskap, på Tunnelbanan på 
väg hem från styrelsemöte.  “Såååå kul 

Fr v. Marianne Ahrens, sekreterare, 
Sofie Haag, ordförande och Vips  
Vallis, vice ordförande. Styrelsemöte i 
februari 2008. 

Fr v. My Hansson, medlemskap, Johanna 
Mothander, skattmöstare, Elvira Eilert, Program 
och Marianne Ahrens, sekreterare. Styrelsemöte i 
februari 2008. 

Susanne Shi, redaktör, och Johanna 
Mothander, skattmästare, på väg hem från 
styrelsemöte “Vad tror du om detta?” 

Längst fram Fr V: Vips Vallis, vice ord-
förande, Sofie Haag, ordförande, Ag-
neta Powdrill, SWEA stipendiat och Rid-
mor Rutlin, vice sekreterare/stipendiet.  
På årsmötet i januari 2008. 



 

Tenntrådsslöjd  Armband, Halsband, Fotband 

 Yvonne Mahrström  
  yvonne.marson@telia.com      +46 (0)35 21 25 58   
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SWEA lokalavdelningar 
 
VÄSTRA AMERIKAS (VAME) 
Arizona, Hawaii, Las Vegas, Los Angeles, Orange County, San 
Diego, San Fransico, Santa Barbara, Seattle, Vancouver. 
 
MELLERSTA AMERIKAS (MAME) 
Austin, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Florida South, 
Michigan, Minnesota, New Orleans, Toronto 
 
ÖSTRA AMERIKAS (OAME) 
Atlanta, Boston, New Jersey, New York, North Carolina, 
Philadelphia, Virginia Beach, Washinton DC 
 
EMA = EUROPA, MELLANÖSTERN, AFRIKA 
 
VÄSTRA EMA (VEMA) 
Barcelona, Costa Blanca, Göteborg, Holland, Irland, Lissabon, 
London, Madrid, Malaga, Mallorca, Marbella, Oslo, South 
Aftica, Telemark 
 

MELLERSTA EMA (MEMA) 
Belgium, Berlin, Frankfurt/Heidelberg, Israel, Köln/Bonn, 
Luxemburg, Malmö, Milano, Paris, Rimini, Rivieran, Rom, 
Tunisien, Örestad 
 
ÖSTRA EMA (OEMA) 
Athens, Budapest, Dubai, Genève, Istanbul, Moskva, Munchen, 
Riga, Stockholm, Vilnius, Västerås, Warszawa, Wien, Zurich 
 
ASIEN  
Bangkok, Beijing, Hong Kong, Japan, Kuala Lumpur, Perth, 
Seoul, Singapore 
 

WEBBADRESSER 
www.swea.org   FÖR 
SENASTE 
KONTAKTDETALJER  
www.sweakansliet.org  
www.sweaguiden.com 

Tenntrådsslöjd, en gammal samisk tradition i Sverige 
Tänk dig norrsken – föreställ dig samer med ångande andedräkt i den kalla och friska nordiska luften som samlar sina renhjordar. Deras 

färgstarka dräkter som ger värme och dekoration i det karga landskapet och som tillbringar långa mörka nätter med hantverk och 

konst. Inte bara fibrerna i deras kläder kommer från naturen och deras hjordar utan också tillbehören.  

De skandinaviska vikingarna använde guld-, silver- och bronstråd till broderier och samma hantverk har uppskattats av samerna 
sedan 1600-talet. Under 1800-talet dog hantverket nästan ut på grund av en religiös grupp som bannlyste tenn och silver – en 
rättrogen fick inte smycka sig med ”prål och bjäfs”. 
 
Samerna gjorde många inköp på marknader i Norge och här tros idén kommit att spinna tenntråd. Tennet kom ursprungligen  
från England och Irland. Tennet, som också kallas ”fattigmanssilver”, var lättare att bearbeta och billigare. Värdet har senare 
ökat något genom legering med 4% silver för att förhindra tennpest, som gör att tennet faller sönder. 
 
Samerna tillverkade tenntråden genom att först klyva en björk- eller alkvist mitt itu och sedan ta bort märgen. Därefter hällde 
man i en blandning av tenn och bly som fick stelna. De tennstavar man då fick fram pressades genom mindre hål som man 
borrat i renhornsskivor (dragskivor). Då tenntråden blev tillräckligt fin spann man den runt en tunn rensena (idag björntråd) och 
skapade sedan de vackra broderierna med den fina tenntråden på skinn och kläde. 
 
Tack vare återfinnandet av gamla redskap 1905 kan denna fina konst idag bli en glädje för många nationaliteter. Tennet som 
en gång infördes från Norge, hantverket, samt det gamla sättet att preparera renskinn och horn, ger möjligheten att äga ett 
traditionellt och miljövänligt hantverk.  
 

 



 

 

Ansökan om Medlemskap  
SWEA London  
sidan 18  

Sponsra SWEA London  
Genom ett pris att lotta ut på våra program 

 
Följande företag/personer har donerat priser  

till SWEA för framtida program: 
 

www.solentro.com 
Nu är det busenkelt att göra din egen bok på nätet!  Ett nytt och enkelt sätt att 
skapa en egen bok lanseras på solentro.com!  Personliga texter och hälsningar 
samlade i en riktig bok med vacker design av högsta kvalitet berör och blir till 
en fantastisk gåva att ge bort vid bröllop, födelsedagar eller andra tillfällen.  
 

www.sannarelations.com 
Sanna Ehdin   
Vill du höra Sanna föreläsa om "Den självläkande människan"?  
Vi tittar på datum i höst för Sanna att komma till London.  
Håll utkik på SWEA Londons hemsida för mer information! 
 
 
 

Kontakta sweaprogramlondon@hotmail.com  

Foto från Svenska Residenset: SusanneShi 


