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Trots att det nu gått över 6 månader sedan vi flyttade till Zürich 
har jag ännu inte vant mig vid att inte längre vara Londonbo. 
Det är därför jag med stolthet har kunnat fortsätta med upp-
draget som redaktör och jag hoppas att ni även i detta nummer 
finner rolig och intressant läsning. 

I vårens tidning har vi fortsatt med olika 
teman så att det finns lite för alla. Hälsa, 
mat, litteratur, reportage och så vidare 
samt massor av bilder så klart. Tycker du 
något fattas, hör gärna av dig. Glöm inte 
skicka bilder om du varit med på något 
evenemang. Det är alltid kul att ha med. 
Tack till er som skickat bidrag, ju större 
variation desto roligare tidning. I detta 
nummer har Susanne Rehnmark-
Westling tagit över layouten (tack  
Susanne) och på ett professionellt sätt 
gett tidningen en fin identitet som 
vi hoppas kunna behålla många år 
framöver.  

Posten som redaktör är väldigt rolig och 
man får kontakt med alla världens hörn 
av olika anledningar. Jag har pratat med 
ett fiskeri i Norge för att få rättigheter 
till en bild, e-mailat till Kuwait för ett 
reportage, samt konstant haft ögon och 
öron öppna för information och idéer 
till tidningen framöver. Det är på något 
sätt ett PR arbete för att skapa nya kon-

ansvarIG utGIvare
Sofie Haag
london@swea.org
redaKtÖr
Anna Seefeldt
swealondonredaktion@gmail.com
laYout
Susanne Rehnmark-Westling
www.wagworks.biz
webmoster
Marianne Ahrens & Kajsa Höij
annonsFÖrsÄlJnInG
Sofie Haag & Lina Johnsson
swealondonannons@gmail.com
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Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera 
insända bidrag.

JubIleumÅrets annonsPrIslIsta:
Liten panel  £50
Visitkort £70
Kvartssida  £150
Halvsida £200
Helsida £300
Insida Omslag £400
Baksida £600

taCK tIll vÅra annonsÖrer: 
Amazing Sweden, Bikram Yoga, Grundberg 
Mocatta, myJoice, Kiwivan & Man, SAS, SEB, 
Skåne Täck & Bygg - Arty Craftsman,  
Svenska Skolan, Swedecare, Totally Swedish.
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takter och möjligheter även för en själv 
vilket har gett mig ett enormt nätverk. 
Då jag även sitter i redaktionen i Zürich 
samt är webmoster lämnar jag nu gärna 
över redaktörsposten till nästa ambitiösa 
London-Swea. Är du intresserad får du 
gärna höra av dig så berättar jag mer.  
Du behöver inte ha någon tidigare 
erfarenhet, bara vara nyfikenhet och 
naturligt proaktiv.

Jag önskar er en underbar vår och som-
mar och hoppas ni har möjlighet att fira 
något av SWEA Londons evenemang 
under deras 20:e år som avdelning. 
Stort grattis från mig. Nu är det dags att 
bläddra vidare och njuta av vårens upp-
laga medan vårvädret är som bäst. 

Kram på er och må väl! 

~ Anna Seefeldt - Redaktör
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SWEA London
fyller 20 år  

Och vilken start på jubileumsåret vi fått! Över 6o Sweor  
samlades i Svenska Kyrkan i samband med årsmötet och  

firade in vårt jubileum. Det bjöds på champagne och tårta  
med sprakande tomtebloss, bandklippning till festfanfar,  
lotteri och underhållning och mitt i alltihop lyckades vi  

samlas för en härlig gruppbild. 

Som utlovat är den med i detta nummer 
av SWEA-bladet. Vi fortsätter fira under 
året, så håll utkik på hemsidan efter 
mer information. För dig som inte har 
dator kommer det information hem i 
brevlådan. Har du förslag, tips och idéer 
på hur du vill uppmärksamma jubiléet, 
tveka inte att höra av dig! 

Jag är nu inne på mitt andra år som 
ordförande för SWEA London och 
vill här passa på att tacka för förnyat 
förtroende. Tack också till våra avgående 
styrelsemedlemmar, Vips Vallis, Elvira 
Eilert, Anna Seefeldt och Susanne Shi 
för era insatser under året som varit. 
Vi välkomnar också Liselott Nordell, 
Charlotte Säve, Lina Johnsson och Sofia 
Bune som nya medlemmar i styrelsen. 
Nytt för i år är också att vi har fler som 
hjälper till i olika grupper även utanför 
styrelsen, ingen nämnd ingen glömd. Vi 
är mycket tacksamma för er hjälp! Vill 
du engagera dig mer, men inte binda dig 
till ett uppdrag? Hör av dig! Det kan 
vara att hjälpa till vid en programpunkt, 
ordna med utskick, hjälpa till med an-
nonsförsäljning, korrektur, tidning eller 
något annat som intresserar dig. 

Vår avdelning fortsätter växa. I år har vi 
i skrivande stund fått inte mindre än 25 
nya medlemmar på tre månader. Varmt 
välkomna ska ni alla vara. Som SWEA-
medlem väljer man själv hur aktiv man 
vill vara. En del är med och stödjer 

VI SÖKER NY REDAKTÖR
Anna Seefeldt har flyttat till Schweiz och kan 
tyvärr inte fortsätta som redaktör för SWEA-
bladet London. Om du är en idérik kvinna 
med sinne för ord och bild är det här din 

chans. Du kommer att jobba i nära  
samarbete med Susanne Rehnmark- 

Westling (layout), Lina Johnsson  
(annonsansvarig), och Sofie Haag (ord-
förande). Hör av dig till: 
swealondonredaktion@gmail.com 

STORT TACK till våra korr. läsare:
Elisabet Baldwin & Rigmor Rutlin 

SWEA LONDON STYRELSE:
Ordförande: Sofie Haag
Vice Ordförande/Stipendium: Rigmor Rutlin
Sekreterare/Webmoster: Marianne Ahrens
Kassör: Johanna Mothander
Medlemmar: My Hansson
Program: Sofia Bune
Annonsansvarig: Lina Johnsson
Ledamot: Liselotte Nordell, Charlotte Säve

“ 
Vår avdelning 

fortsätter växa ”
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organisationen genom sin medlemsavgift 
och sitt medlemskap, andra vill enga-
gera sig mer. Det är helt upp till dig som 
medlem.
 
SWEAs syfte är att stödja och främja 
svensk kultur och tradition vilket görs 
genom donationer och stipendier bland 
annat. Genom att vara med i SWEA får 
man således inte bara tillgång till ett fan-
tastiskt nätverk världen över, man bidrar 
även till att skänka pengar till Sverige-
främjande ändamål. 
Här i London delar 
vi ut ett stipendium 
en gång per år. Årets 
stipendiat, Anne 
Larsson, presenteras 
närmare längre fram 
i tidningen liksom 
makarna Powdrill 
från året innan. Vi vill 
i samband med 20-årsjubiléet öka våra 
insatser här i London med att i ett första 
steg höja stipendiesumman till £1500. 
Vi vill också hjälpa SWEA att samla in 
pengar till Nationalmuseum i Stockholm, 
i samband med att SWEA firar 30 år. Se 
sid 26 för mer detaljer. 

SWEA blir vad vi gör det till, och vi har 
förmånen i vår avdelning att ha medlem-
mar i alla åldrar och av alla sorter. Det är 
vi tillsammans som skapar den avdelning 
vi vill ha. I år har vi på förfrågan börjat 
med mer yrkesinriktade aktiviteter såväl 

som ett ökat utbud av dagsaktiviteter, 
med promenader i Richmond Park och 
Windsor, bl a. Vill du t ex nätverka kan 
du göra det på någon av våra after work-
träffar och på facebook och LinkedIn 
genom gruppen SWEA London, ett pro-
fessionellt nätverk exklusivt för SWEA 
Londons medlemmar. Kontakta medlems-
ansvarig om du har frågor kring detta. 
Som medlem har du också tillgång till 
en mängd attraktiva medlemsförmåner, 
bland annat rabatt på Svenskbutiken 
TotallySwedish och halva priset på 
Handelskammarens Trade Directory. Stöd 
våra annonsörer och sponsorer - nämn att 

du är Swea i kon-
takten med dem. 

Sist men inte minst 
- du har väl inte 
missat att region 
VEMAs nästa möte 
sker på Irland i 
oktober? För mer 
information om 

VEMA, se sid 23. Vill du följa med, hör 
av dig, så kan vi samla ihop oss från  
London och åka tillsammans!

Med det önskar jag mycket nöje att läsa 
detta första av två jubileumsnummer av 
SWEA-bladet. Tack till alla medverkande, 
och till vår redaktör och layoutare som 
bidragit till att ta fram en sån fin tidning!

Allt gott!

~ Sofie Haag - Ordförande

Årsmöte

Stort tack  
till alla våra 
jubileumsponsorer:
Alfa Laval 
Alla generösa Sweor
Anne Larsson
Anne Lewenhaupt Brun
Radisson SAS Portman Hotel 
InutiDesignerJewellery, Windsor
Per Nordangård 
Sanna Ehdin
Swedish Hall Concerts
TotallySwedish
www.alexhartstyling.co.uk

m
eD

Le
m

m
a

r

Foton: Sofie Haag
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Välkomna nya medlemmar:
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Birgitta Andersson
Margaretha Assarsson
Kristina Bluhm
Mona Burton
Henriette Conway
Susanne Eriksson
Ann-Sofie Ewing
Helena Forsberg

Annelie Gunnarsson
Charlotte Holdsworth Hunt
Maja Inde
Sara Jacobson
Karin Johansson
Lena Kanyasa
Carol Laird
Kerstin Lindman-Strafford

Yvonne Lundberg
Annethe Nathan
Isabella Nitschke
Liselott Nordell
Josefin Nordegren
Ann-Marie Skarstam
Rebecka Skarstam
Annika Wahlberg

Lina Johnsson (SWEA), Nils Klöfver och Björn Kleiman (Swedish Hall Concert) underhöll på Årsmötet. 
Se konsertschema på www.swedish-hall.org.uk

Nyårsdrink på Svenska Ambassaden

Vi var nio Sweor som njöt av hembakade semlor och drack 
gott kaffe och hade som vanligt mycket trevligt tillsammans.

~ Gunilla Tuite (text & bild)

Semlor hos 
Gunilla
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Charlotta Johnson, Anne Lewenhaupt-Brun, Gunilla Eldh, Eva Pettersson, Agneta Ordish,  
Helen Shenston och Gun Wahlstrom.

Skatteseminarium 
med SEB & 
Grundberg  
Mocatta 
Rakison

Ambassadör 
Staffan 

Carlsson

Ett år in i de nya skattereglerna… vad 
gör vi nu? Ja, det var temat på det 

mycket uppskattade skatteseminarium 
som hölls i februari i år på SEBs kon-
tor i city. Det var SEB Private Banking 
och Grundberg Mocatta Rakison LLP 
som tillsammans med SWEA London 
bjöd till en uppföljning av förra årets 
populära skatteseminarium. Helena 
Whitmore från Grundberg Mocatta 

Rakison LLP presenterade de engelska 
skatteförändringarna som trädde i kraft 

förra året och Fredrik Lager, SEB Private 
Banking Luxemburg, gick närmare in på 

de svenska och internationella skatte-
reglerna. Efter presentationen bjöds det 

på drinkar och kanapéer. 
Tack till alla som bidrog till en mycket 

lyckad kväll.

~ Sofie Haag (text & bild)



GROCERIES

CHILDREN’S ITEMS

WORKS OF SWEDISH ART 

AND DESIGN

We provide Londoners with a wide 

range of fine Swedish products.

32 Crawford Street, London W1H 1LS  

TEL  020 7224 9300

info@totallyswedish.com  

www.totallyswedish.com

Nationwide home delivery. 
Please place your orders at: www.totallyswedish.com

Den 28 oktober var London-Sweorna in-
bjudna på champagneprovning på restaurang 
och bar Texture, som ligger vid Portman 
Square i centrala London. Isländska Aggi 
Sverrisson, som är prisbelönad kock här, och 
Xavier Rousset, den omtalade sommeliern, 
är båda delägare i firman.  Deras koncept 
står för lätt och hälsosam mat och utsökta 
viner och champagne. Europeisk mat med 
stark fokus på olika konsistens och struktur 
för maximal njutning.

Textures eventmanager Gizane Camps hade 
gjort ett fantastiskt jobb och vi fick prova 
en rad olika champagnesorter, varav den ena 
smakade bättre än den andra! Medarbetaren 
Alice Henderson berättade om restaurangen 
och den exklusiva baren, medan vi drack 
champagne och mumsade på kanapéer. 
 
Sedan ordnade Alice även en visning av 
lokalerna så att vi kunde ta oss en ordentlig 
titt på restaurang- och konferensdelen (plats 
för 60 sittande matgäster). Restaurangens 
avsmakningsmeny såg alldeles underbar ut. 
Det är säkert många som kommer att åter-
vända inom en snar framtid för att prova på 
dessa läckerheter!  Om du är intresserad kan 
du läsa vidare om detta vinnande koncept på 
www.texture-restaurant.co.uk

Champagne på Texture
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Aggi Svensson och Xavier Rousset. Foto:Vips Vallis

Vem har inte känt sig fånig i ett nytt 
sällskap när man inte känner igen en 
enda person och helst av allt vill lämna 
rummet?

NÄR skall man börja?
VAR skall man börja?
HUR skall man skifta person?

En bra start är att INTE lämna rum-
met och känna sig halvt misslyckad.  En 
bra start är i stället att nästan tvångs-
mässigt bestämma sig för att lämna ut ett 
antal av de business/visitkort som man 
MÅSTE ha i fickan när man inleder sin 
networking-karriär.  Lika viktigt är att få 
ett kort tillbaka av en person, som man 
snarast bör följa upp med ett email eller 
brev.  Och tänk på att bra networking 
är lika viktigt på den privata festen som 
vid ett möte med nya och gamla kol-
legor.  Möjligen sprider man inte ut sina 
businesskort i samma utsträckning på ett 
privat party.

- I privata sammanhang,  t ex  på en 
cocktail-mottagning,  är det ett bra knep 
att be värdinnan att få gå runt med 
brickan med kanapéer.  Det fungerar 
alltid, säger Pia Helena Ormerod, tidigare 

direktör på Svenska Handelskammaren i 
London och en erfaren minglare.
- Jag kände osäkerhet i början av min 
direktörstid när jag plötsligt skulle mingla 
runt bland så många medlemmar som 
möjligt på två timmar en kväll, men 
man lär sig snabbt.  I ett sådant samman-
hang kan man gömma sig lite bakom 
det företag man representerar, säger Pia 
Helena Ormerod.

NÄR man skall börja, får den aktuella  
situationen avgöra – DIREKT, är dock  
mitt råd. Börja på nästa privata party  
eller på nästa networking evenemang. 
Kliv knappt innanför dörren innan 
arbetet påbörjas – och se det just som ett 
arbete som man måste lära sig att utföra.
VAR hittar jag snabbast en person som 
jag kan närma mig? Förmodligen är det 
bästa rådet att snarast hälsa vänligt på en 
person av samma kön som man själv och 
gärna i samma ålder. Det är lätt att känna 
sig lite dammig alternativt oerfaren om 
man råkar ut för en generationskrock.
HUR man lämnar en person för att gå 
till nästa är det svåraste momentet för en 
oerfaren minglare. Man känner sig  
ouppfostrad och avvisande om man 
plötsligt vill vandra vidare. Gör inte det! 

”The Art of Networkning” säger allt om betydelsen av att vara 
en bra minglare.  Det är en konstart och alla är inte födda till 
proffsiga networkare – men alla kan bli mycket bra.

Konsten att mingla 
kan alla lära sig

9

Hitta metoder som gör det självklart att 
vandra vidare.

-Mingla i högst fem minuter och träna  
in en artig och väldigt diplomatisk fras 
som avrundning. ”Ursäkta mig men där 
ser jag en person som jag har lovat att 
kontakta – tack för trevligt samtal så 
länge” och så vandrar man iväg, säger 
Pia Helena Ormerod.  Svårare än så är 
det inte och fastna för all del inte i ett 
oändligt långt samtal med bara en person 
– då känner man sig bara misslyckad när 
man kommer hem. 

Privat eller på arbetet handlar det  
alltid om att åstadkomma bästa tänk-
bara marknadsföring – av sig själv och 
sin familj eller av sitt företag och sina 
medarbetare.

Networking och proffsig mingling är det 
billigaste, snabbaste och mest slagkraftiga 
sättet att marknadsföra.

Så lycka till – och glöm inte business- 
eller visitkorten nästa gång!

~ Ulla O’Barius
obarius@msn.com
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Mingla virtuellt Med london-Sweor på facebook och linkedin
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Men hur ska vi göra? Vad ska vi göra?
Vi tar och tittar på 100-åringarnas bästa 
tips. Den amerikanske forskaren  
Kenneth Pelletier har rest runt i världen 
och intervjuat 100-åringar. Han samman-
fattar sina slutsatser så här:
•	Lev	i	nuet
•	Ät	enkel	och	bra	mat,	håll	dig	slank,	se		
 till att blodsocker och insulinhalterna  
 är låga och att du äter tillräckligt  med  
 vitamin A, C, D och E
•	Se	till	att	du	sover	tillräckligt
•	Var	nyfiken,	använd	hjärnan
•	Inse	att	livet	är	meningsfullt	och	att		
 du har en uppgift här så länge du lever
•	Lär	dig	hantera	stress,	inse	att	det		 	

mesta ordnar sig, lär dig att anpassa 
dig när livet förändras

•	 Var	optimist

•	Skratta	ofta
•	Vårda	dina	förhållanden	till	andra,		
 odla kärleken och se till att ditt sexliv  
 fortsätter långt upp i åren
•	Tro	på	dig	själv	och	var	envis

Vissa folkslag och folkgrupper verkar 
också ha lyckats hitta en del av nyckeln 
till ett långt och gott liv. På Himalayas 
sydsluttningar levde Hunzafolket som 
höll sig friska långt upp i åldrarna. Det 
fanns 90-åringar som såg ut som om de 
var 50 år och det märkliga var att de 
var helt kroppsligt friska och aktiva. De 
kunde gå flera mil om dagen utan att ens 
känna sig trötta eller få värk i kroppen. 
Ingen gick i pension utan alla deltog i 
byns arbete. Efter en kort sjukdoms- 
period dog de snabbt när deras tid var 

inne. Nu har Hunzafolket nåtts av både 
moderna vägar och västerländsk mat och 
deras hälsotillstånd har därmed försämrats. 
Med civilisationen har också sjukdomarna 
kommit. Man tror att följande faktorer 
medverkade till deras tidigare friska liv:
•	De	levde	nära	naturen	och	åt	naturlig	mat.	
•	Maten	de	åt	var	kalorisnål	och	innehöll	
 många råa grönsaker och frukter. 
•	Deras	dricksvatten	var	rent	och	ovanligt	
 rikt på mineraler.

På ön Okinawa i Japan har invånarna den 
längsta medellivslängden i världen. Men 
de som flyttar från ön och bosätter sig  
på andra platser i världen behåller inte 
samma långa livslängd. Orsaken måste 
alltså ligga i livsstilen inte i generna. Så 
vad är det som utmärker deras livsstil?  

Nu blir vi äldre och friskare. På 35 år har svenska kvinnor som blivit 
över hundra år ökat med 1350%. Och vem skulle inte vilja bli en 
pigg 90-åring som åker skidor, spelar golf och åker på solsemester?

Grattis Sweor
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om De lever mycket kalorisnålt och äter 
övervägande frukt och grönsaker. Medi-
tation finns med som ett naturligt inslag 
i deras vardag och de växlar ständigt 
mellan arbete och vila. Motion får de från 
olika kampsporter. Familjen och vännerna 
spelar en stor roll i deras liv.

Jag får ofta frågan om det finns några 
vitaminer eller naturmedel som gör att vi 
åldras långsammare.
Svaret är nej, men det finns naturmedel 
som stärker kroppen och på så sätt kan 
det ge oss fler friska år. Tänk på att vi 
reparerar, bygger och förnyar vår kropp 
med maten så det är viktigt vad vi äter. 
Förutom mycket grönsaker, frukt och 
bär brukar jag även föreslå mina vänner 
att äta ett bra multivitamintillskott som 
också innehåller mineraler och selén. 
Utöver detta är det bra att komplettera 
med Omega 3 fettsyror som är viktiga för 
kroppens metabolism och för hjärnan.

Här kommer några andra naturliga sätt att 
stärka kroppen.

Det är bra att börja dagen med att ta en 
matsked äppelcidervinäger eller saften 
från en citron i ett glas ljummet vatten. 
Drick detta på fastande mage helst en 
halvtimme innan ni äter er frukost. Då 
sköljer ni rent mag-tarmkanalen och 
stärker matsmältningen. Morgondrycken 
gör också kroppen mer basisk vilket är bra 
då många av oss har försurade kroppar.

Strö blåbär över morgonyoghurten.  
För att motverka fria radikalers skadliga 
inverkan på cellerna har forskning 
visat att blåbär är oslagbart effektivt. 
Försöksmöss fick äta spenat, jordgubbar 
eller blåbär och experimentet visade att 
det var mycket effektivare att få i sig anti-
oxidanterna i sin naturliga blåbärsmiljö än 
att försöka äta dem i tablettform.

Byt ut kaffet mot te någon gång per dag. 
Te innehåller välgörande antioxidanter. 
Men köp te av hög kvalitet, gärna grönt 
eller örtte.

Börjar lederna kännas stela så försök att 
göra några enkla stretchövningar varje 
dag. Pröva också att strö kosttillskott av 
nypon över muslin, nyponpulver har visat 
sig mycket effektivt på en viss typ av 
ledvärk.

Träning på gymmet är fantastiskt både 
för gamla och unga, då den belastar och 
stärker vår benstomme och hjälper till att 
bygga muskler. Ju mer muskelmassa det 
finns på kroppen desto bättre fettförbrän-
ning får vi. Ytterligare bonus är att träning 
med vikter stimulerar tillverkningen av 
tillväxthormon.

Det verkar som om maten och vår livsstil 
är grundstommen för en god hälsa och 

ett långt och friskt liv - det som sitter 
i generna kan vi ju inte göra något åt 
(inte ännu i vart fall). Och att det sun-
daste sättet att minska våra långa vård-
köer är att se till att vi aldrig behöver 
ställa oss i en.

Ni som vill höra mer om hur man med 
enkla sätt kan få ett friskare och bättre 
liv. Kom och lyssna när jag pratar för 
Sweorna den 21/4 i Svenska kyrkans 
lokal.

Till dess ha det så bra.

~ Britt Engström 
(snart Biopat)

P.S.

Eftersom nästa 
tidning kommer ut 
i november så vill 
jag redan nu passa 
på att komma med ett 
litet tips, inför den långa 
varma sommaren.
När du påtar i ditt grönsaks-
land eller bara är ute i naturen 
kan det vara bra att skydda sig 
mot de små blodsugande fästing-
arna (som ju kan ge både TBE och 
borrelia!). Uppenbarligen tycker de 
inte om doften 
av timjan och 
rosmarin.

Gör så här:
•	Koka	upp	1		
 liter vatten i  
 en kastrull
•	Ta	av	kastrul-	
 len från plat- 
 tan när vatt- 
 net kokar.
•	Tillsätt	ros-	
 marin eller  
 timjan.  
(Använder du 
torkade örter 
ska du hälla ett 
glas med örter 
i vattnet. Väljer 
du färska örter 
- som ger bäst 
resultat – ska 
du använda ca 
hälften så myc-
ket jämfört med 
torkade örter.)
•	Lägg	lock	på	 
 kastrullen  
 och låt  
 blandningen  
 dra i minst 1  
 timme.
•	Sila	bort		
 örterna, häll  
 över vätskan  

 i en sprayflaska och tillsätt 1 matsked  
 vitvinsvinäger.
•	Förvara	flaskan	i	kylskåp
•	Spraya	på	armar	och	ben	innan	ni	går		
 ut i skog och mark.
•	Har	du	en	hund	går	det	bra	att	spraya		
 på pälsen.

Lycka till!

Foto: modgourmet - Flickr.com

BIKRAM
YOGA

if you are new to bikram Yoga chiswick  
we invite you to take part in our special offer  

to get started:

to sign up, simply arrive 15 minutes before class 
to register at reception.

£30 for 30           
                  consecutive days

For a one off payment of £30 you can participate in  
as many classes as you like over a 30 day period.

First Floor, The Studio
Essex Place W4 5UT
Tel. 020 8995 9955

www.bikramyogachiswick.co.uk



Fast jag bott i London till och från i nio 
år nu, så finns det vissa saker jag vägrar 
att släppa, och det känns som jag blir 
mer och mer svensk ju längre jag bor 
här. När jag först “flyttade” till London, 
dagarna före “millenium-eve”, var tanken 
bara att jag skulle stanna i 6 månader. Jag 
ville bli logoped och hade fixat som-
marjobb på ett äldreboende hemma i 
Laholm, på den halländska västkusten. 
Men bara några veckor innan vi flyttade 
hem till sommar-Sverige träffade jag 
Paul, som nu är min sambo sedan många 
år. Trots att jag började på universitetet i 
Göteborg samma höst, lyckades Paul och 
jag hålla vårt distansförhållande vid liv 
och på våren 2001 flyttade jag tillbaka 
till London och började jobba som 
sekreterare. Det har blivit en mängd ad-
ministrativa jobb sedan dess, framförallt 
inom arkitekt- och byggnadsingenjörs-
branschen. Samtidigt har jag kommit 
tillbaka till min första kärlek, något som 
jag redan tidigt hade bestämt mig för att 
inte satsa på, musiken! Efter en fantast-
isk utbildning genom den lokala musik-

skolan hemma i Sverige, där jag spelade 
blockflöjt, horn och tvärflöjt, samt tre år 
på musikgymnasium i Halmstad, hade jag 
bestämt mig för att skaffa ett “ordentligt” 
yrke, som logoped till exempel. Men nu 
blev det inte så... Efter fyra år på Gold-
smiths College med en bachelor examen i 
musik, samt två år på musikkonservatoriet 
Trinity College of Music i Greenwich, har 
jag snart även avlagt en magistersexamen. 
Från början var det jazz och musikaler 
som intresserade mig, men en fantastisk 
historielärare 
fick mig att byta 
bana. Genom 
hans undervisning 
insåg jag att opera 
inte handlade om 
tråkiga tanter som 
står på scen och 
skriker, utan är 
som vilken såp-
opera som helst, 
med kärlek och hat, liv och död, makt och 
pengar... fast klart överdimensionerat och 
förstärkt med musik, som kan få en att 
dansa av glädje eller gråta bittert. Så nu är 
jag själv en av dessa tråkiga tanter, och jag 
försöker ofta förklara och dela med mig 
av min förkärlek för denna konst till de 
människor jag träffar.
 
Nu sjunger jag ofta som solist på kon-
serter samt med en mängd mindre eller 
större körer och flyger ofta hem till 
Sverige för att sjunga på bröllop. Senast 
var jag hemma för några veckor sedan för 
att framträda som solist på en körkonsert 
samt för att ta emot ett kulturstipendium 
från St Knuts Gille i Laholm, då de firade 
50 år. Det är fantastiskt att kunna ha ett 
jobb som tillåter mig att bo i England, 
men där jag även kan komma “hem” till 
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Kerstin Waidele - Hemflyttad
 
För åtta år sedan flyttade jag till London, 65 år gammal. En impuls som kom ifrån 
min då 98-åriga mamma. Min dotter bor i London och hon ägnade mig en massa 
tid, men jag var ju också tvungen att skaffa mig ett eget liv. Vad göra? “Bli medlem i 
SWEA” sade en god vän i Schweiz, och så blev det, och det blev en vändning i mitt 
liv. Det sägs att när man är gammal får man inga nya vänner. Det är fel, ty mina bästa 
vänner finns i SWEA London och jag är oerhört tacksam för er vänskap och saknar er 
mycket, där jag nu sitter hemflyttad till Båstad och säger “ vad gör jag här “ ? som jag 
gjorde i London för åtta år sedan. Kanske gå med i SWEA Örestad, eller?

 
~ Kerstin Waidele

Lina Johnsson - Ny medlem

“Klart vi ska ha IKEA-kök” sa jag till min sambo. Som att det 
skulle vara befängt att ens tänka tanken att vi skulle kunna ha 
något annat, och sedan gick ju MFI i konkurs och så var det slut 
på den diskussionen.sw
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“ 
...tråkiga tanter 

som står på scen och 
skriker,... ”

Kiwi Van & Man  
kan transportera  

dina privata ägodelar 
mellan Sverige  

& Storbritannien.
var vänlig kontakta oss på: 

+44 (0) 7512 811266,
+44 (0) 20 7788 7735 eller 
info@kiwivanandman.com

www.kiwivanandman.com

Sverige så ofta som jag gör. För som en ny 
Swea uttryckte det på mötet för nya Sweor nu i 
mars, så är ju både Sverige och England “hem”.
 
När jag först flyttade till England ville jag 
helst “blend in”, och jag uppskattade när 
den första frågan då man träffade någon 
för första gången inte alltid var: “So where 
are you from then?”, utan man kunde tala 
om andra saker, och inte fastna på bastubad 
och älgar... ja, ni vet ju alla lika bra som jag. 
Nu är jag mer bekväm, både med min egen 

svenskhet, samt med mitt 
adoptivland. Jag har till 
och med sjungit engelska 
nationalsången för HRH 
The Prince of Wales och 
HRH The Duchess of 
Cornwall, en fantastisk 
upplevelse under en 
liveinspelning för ITV i 
höstas.
 

Så här är jag nu, i Hither Green, med 
cykelavstånd till underbara Blackheath 
och Greenwich, i sydöstra London. Vi har 
köpt ett underbart viktorianskt hus som vi 
håller på att renovera, och mitt  IKEA-kök 
kommer nu på lördag. Huset kommer att 
bli en salig blandning av svensk design och 
engelska färger, lite som jag själv ungefär.

~ Lina Johnsson - Annonsansvarig

Lina&
Kerstin 

När vår dotter och jag landade på Kuwaits 
flygplats förra året var det första hon sa 
“det luktar hemma”. När vi senare stod 
och väntade såg jag att Samantas ögon 
blev stora som tefat. Hon hade fått syn på 
en glasmonter full med gyllene smycken 
“ååååå, guld....”, sa hon. Jag tänkte, vi har 
nog hamnat på rätt plats när det luktar 
hemma och hon älskar guld. Nu ska vi bo 
i Kuwait i Mellanöstern, eller The Arab 
Gulf som vi nu säger. 
 
De fyra veckor som följde var samma  
metodiska “to-do-list” som alltid när vi 
flyttar... Hitta bostad, börja skola, mat- 
affärer, telefon, osv. Efter flera omgångar 
av nya länder går det som på räls och  
det går fortare att bosätta sig, sen blir  
det plötsligt tyst ett tag och man letar  
nya vänner. 

En förmiddag var det svensk “coffee  
morning” och jag pratade med Karin som 
kände igen mig... Nej men det är ju  
Sushi! sade hon högt och glatt! Jag kal-
lades för Sushi (Susanne Shi) när jag 
bodde i Halmstad 2000-2007. Karin 
förklarade att hon varit hemma hos oss i 
Halmstad och sökt boxplats för sin 
häst - helt otroligt hur liten världen 
är! Hästar var vårt gemensamma intresse 

och snart träffade jag en annan svensk 
tjej, Linda, som var hästskötare på Messi-
lah Equestrian Club. De behövde hjälp 
på Messilah och jag med många års 
erfarenhet av hästar satt veckan därpå 
och väntade på en intervju. Kontors-
byggnaden som mer liknade en stor 
villa var inredd som ett femstjärnigt 
hotell med vacker marmor och snidade 
trämöbler.

En sekreterare visade mig in till 
Mr Tariq Al Mailams kontor som var 
gigantiskt. Jag glömde nästan bort att jag 
var där på en intervju och kunde inte 
låta bli att berömma både rum, utsikt 
och anläggning! Vi fortsatte att prata i 
nästan en timme om arbete och erfaren-
heter men mest om samma intresse för 
de vackra djuren. Sen ringde Tariq ner 
till stallchefen och vi kom överens om 
mina arbetsuppgifter varvid jag därefter 
blev välkomnad till Messilah Equestri-
an Club. Jag hade hamnat i en dröm.

Sommaren här är mycket, mycket varm... 
trodde jag glömt stänga ugnsluckan när 
jag gick ut i början. Jag fick till och med 
lägga mitt halsband innanför skjortan så 
det inte brände mig. Skjorta tänker du 
kanske, ja man går inte gärna runt i linne 

och shorts - detta är ett muslimskt land 
där alla är täckta.  Fast i vårt luftkondi-
tionerade köpcentrum finns alla märken 
såsom Debenhams, Boots, GAP, mfl.
Även om kvinnor bär tunn svart dräkt 
så döljer sig märkeskläder under... och 
glittrande väskor och solglasögon från 
Gucci eller Chanel.  Det är så många  
fascinerande kontraster. 

En del tror att det var krig här alldeles 
nyss... Nja, Gulfkriget var 1991 så det 
var ett tag sedan. Idag är här en liten 
storstad med en dryg miljon kuwaitier 
och 2,5 miljoner “expats” (de flesta från 
Indien, Pakistan och Bangladesh). Enligt 
GULF Agency är vi inte ens hundra 
svenskar här.

Det ena har lett till det andra och nät-
verk, nätverk, nätverk... Kuwait är för 
litet för SWEA men samma anda finns 
här.  Jag älskar mitt liv med hästarna 
här i Kuwait och att få dela med mig av 
mina erfarenheter. Borta bra men hem-
ma bäst eller... 

~ Susanne Shi 

Susannes erfarenhet och tid med SWEA:
1989-1994 Hong Kong (mest inbjuden till baler...)
1995 Hawaii (Redaktör)
1996-1999 London (Redaktör)
2007 London (Redaktör)

Sweor finns även 
utanför SWEA eller 
där SWEA inte finns.  
 

Borta bäst 
och hemma bra
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Kuwait från skyn. Vattentornen av svenska arkitekten Sune Lindström.

Foton: Susanne Shi. Från vänster till höger: IKEA Kuwait. Susanne på Mirage (som har svensk pappa).  Palms Beach Club i Kuwait.



“Regnbågslandet”
Sydafrika
Att vara Swea är både intressant och lärorikt! Det ger fantastiska 
möjligheter att få kontakt med svenskor runtom i hela världen, 
ge lokalt stöd och att sprida information om vårt eget lands 
språk och kultur. Det ger dessutom möjligheten att deltaga i 
SWEA-avdelningars konferenser i olika länder. Ett bättre sätt  
att möta människor och se världen finns knappast! 

Det var därför med stora förväntningar 
vi från SWEA London såg fram emot 
VEMAs Regionmöte i Kapstaden 30 
oktober – 2 november 2008. SWEA 
Kapstaden är en ung avdelning. Den 
startades först 1999, men vi förstod, när 
vi studerade regionmötesprogrammet 
att Sweorna i Sydafrika skulle erbjuda 
oss många intressanta, annorlunda och 
fascinerande upplevelser. 

tisdag 28 oktober: avfärd på kvällen 
från london Heathrow 
Det var underbart att kunna koppla av i 
flygplansfåtöljen, följa vårt plans färd på 
tv-skärmens karta, först genom Europa 
och sedan, rakt som en pil, genom hela 
Afrika mot det fantasieggande målet - 
Kapstaden.  

onsdag 29 oktober tidigt på 
morgonen: ankomst till Cape 

town International airport 
Vi möttes av vår guide, Bo 
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Fridh, med SWEA-skylt, i ankomsthallen. 
Under den 20 minuter långa bussresan in 
till Kapstaden berättade Bosse för oss om 
Sydafrika, att det kallas för ”regnbågslan-
det” på grund av att många olika folkslag 
och kulturer finns här, att det är ”hela 
världen i ett land” på grund av att här 
finns allt: städer och byar, ökenlandskap, 
gröna dalar, höga berg, klippiga kuster, 
vita sandstränder, och rikt djur- och 
växtliv. 
Kapstaden med sina 3,5 miljoner in-
vånare är Sydafrikas ”moderstad”, säte 
för lagstiftning och riksdag. Pretoria är 
den administrativa och Bloemfontein den 
juridiska huvudstaden.
För ca 100 000 år sedan befolkades 
området av hottentotter (holländarnas 
benämning på khoikhoi, boskapsskötande 
nomader) och bushmän (san, jägare).
Bartholomeu Diaz, en portugisisk sjöfa-
rare utskickad av kung Johan II för att 
försöka finna sjövägen till Indien, seglade 
runt Kaphalvön för första gången 1488. 14 Foton: Sofie Haag och Rigmor Rutlin.

Diaz lät döpa udden till Stormarnas udde 
(”Cabo Tormentoso”) på grund av de 
farliga, förrädiska natur- och väderför- 
hållandena där. Sedan döptes udden om 
till Godahoppsudden (”Cabo de Boa 
Esperança”) för att inspirera sjöfarare att 
våga segla vidare österut. Diaz själv kom 
inte längre än till Mossel Bay, där han 
kastade ankare, för besättningen vägrade 
att segla vidare. Vasco da Gama, ledare 
för en annan portugisisk expedition 
utrustad av Diaz, genomförde den första 
sjöfärden hela vägen till Indien 1497-99.
Europeerna hade ingen direkt kontakt 
med området innan 1652 då holländaren 
Jan van Riebeeck grundade Kapstaden 
och för holländska Ostindiska Kompani-
ets del använde Taffelviken och staden 
som provianteringsbas, mellanstation, på 
vägen till Indien, Kina och Sydostasien. 
Eftersom det var dåligt med inhemsk  
arbetskraft importerades slavar från  
Ceylon, Indien, Angola och Västafrika.  
Holländarna hade länge makten i Syd-
afrika, men förlorade den 1806 till brit-
terna, som, med undantag av ett kortare 
avbrott 1803-06,  styrde kolonin till 1910 
då Sydafrikaunionen blev självstyrande 
inom det Brittiska samväldet. 1961 blev 
landet självständigt och Sydafrikanska 
republiken bildades.

På väg till Kapstaden for vi genom de 
fattigas kåkstäder och längre fram såg vi 
Groote Schuur-sjukhuset där Christian 
Barnard 1967 utförde den första hjärt-
transplantationen. Till höger glittrade 
Taffelviken med Kapstadens hamn, 
rakt fram låg centrum och till vänster i 
bakgrunden reste sig Devil’s Peak och 
Taffelberget.
Vi anlände till vårt hotell, City Lodge, där 
vi blev väl mottagna av SWEA Sydafrikas 
välkomstkommitté, som effektivt delade 
ut instruktioner och viktig information. 
Trots den långa flygturen ville vi genast 
gå på sightseeing och promenerade till 
Victoria & Alfred Waterfront shopping-
centrum, Kapstadens största turist- 
attraktion med över 20 miljoner  
besökare varje år. Det var ett gammalt 
varvsområde som på 1990-talet byggdes 
om och förvandlades till ett modernt 
shoppingparadis med över 150 butiker, 
flera stora varuhus, oräkneliga krogar och 
restauranger. Där är ett ständigt myller 
av människor; jazzorkestrar, sånggrup-

per, artister av mångahanda slag under-
håller besökarna medan sälar simmar helt 
oberörda av allt stoj och stim i vattnet runt 
kajerna.  
Från V&A Waterfront går färjor till Rob-
ben Island (sälarnas ö), en platt klippö i 
den iskalla Atlanten 11 km norr om Kap-
staden. Redan 1636 var ön en fångkoloni 
dit de styrande sände kriminella och poli-
tiska fångar. Den mest kända fången i vår 
tid var utan tvekan Nelson Mandela, som 
dömdes till livstids fängelse 1963. Mandela 
hölls fången i flera fängelser, sist i Victor 
Verster-fängelset nära Paarl. Han befriades 
11 februari 1990.

Idag är fängelset ett museum och före 
detta fångar guidar turisterna runt på ön.
På  kvällen samlades vi alla på Hilde-
brand-restaurangen i V&A Waterfront för 
att lära känna Sydafrika-Sweorna och äta 
middag tillsammans.
 
torsdag 30 oktober: sightseeing i  
Kapstaden med bo Fridh  
Kapstadens centrum kallas för “City 
Bowl” eftersom det ligger som en gryta 
mellan Taffelviken i nordväst, Lion’s 
Head i väster, Taffelberget och Devil’s 
Peak i öster. Bosse guidade oss genom 
innerstaden, berättade om hur det var när 
holländaren Jan van Riebeeck slog sig ner 
här på 1600-talet, hur han lät bygga en 
befästning, Iziko Castle of Good Hope, 
Kapstadens äldsta byggnad, hur han lät 
anlägga en stor trädgård (Company Gar-
dens) för att skaffa färsk frukt och färska 
grönsaker åt alla både på land och till 
sjöss. Särskilt intressant var området kring 
Heritage Square. Vi såg vackra, välbeva-
rade hus i kapnederländsk och viktoriansk 
byggnadsstil, gamla byggnader utmed his-
toriska Long Street, fantastiska blomster-
stånd på Adderley Street och Iziko Slave 
Lodge, den näst äldsta byggnaden, som nu 
är ett museum.  
Vi såg de otroligt färggranna husen och 
minareterna i stadsdelen Bo Kaap, de 
gamla slavkvarteren, idag  muslimernas 
bostadskvarter. Vi fortsatte längre uppför 
Signal Hill, där varje dag kl 12 ett skott 
avskjuts från en gammal kanon (Noon 
Gun), förr för att försvara hamnen, idag 
för att bevara en gammal tradition. Från 
kullens utkiksplats kunde vi se ut över 
Kapstaden och den blå Atlanten och  
i bakgrunden tronade bergstoppen Lion’s 
Head som om den höll ett vakande öga 
över staden.

fortsättning på sidan 18

“ 
Den mest 

kända fången i 
vår tid var Nelson 
Mandela... ”



“Målsättningen för vårt projekt är att 
bland elever i Hampshire befrämja 
och utveckla intresse för det svenska 
språket samt svenska seder och bruk 
samt att motivera till vidare studier och 
vidare intresse för Sverige och sven-
ska språket. Vi har haft lektioner med 
elever i ”Primary Schools”, ”Further and 
Sixth Form Colleges” samt vuxengrup-
per i ”Adult Education” i Basingstoke,  
Southampton och Fareham. Omkring 
115 personer har deltagit i projektet.

Ingen av deltagarna i skolorna hade 
tidigare haft kontakt med svenska 
språket men var mycket entusiastiska 
och positiva efter lektionerna. I en 
skola med barn som var fem och sex år 
deltog också rektor, klasslärare, föräl-
drar, mor-och farföräldrar samt grannar! 
Barnen var fantastiskt receptiva och 
förstod att detta var ett annat språk 
och ett annat land och lektionen var 
i huvudsak på svenska med lekar och 
tävlingar lämpliga för åldersgruppen. 
Eleverna till och med visade oss att de 
hade målat svenska flaggor i förväg. 
Rektor berättade efteråt att detta hade 
varit ett utmärkt projekt för att få föräl-
drarna engagerade i barnens skolarbete. 
Flera föräldrar kommenterade att de 
inte hade haft en aning om tidigare att 
det kunde vara så roligt att lära sig ett 
annat språk.

På ett college i Basingstoke hade vi ett 
par lektioner med elevgrupper som 
läser tyska. Huvudläraren i språk tyckte 
att detta var ett ypperligt tillfälle för 

eleverna att som en utmaning få 
en lektion bara på svenska där 
de kunde använda sina tidig-

SWEA London 
Stipendium 2008

are språkkunskaper för att kommunicera 
på ett nytt språk. Eleverna var fantastiskt 
duktiga och förstod och kommunicerade 
på svenska och även där använde vi 
oss av lekar och tävlingar. Eleverna var 
också mycket intresserade av Sverige 
och svensk kultur. Många hade läst Pippi 
Långstrump som barn men hade kanske 
inte tänkt på att hon är svensk. De var 

också intresserade av hur många svenska 
företag det finns i Storbritannien (inte 
bara IKEA) och att ett litet land som 
Sverige kan etablera och utveckla så 
många företag i världsklass och en sådan 
välkänd musikindustri.

Det har varit fantastiskt att få tillfälle att 
med SWEAs stöd presentera Sverige och 
det svenska språket på det här sättet och 
vi vill än en gång tacka SWEAs styrelse 
och alla medlemmar för att ni gjorde 
detta möjligt.

Delar av lektionerna finns på en kort 
DVD som kommer att läggas upp på 
SWEAs hemsida längre fram i vår.”

~ Agneta Powdrill

Stipendium 
att söka.
SWEA London delar årligen ut ett 
stipendium (ca £1,000) för att stödja 
studier eller projekt som främjar 
svensk kultur.

Tidigare stipendiater kommer från olika 
bakgrunder och åldrar och deras specialitet 
har varit inom svensk folkmusik, opera eller 
andra kulturfrämjande ämnen med Sverige 
som gemensam nämnare. Stipendiet delas  
ut på SWEA Londons årsmöte varje år i  
slutet av januari. Vårt stipendium är öppet  
för allmänheten att söka. 

Deadline för ansökan är 15 november, 2009.

Har du några frågor?
Skicka ett e-mail till: rigmorrutlin@aol.com

FOR MER INFORMATION GÅ TILL:
www.swea.org/london
 
Du kan ladda ner din ansökan från vår hem- 
sida under mappen “om SWEA”. Detaljer 
över vart du ska skicka ansökan finns också 
på vår hemsida tillsammans med all ytterlig-
are information som kan vara värd  
att läsa. “ 

... de hade målat 
svenska flaggor 
i förväg. ” världens första 

tv-telefon.
www.myjoice.com/swealondon
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Anne Larsson 
Årets Stipendiat

Bästa Sweor!
 
I mitten av december fick jag ett mycket glädjande telefon-
samtal ifrån Rigmor Rutlin som berättade att jag blivit utvald  
att få SWEA Londons stipendium.

Självklart blev jag mycket glad och det 
var underbart trevligt att få vara med 
på årsmötet i januari för att ta emot 
stipendium, blommor och framför allt 
få träffa en del av er där personligen!
 
Jag är född på västkusten strax utanför 
Göteborg, men har bott i London sedan 
13 år tillbaka, och jag jobbar som illus-
tratör och konstnär. Jag har en examen 
i grafisk formgivning från Camberwell 
College of Arts. Mycket av mitt arbete 
är projektbaserat vilket gör att jag job-
bar inom olika branscher, till exempel 
film, musik och P.R. Som konstnär job-
bar jag aktivt med egna projekt men jag 
inspireras ofta av samarbete med andra 
konstnärer från olika discipliner.
 
Projektet jag sökt stipendium för går 
under arbetsnamnet Hemmahamn.
Min grundtanke handlar om vad som 
händer med vår självuppfattning och 
identitet när vi flyttar utomlands - när 
vi tar avsked av platsen där vi hittills 
rotat oss och sedan skapar oss ett nytt 
hem på en ny plats.
Jag har länge funderat över hur be-
tydelsen av ens nationalitet förstärks 
som utlandssvensk. Samtidigt väljer 
man att lämna mycket bakom sig för att 
lättare integrera sig i den nya kulturen 
och bilda nya kontakter i sitt nuvarande 
land.
 
I och med att Hemmahamn handlar 
om reflektioner gällande rötter och 
traditioner så har jag valt att arbeta med 
broderi och teckningar. Jag växte upp i 
Bohuslän där generationer av kvinnor 
tillbaka varit duktiga i all sorts textil-

konsthantverk. Förr i tiden var det 
en kunskap som varit viktigt på ett 
praktiskt plan, men som också var en 
källa till kreativitet. Min mormor som 
lärde mig sticka, virka och brodera 
när jag var barn har tillsammans med 
den svenska konsthantverkstradi-
tionens historia och bilder fascinerat 
och inspirerat mig i mitt konstnärliga 
uttryckssätt. 
 
Eftersom projektet befinner sig på ett 
ganska tidigt stadium kan det givetvis 
förändra sig och utvecklas vidare un-
der arbetets gång men som avslutning 
har jag tänkt sammanställa broderier 
och bilder till en utställning här i 
London. Och den dagen är ni förstås 
mycket välkomna på vernissage!
 
~ Anne Larsson
www.annelarsson.com
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Anne Larsson

Illustrationer & textil: Anne Larsson

Agneta och John Powdrill var mottagare av SWEA Londons 
Stipendium 2008. Här berättar Agneta om deras projekt som  
de hoppas ska sprida intresset för Sverige som land, värna om 
svenska språket, och ge kunskap om svenska seder och bruk.



Entusiastiska, engagerade lärare och små undervisningsgrupper

Förskola 3-5 år    Grundskola 6-16 år

Gymnasium: naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt program samt 
möjlighet till IB-examen i samarbete med Richmond upon Thames College

Ring och besök vår skola
Grundskolan +44 (0)20 8741 1751
Gymnasiet +44 (0)20 8607 8466

Rektor: jdackenberg@swedishschool.org.uk
www.swedishschool.org.uk

Välkommen!

Svenska Skolan  
i London
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På tillbakavägen besökte vi Jewel Africa, 
Afrikas största tillverknings- och förevis-
ningscentrum av smycken. 
Vi lärde oss mycket om diamanter, såg 
hur genom slipning  råstenar förvand-
las till exklusiva smycken. När vi kom 
ut upptäckte vi till vår stora glädje att 
Taffelberget låg helt molnfritt, utan den 
vanliga molnkransen, och vi beslöt att ta 
kabinbanan upp på bergets 3 km långa, 
1087 m höga platå. Vi åt lunch uppe på 
restaurangen innan vi utforskade flera 
vandringsleder med obeskrivligt vackra 
utsikter. Vi såg både ”dassies” (klippgräv-
lingar) och Klipspringer-antiloper som 
håller till på berget.
På kvällen var det champagnemottagning 
och officiell invigning av SWEA Sydafrika 
och VEMA-konferensen av Agneta Nils-
son, SWEA Internationals grundare, på 
Two Oceans’ Aquarium i V&A Waterfront. 
Akvariet har över 8000 havsdjur och den 
som vill har möjligheten att dyka i tanken 
med hajarna! Ingen Swea kände sig frestad 
att umgås med hajar denna gång!

Fredag 31 oktober: Godahoppsudden
Vi färdades utmed Atlantkusten via 
Seapoint, Clifton Beaches (”miljonärernas 
mil”), Camps Bay, Llandulo (där bland 
andra Madonna äger hus) till Hout Bay, en 
liten pittoresk fiskehamn, där vi gick runt 
och handlade på marknaden.

Färden fortsatte på den natursköna Chap-
man’s Peak Drive, en vindlande bergsväg 
med branta stup, förbi Nordhoeks vita 
sandstränder, som p.gr.a. förrädiska ström-
mar passar bäst för ridning och surfing. 
Godahoppsudden är ett stort natur-
reservat med rikt djurliv. Utmed vägen 
kan man se antiloper, babianer, zebror 
och strutsar. I havet simmar sälar, hajar, 
delfiner, valar och i luften vimlar det av 
allehanda sjöfåglar och med lite tur kan 
man även få syn på albatrosser och svarta 
örnar.
Vi fortsatte sedan söderut till Cape Point 
(1087 m). Vi klättrade uppför de många 
trappstegen ända upp till bergets topp, till 
terrassen med den gamla fyren. Utsikten 
härifrån är storslaget vacker, men havs-
vågorna, som kan bli över 30 meter höga, 
slår  skoningslöst mot klipporna och dessa 
farvatten anses som de farligaste i världen. 
När Bartholomeu Diaz 1489 rundade ud-
den där de två oceanerna möts, Atlanten 
med sitt kalla vatten i väster, och Indiska 
oceanen med sina varma strömmar i öster, 
fick han uppleva dessa förrädiska farvatt-
nen. Hans skepp gick under och han själv 
drunknade. Så sent som 1911 förliste en 
portugisisk oceanångare, Lusitania, på Bel-
lows Rock precis under fyrtornet. 
Legenden om den flygande holländaren lär 
ha sitt ursprung här: Sjökapten Hendrick 
van der Decken, som 1841 var på hemresa 
från Asien, råkade ut för ett fruktansvärt 
oväder vid Cape Point. Skeppet hade in-

gen chans i den vilda stormen och började 
sjunka, men kaptenen svor att han skulle 
runda Godahoppsudden om det så skulle 
ta honom ända till domedagen. Många 
har rapporterat att de i stormigt väder sett 
det olycksaliga spökskeppet med brutna 
master och sönderrivna segel driva redlöst 
fram just på den här platsen!
Resan gick vidare utmed False Bay, så kal-
lad eftersom sjömän felaktigt trodde att 
de rundat Afrikas sydspets och kommit 
fram till Taffelviken. Vi letade oss fram till 
den lilla restaurangen Black Marlin, känd 
för sin goda fiskmeny. I trädgården åt vi 
en utsökt  lunch, umgicks och beundrade 
utsikten.
Nästa stopp var Boulders, hem till cirka 
3000 afrikanska pingviner. De har sina 
häckningsplatser i en liten skyddad vik 
full av stora granitblock (därav platsens 
namn) och besökarna kan simma med 
pingvinerna eller liksom Sweorna beundra 
dem från plankbelagda promenadvägar.
Vägen tillbaka till Kapstaden gick via 
Constantia Vinelands vackra rullande 
landskap, förbi pittoreska gårdar med 
typiska holländska gavlar i kolonialstil och 
inhägnade, lummiga trädgårdar.

lördag 1 november: vindistriktet 
Vingårdarna i Paarl producerar ungefär 
1/5 av Sydafrikas vin och vi besökte 
först Seidelberg, beläget på Paarl-bergens 
sydvästra sluttning med spektakulära vyer 
över omkringliggande dalar och berg. 
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Live-in and live-out staff - available all year round

Tel: 020 8458 2921 Mobile: 07958 606084
e-mail: swedecareuk@aol.com

www.swedecare.info

Seidelberg har också ett glasblåseri, Red 
Hot Glass, som drivs av en svensk, och 
dessa utsökta glasföremål kunde vi beun-
dra och inhandla i utställningslokalen. 
Vi satt ute under tak och provsmakade 
några av vingårdens utsökta vita, röda och 
roséviner. 
Tillsammans med vår guide Yvonne 
Eppler-Irving fortsatte vi sedan till Labo-
rie vingård, som först tillhört en fransk 
hugenott. När hugenotterna i Frankrike 
utsattes för religionsförföljelser av Louis 
XIV i slutet av 1680-talet erbjöds de av 
holländska Ostindiska Kompaniet att 
slå sig ner i Kapprovinsen. 1774 över-
togs Laborie av en holländare, Hendrick 
Louw, som lät uppföra en huvudbyg-
gnad i typisk holländsk kolonialstil. 1972 
köptes denna vingård av KWV (Kooper-
atieve Wijnbouwers Vereeniging), som 
sedan dess framgångsrikt låtit restaurera 
byggnaderna.
Vi blev guidade runt i den utsökt vackra 
huvudbyggnaden och fick se rummen 
som Carl XVI Gustaf och drottning 
Silvia använde vid sitt besök på gården. 
Sedan var det dags för lunch, och vilken 
lunch! Till förrätt serverades sötpotatis 
& sesam kaka, toppad med rökt struts & 
gröna fikon, med aprikossalsa. Huvudrät-
ten kallades för Tradition on a Plate och 
bestod av traditionella sydafrikanska 
rätter, Bobotie – köttfärs curry, och Den-
ningvleis – aromatisk antilopgryta med 
kryddigt ris och grönsaker. Till efterrätt 
fick vi glass smaksatt med fruktsås. Det 
var absolut den godaste lunch vi ätit på 
mången god dag!  
KWV är inhyst i La Concorde, en vacker 
neoklassisk byggnad, som vi gick igenom 
för att komma till de imponerande stora 
källarvalven där vinerna lagras. Efter en 
intressant guidad tur fick vi som avslut-
ning och höjdpunkt provsmaka ett ro-
sévin, en likör, en 5 och en 15 år gammal 
konjak,  alla tillsammans med chokladbi-
tar som förhöjde smaken.
På kvällen var det afrikansk festmåltid 
på restaurang Moyo på vingården Spier 
utanför Stellenbosch, vinlandens hu-
vudstad. Det vilade en tropisk stämning 
över stället och innan vi slog oss ner i ett 

stort tält för att njuta av otaliga afrikan-
ska delikatesser från buffén, kunde vi 
vandra runt,  lyssna på afrikansk musik, 
se afrikanska dansare och få våra ansikten 
målade. Det blev en magisk upplevelse i 
den afrikanska natten fylld av annorlunda 
och spännande ljud.

söndag 2 november: besök i kåkstaden 
Khayelitscha
Genom Group Areas Act 1950 förbjöd 
apartheid-regimen de svarta och kapfär-
gade att bo i städerna. 1987 avskaffades 
denna lag och många, huvudsakligen 
xhosa, slog sig ner i Kapstadens närhet 
på jakt efter husrum och arbete. För att 
försöka lösa rasproblemen, beslöts att 
bilda nya svarta/kapfärgade förortsom-
råden och ett sådant är Khayelitscha, som 
etablerades 1985. Namnet Khayelitscha är 
xhosa och betyder ”vårt nya hem” och här 
bor mellan 500 000 - 1 miljon människor. 
Här har en svensk 
läkare, Ingrid Le 
Roux, i många 
år arbetat med 
Philani-projektet, 
med objekt att 
skydda varje barns 
rätt till näring 
och hälsovård och 
rätt att växa upp 
och utveckla sin 
mentala och fysiska 
potential. Organi-
sationen tar hand 
om undernärda 
barn och HIV/AIDS-infekterade barn och 
kvinnor, ger dem läkarvård och utbildning. 
Medan barnen tas om hand i lekskolor 
lär sig kvinnorna att väva, att trycka 
batikarbeten, produkter som de sedan kan 
sälja och tjäna pengar på. Ingrid startade 
detta projekt och hon guidade oss runt 
i lokalerna. Vi fick också möta några av 
kvinnorna, som svarade på våra frågor och 
underhöll oss med vacker sång. Efteråt 
kunde vi köpa kvinnornas produkter och 
bidra till Philani-projektet. Ingrid är en 
beundransvärd föregångskvinna och 2005 
valdes hon till Årets Svenska Kvinna av 
SWEA International.  Vi åkte vidare till 

en gospelkyrka 
i kåkstaden. 
Gudstjänsten 
blev en stark 
upplevelse 
med församlin-
gens jublande 
sång och 
medryckande 
tal på xhosa 
och engelska. 
Vi impon-
erades av dessa 
människors 
livsglädje och 
positiva livsin-
ställning i en 
tillvaro full av 

fattigdom och sjukdom. 
Vi återvände till Kapstaden, åt lunch på 
Harriet’s Pannehuis, satt och njöt kanske 
för sista gången av atmosfären och 
folklivet på V&A Waterfront.  
Efter dessa otroligt intressanta och 
spännande dagar, fyllda av minnesvärda 
upplevelser, var det dags för de flesta 
Sweorna att flyga hem till sina respektive 
länder, med förhoppningen att en gång i 
framtiden kunna återvända till det vackra 
”regnbågslandet”.            

swea eFterresa Grupp 2: Gar-
den route, världens vackraste väg.

måndag 3 november: botlierskops safa-
rireservat
Vi lämnade Kapstaden tidigt på mor-
gonen och tog oss till safarireservatet 
Botelierskop, som ligger vid foten av de 
magnifika Outeniqua Mountains inte 

långt från Indiska 
oceanens sandsträn-
der. Viltreservatets 
safarilodge ligger 
högt uppe på en kulle 
med underbar utsikt 
åt alla håll. På smala 
plankgångar kom vi 
fram till våra perma-
nenta safaritält, som 
var utrustade med 
breda himmelssängar 
insvepta i moskitnät, 
rinnande kallt och 
varmt vatten, badkar 

inne och dusch för två ute på terras-
sen på baksidan. Samma kväll färdades 
vi i öppna safarijeepar uppför en brant 
slingrande väg till lejonreservatet, där vi 
såg fyra lejon på mycket nära håll. En 
fantastisk syn!
Efteråt åt vi en utsökt god afrikansk mid-
dag i den utsökt dekorerade matsalen. På 
golven låg vackra djurhudar och i salens 
båda ändar flammade värmande brasor i 
stora öppna spisar.   

tisdag 4 november: safari och resa till 
Knysna
Bästa tiden att se vilda djur är tidigt på 
morgonen och vi gav oss därför iväg 
redan i gryningen i tre jeepar som genom 
telefonkontakt kunde berätta var i det 
stora reservatet de olika djuren befann 
sig. Vi såg lejon, elefanter, noshörningar, 
zebror, strutsar, bufflar, antiloper, giraffer. 
En underbar syn!
Efter frukost for vi den vackra kustvägen, 
Garden Route, via Wilderness, Sydafri-
kas sjödistrikt, till Knysna, känt för sina 
läckra ostron. Vårt hotell, Knysna Log 
Inn, helt och hållet byggt i timmer (”yel-
lowwood”), påminde oss om att skogarna 
i trakten en gång i tiden gav upphov till 
stadens viktiga skogsindustri.

fortsättning på sidan 23 

“ 
...fick se rummen 

som Carl XVI Gustav 
och drottning Silvia 

använde vid 
sitt besök ”



SWEA Londons 20-årsjubileum ska firas i år, och vad kan vara bättre än en 
riktigt god och festlig födelsedagsmiddag? Att ha gäster på middag är alltid 
roligt och extra roligt blir det förstås om man har något att fira. Kommer ni 
ihåg den magnifika middagen i Karen Blixens novell ”Babettes gästabud”? Om 
ni inte har läst den så gör det! Den ingår i novellsamlingen ”Ödets lekar”. För 
många år sedan gjordes en film som mycket troget följer novellen; det är en 
av de bästa filmer jag har sett. Det blir litet långt att förklara hela bakgrunden, 
men handlingen tilldrar sig i en liten fiskeby i Norge i slutet på 1800-talet – i 
filmen av någon anledning ändrat till Danmark. En fransyska vid namn Babette, 
som många år tidigare varit en berömd kock i Paris, lagar till en otroligt läcker 
och sofistikerad middag till en liten grupp av byborna. Dessa människor har 
väl aldrig satt en fot utanför byn, och vad mat beträffar har de inte ens drömt 
om sådana läckerheter som Babette sätter framför dem. En enda av gästerna, 
en general på tillfälligt besök i trakten, har rört sig hela sitt liv i den förnäma 
världen och vet mycket väl att vad han blir bjuden på i den enkla stugan är 
en festmåltid i världsklass. Vad han inte kan förstå är hur det kan komma sig 
att han sitter där och får avnjuta allt detta. Den detaljerade beskrivningen av 
alla de fantastiska rätterna och vinerna är underbar och inspirerande, men det 
är något annat också som gör att jag tycker så mycket om historien. Det hade 
varit hur enkelt som helst att beskriva bybornas storögda förvåning, hur de 
glufsar i sig, dricker för mycket och gör bort sig, men Karen Blixen faller inte 
i den fällan. Hon visar i stället på matens, vinernas och samvarons förädlande 
inverkan på människorna, hur de blir bättre och lyckligare under måltidens 
gång. Gammalt groll och oförrätter förlåts och glöms och gammal vänskap och 
kärlek lever upp på nytt. Det hela är rörande och upplyftande – så skulle det 
alltid vara!

Förrätten är en förenklad version av 
ett recept jag läste i en tidning. Den är 
festlig och litet ovanlig och har väckt stor 
förtjusning. Dessutom är det en utmärkt 
supé- eller lunchrätt om man ökar på 
mängderna litet.

rÖKt laX med PotatIsKaKa 
oCH GurKa
6 personer

6 rejäla skivor eller 360 g rökt lax
600 g potatis av vintertyp, t ex King  
Edward eller Maris Piper
2 dl crème fraîche
1 dl finhackad gräslök
2 msk citron- eller limesaft
1 stor gurka
smör till stekning
salt och peppar

Skala och riv potatisen. Krama ur så myc-
ket som möjligt av vätskan och krydda 
med salt och peppar. Stek sex potatis-
kakor i stekpanna i rikligt med smör. När 
kakorna är vackert gyllenbruna läggs de 
på en plåt klädd med bakplåtspapper.  
Där kan de vänta i flera timmar.

Skala gurkan. Kasta skalen och och 
använd sedan skalaren till att hyvla långa 
band av gurkan, tills ni är inne vid kärn-

huset. Blanda crème fraîche 
med citronsaft och gräslök. 
Strax innan det är dags att 
äta blandas gurkan ner i 

gräddblandningen.
Värm potatiskakorna i ugn, 200 grader 
C; det tar bara 3-4 minuter;  lägg upp på 
individuella tallrikar med laxen och ett 
litet ”nystan” av gurkbanden.

Varmrätten kommer ur Håkan Larssons 
Vin & Mat, en utmärkt bok. Oxfilé är 
ju inte billigt, men är det fest så är det. 
Man kan använda en något enklare bit, 
av oxkött, utskuren biff i bit t ex. Det 
är den fantastisk såsen som ”gör” rätten. 
Så enkel att åstadkomma och ändå så 
otroligt läcker. Jag har ökat på mängderna 
som anges i boken men tror ändå inte 
att ni kommer att få rester. Om det mot 

förmodan skulle hända passar såsen bra till 
förslagsvis kyckling eller fläskfilé också.

HelsteKt oXFIlÉ med 
ÖrtaGÅrdssÅs
6 personer

1 kg putsad oxfilé, gärna mittbit
2 msk smör
salt o peppar

Örtagårdssås:
2-3 schalottenlökar
1-2 vitlöksklyftor
1 msk smör
1 msk tomatpuré
1 tsk vardera av torkade örtkryddor som  
t ex timjan, rosmarin, dragon, salvia, basilika, 
körvel
1 dl torrt vitt vin
4 msk koncentrerad kalvfond
ca ½ dl vatten
3 dl vispgrädde (single cream går bra)
1 dl lätt crème fraîche (kokbar)
1 tsk balsamvinäger

Sås:
Skala och finhacka schalottenlök och vitlök. 
Fräs löken mjuk i smöret utan att den tar 
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färg. Tillsätt tomatpuré, örtkryddor, vin, 
fond, vatten, grädde, crème fraîche och 
balsamvinäger. Låt sjuda ca 30 minuter 
utan lock.

Oxfilé:
Jag tycker det är enklast att bryna oxfilén 
i förväg runt om i smör uppe på spisen. 
Den kan sedan förvaras i kylskåp i flera 
timmar. Ta ut köttet minst en halvtimme 
i förväg och efterstek det i ugn, 200 
grader C. Hur lång tid filén behöver i 
ugnen dikteras naturligtvis både av dess 
form och hur rött man vill ha köttet. 
I min familj gillar vi det rätt så rått, så 
25-30 minuter räcker, om inte filén är 
mycket tjock. Servera filén skuren i skivor 
på varma tallrikar med litet av såsen 
bredvid. Resten av såsen slås upp och 
serveras i såsskål.

I Vin & Mat finns ett recept på en god 
potatisrätt med rödlök och balsam-
vinäger, men eftersom vi redan har pota-
tis på den här menyn föreslår jag någon 
annan grönsak till oxfilén. Palsternackor, 
skurna i stora bitar, kokade 2-3 minuter i 
saltat vatten och gratinerade i ugnen med 
smör och olja är gott och inte så vanligt i 
Sverige, så det är roligt att bjuda svenska 
gäster på. Att blanda palsternackorna 
med litet riven parmesanost är inte heller 
fel. Skivade morötter stekta med vitlök, 
salt och litet strösocker i stekpannan pas-
sar också till.

Den delikata och festliga ostefterrätten 
kommer från Veckojournalen, någon gång 
på sjuttiotalet. Den är mycket vacker och 
förtjänar verkligen sitt pampiga namn

KunGlIG osttÅrta
8 personer

Till bottnarna:

200 g smör
200 g vetemjöl
10 msk riven ost, t ex gärna lagrad ched-
dar eller gruyère
5-6 msk tunn grädde
1-1/2 msk kummin
1 ½ dl skållad mandel
1 ägg

Till ostkrämen:

200 g Gorgonzola
200 g Philadelphia cream cheese

Man kan förstås använda vilka mjuka ostar 
man vill, men själv tycker jag ovanstående 
kombination är god.
Hacka ihop smör, mjöl och den rivna 
osten till en grynig massa med hjälp av en 
kniv. Tillsätt grädden men arbeta inte de-
gen för mycket, bara tills den håller ihop. 
Fru latmask – dvs jag – gör förstås det här 
i en matberedare. Låt sedan degen ligga 
och vila i kyl en bra stund.
Kavla ut degen till två lika stora runda 
bottnar. Den ena gräddas precis som den 
är i inte för het ugn, 200-250 grader C, 
tills den är vackert guldgul. Självklart med 
bakplåtspapper under. Det fanns inte på 
den tiden när receptet först publicerades 
och jag har ett sorgligt minne av att ha 
stått och spättat loss bottnarna från plåten 
– det blev ingen tårta av det!
Den andra penslas med uppvispat ägg och 
beströs med kummin och den skållade 
mandeln som skurits på längden, rätt 
grovt, innan den gräddas på samma sätt. 
Den ska förstås ligga överst när tårtan 
läggs ihop.

Medan bottnarna kallnar, rör ihop mjuk-
ostarna till en slät kräm, vilken breds 
mellan de två bottnarna. Servera osttårtan 
på ett vackert fat med små fina klasar av 
vindruvor runt om.

En varning: bottnarna är mycket sköra och 
måste behandlas varsamt. Å andra sidan 
smälter de i munnen. Bara de inte utsätts 
för fukt kan de göras många timmar i 
förväg, men lägg inte ihop dem med ost-

krämen emellan förrän strax innan de ska 
ätas, så behåller de sin sprödhet.

Jag tycker att en god chokladbit till kaffet 
räcker som efterrätt, men man kan ju 
alltid servera en fruktsallad efter osttårtan 
om man vill.

Ett gott tilltugg till drinken eller vinglas-
et före maten gör man lätt på följande 
sätt: Vira tunna skivor av parmaskinka 
runt grissini eller andra smala brödpinnar. 
Lämna halva pinnen tom, som handtag.

vIntIPs

Rökt lax är ju notoriskt svår att 
matcha ihop med vin, men en Sau-
vignon Blanc från Loire (Sancerre 
eller Pouilly Fumé) passar utmärkt 
till förrätten.

Till köttet kan man tänka sig en 
Gigondas från södra Rhone, med 
en smakrik blandning av druvorna 
Grenache, Syrah och Mourvedre. 
Vill man vara litet mer vågad kan 
man söka sig till Madiran, sydväst 
om Armagnac. Här görs vin på 
druvan Tannat (namnet antyder 
druvans mycket höga tannin-halt). 
Inte modernistiskt lättdrucket, men 
kraftfullt. Bör drickas väl lagrat.

Det sägs att man ska dricka rödvin 
till ost, men ostens fetma kan 
många gånger fördärva rödvinet. 
Förvåna dina gäster och bjud på det 
vita vinet som serverats till laxen; 
det går mycket bra till den kungliga 
osttårtan.

~ Mia Evander

Foton: //m//henke, imapix, riesling, Geek + Nerd  
- Flickr.com

Foto: Susanne Rehnmark-Westling
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Handelskammarens Medlems-
matrikel till specialpris: 

£39,50 (ord £79,50)

www.scc.org.uk

Du VET VäL OM ATT Du  
SOM SWEA HAR TILLGÅNG  

TILL EN MäNGD FÖRMÅNER.  
GÅ TILL WWW.SWEA.ORG/LONDON 

FÖR ATT FÅ REDA PÅ MER.

SWEA London FInnS nU 

PÅ FACEBOOK oCH 

linKEdin

TISDAGSPROMENADER. Sköna promenader anordnas varannan vecka i Richmond Park och varannan 
vecka i Windsor Park kl. 11 på båda ställena. För mer information besök www.swea.org/london

använd sWea 
bed & breakfast

kontakta sWea- 
avdelningen i staden du ska 
besöka. i london kontakta 

elisabet baldwin 
elisabet@ebconnects.co.uk

sveNsk-
uNDervisNiNG

Svenska Skolan erbjuder  

kompletterande svensk- 

undervisning för barn och  

ungdomar bosatta i London. 

Du kan välja plats; Svenska  

Skolan eller Svenska Kyrkan.  

Kurserna genomförs varannan 

lördag. För information och  

anmälan kontakta rektor Jan 

Dackenberg, 020 8741 1751

Svenska kyrkan
Utöver högmässa, morgonbön och lunchmässa har vi många sociala program-
punkter. Bland annat:
Torsdagar: Torsdagsträffen - lunch för svenska kvinnor med föreläsning varje månad
Onsdagar: Ung i London - kvällsträff med fika, föredrag, svensk film m.m.
Varannan Onsdag: 25+ kvällsträff för dig med anknytning till Sverige
Söndagskola en gång i månaden.
Konserter varje månad.
Se www.swedishchurch.com för mer information.

Svenska kyrkan  
SÖKER 

KAMRER/EKONOMI-
ANSVARIG

För mer information gå till  
www.swedishchurch.com
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SWEA är indelat i sju regioner och SWEA London hör till region VEMA (Västra Europa,  
Mellanöstern och Afrika). Varje region har en regionstyrelse som utgörs av en avdelningsordförande 
(AO) samt en regionordförande (RO). VEMAs RO heter Monica Haglund och kommer från Malaga. 
Vice ordförande är Sofie Haag från London. Resten av styrelsen består av AO från Barcelona,  
Costa Blanca, Göteborg, Holland, Irland, Lissabon, Madrid, Mallorca, Marbella, Oslo, Sydafrika  
och Telemark. Varje styrelse har ca 9 telefonmöten per år. Dessutom ordnas ett regionmöte om året 
inom varje region. VEMAs möte kommer hållas i Dublin på Irland, i början av oktober 2009. Alla 
Sweor är välkomna att delta. Har du några frågor eller funderingar kring detta kan du läsa mer på 
www.swea.org/london eller kontakta ordförande Sofie Haag för mer information.  

Nyheter från VEMA v
em

a

Dekorationsmåleri, tapetsering & vävning, 
ådring, marmorering, motiv & trompe l’oeil, 
köks- & badrumsinstallationer, byggnationer 

& våtrumssystem enligt svensk standard.

skåne täck & bygg 
i samarbete med 

arty Craftsman

Robert
Mobil: 07906 945683
Email: robert@artycraftsman.com 
www.artycraftsman.com 

Kaj
Mobil: 07931 702717

Tel/Fax: 020 8516 0328
Email: mertonsand@hotmail.com

foto: Yves Janse - flickr.com

fortsättning från sidan 19 
 
I dessa skogar levde ännu på 1800-talet över 500 vilda elefanter, 
men tyvärr har nu deras antal decimerats till 50 på grund av 
jakten på elefantbetar.  

onsdag 5 november: Golf på Pezula Championship Golf 
Course
Naturen runt Knysna är otroligt vacker och här finns flera 
’storslagna’ golfbanor. Vi var fem Sweor som bestämde oss för att 
spela golf på den berömda Pezula Championship Golf Club, som 
ligger högt uppe bland bergen med hisnande vyer över havet. 

Banan anses som en av de bästa och vackraste i hela världen, 
och svåraste! Det var en fantastisk upplevelse att få spela 
golf i Sydafrika, trots alla förlorade bollar och oro för ormar 
i busksnåren!
Vi åt sedan middag på restaurangen JJ’s nere i hamnen med 
utsikt över natursköna Knysna lagun.

torsdag 6 november: oudtshoorn
Avfärd först till Cango Wildlife Ranch 3 km norr om Oudt-
shoorn. Vi blev guidade runt djurparken och såg bl a lejon, 
jaguarer, pumor, tigrar, leoparder, flodhästar och strutsar. Vi 
kunde även gå in i inhägnader och bli fotograferade medan 
vi klappade tama geparder, lejon och tigrar. Här fanns över 
400 krokodiler och alligatorer och den som kände sig hågad 
kunde, i en bur som sänktes ned i vattnet, umgås med dessa 
bestar.  
Vi åt lunch på djurparkens restaurang och på menyn fanns 
både krokodil- och strutskötträtter.
Efter lunchen åkte vi till Highgate Ostrich Farm. Där fick vi 
lära oss allt om strutsuppfödning, användning av strutsägg 
och strutsfjädrar. Strutsar har varken tänder eller kräva och 
äter stenar för att underlätta matsmältningen, och de kan 
stoppa i sig allt möjligt; till exempel kammar, solglasögon, 
knappar, öhängen och tändstift! De anställda arrangerade 
också en strutskapplöpnng och vi fick själva sitta eller rida 
på strutsar, med loppbett som ett kliande minne!
Vi fortsatte till Oudtshoorn med sina vackra ”strutspalats”, 
eleganta hus som byggdes i början av 1900-talet och vars 
ägare hade blivit förmögna på att sälja strutsfjädrar till 
Europa. 
Vi övernattade på Adley House, ett utsökt vackert viktori-
anskt hem med rosenträdgård och swimmingpool. På kväl-
len var det grillafton i trädgården. 

Fredag 7 november: avresa med buss från oudtshoorn till 
Kapstaden och flygplatsen
Vi färdades på R62, en naturskön väg genom Klein Karoo, 
en torr region med stora öppna vidder,  till pittoreska, vik-
torianska Montagu Country Hotel, där vi åt lunch innan vi 
fortsatte färden till Kapstadens flygplats.
Den fantastiska äventyrsresan var förbi, men vi lovade oss 
själva att så snart som möjligt återvända till detta otroligt 
vackra land, Sydafrika.

 ~ Rigmor Rutlin

Sommarfirande 
2009

För nationaldagsfirande, 
midsommar och andra 

aktiviteter som anordnas 
i London under sommaren, 
titta in på www.swea.org/ 

london för uppdaterad  
information.

Sverigedagen i Stockholm, 
torsdag 13 augusti.



SOMMARBOKEN - TOVE JANSSON

Sommarboken handlar om tre människor som bor på en 
vacker ö i skärgården: Sophia, hennes pappa och farmor. 
Det är mest av allt en berättelse om vänskapen mellan en 
mycket gammal kvinna och en mycket ung flicka. Deras 
vänskap över generationsgränserna är lika stark och in-
tensiv som en sommar i skärgården kan vara efterlängtad. 
Sommarboken är en glad och varm bok fylld av livskänsla.

SPA HEMMA - ANNA SELBY

Att kombinera vatten och vila med olika behandlingar 
och fräsch mat har en fantastisk effekt på kropp och själ.

Njut av tre olika helgkurer för ökad energi i hemmets 
lugna vrå. Skäm bort dig själv och skölj bort all den stress 
som lagrats inom dig.

-  Övningar som skänker styrka och balans till kropp och 
själ
-  Behandlingar som gör dig fräsch och avslappnad
-  Läckra recept på mat och dryck som renar och stärker

EN RIKTIG FÖRFATTARHUSTRU 
- SELMA LAGERLÖF

“Min älskade jag kan inte säga hur glad jag är åt att ha dig 
och bli bortskämd af din stora kärlek.”   

Så skrev Selma Lagerlöf till Valborg Olander 1902 i ett av 
de första breven i en brevväxling som skulle komma att 
pågå i nästan 40 år. Till en början präglas deras förhål-
lande av häftig förälskelse, men vart efter åren går glider 
de in i en förtrolig arbetsgemenskap. Valborg blir hjälpre-
da och sekreterare åt den världsberömda författarinnan, 
eller med Selmas ord: “en riktig författarhustru”.
   De 250 brev av Selma Lagerlöfs hand som Ying Toijer-
Nilsson valt ut ur den omfattande brevväxlingen handlar 
om allt mellan himmel och jord: om det omöjliga förfat-
taryrket och framväxten av romanerna, om ombyggnaden 
av Mårbacka och den tidskrävande skötseln av gården, om 
den växande strömmen av uppdrag och svårigheterna att 
freda sig mot besökande och om de sista årens kamp för 
att skriva fastän krafterna inte vill räcka till. Men framför 
allt vittnar breven om djup och självklar gemenskap: 

 “Tack, tack min älskade för alla kloka råd och allt arbete. 
Det finns väl ingen, som har en sådan vän, som jag har i 

For further information please contact Helena Whitmore

Imperial House, 15-19 Kingsway, London WC2B 6UN

Tel: +44 (0) 20 7632 1609  E-mail: helenaw@gmrlaw.com   

www.gmrlaw.com 

Grundberg Mocatta Rakison is an international law 
firm based in London, with expertise in: 

    Corporate & Commercial        Litigation          
    Employment       Tax        Property
    Private Client       Family matters 

Languages spoken: Swedish, Danish, Norwegian, 
Finnish and 20 other languages.

The cross-border law firm that bridges 
the gap between legal jurisdictions
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Recensioner och bokomslag från Albert Bonniers förlag.

AMAZING SWEDEN - MARIE DAHLBERG,  
LENA KOLLER & MARIA RAVEGÅRD

Amazing Sweden är ett svenskt smörgåsbord i bokformat och en 
bildrik exposé över det typiskt svenska. Boken är en svallande kär-
leksförklaring till landet uppe i norr där läsaren får följa med på en 
uppfriskande resa genom svenskt näringsliv, kultur, historia, design, 
innovationer, mat och natur. stöd swea london, köp boken till 
specialpris på www.swea.org/london.

Recension och bokomslag från amazingsweden.com
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I samband med att Sverige tar över ord-
förandeskapet i EU den 1 juli 2009 ord-
nar den Svenska ambassaden i London 
tillsammans med sina samarbetspartners 
en vecka fylld av roliga, tankeväckande 
och intressanta evenemang med tonvikt 
på en av de svenska profilfrågorna – en 
hållbar miljö. ”Miljöfrågan är en global 
ödesfråga som kommer att vara viktig 
under ordförandeskapet”, säger ambas-
sadör Staffan Carlsson. Det är Sverige 
som kommer att koordinera Europeiska 
unionen då internationella ledare möts i 
Köpenhamn i december 2009 med målet 
att nå ett nytt globalt ”post- Kyoto” avtal.

Men EU-ordförandeskapet ger inte bara 
Sverige en central roll i europeisk politik 
utan även ett tillfälle att öka medveten-
heten och förståelsen ute i Europa för 
vårt samtida svenska samhälle och dess 
kultur.

I  London väljer ambassaden att i samar-
bete med City of London Festival och 
flera svenska organisationer och företag 
låta Sverige ta plats på scen med något 
av de svenskaste vi kan erbjuda. Benny 
Andersson Orkester kommer till Hamp-
stead Heath den 4 juli, med nyskrivet 
material på engelska. Skivan släpps i 
London en vecka innan konserten. ”Vi är 
naturligtvis väldigt glada för att Benny 
Andersson Orkester väljer att komma hit 
i samband med vårt EU-ordförandeskap 
och att Universal Music kommer att ta 
ansvar för lanseringen av skivan”, säger 
projektledare Gabriella Augustsson på 
Svenska ambassaden. Benny Anders-
son och hans orkester bildar navet i en 
familjefestival med flera unga svenska 
artister på scen, cyklande ambassadörer, 
interaktiv miljöinstallation, dansskola, 
Sverige i bild, kulinarisk grön mat, EU-
kunskap på nytt sätt och många kluriga 
aktiviteter från bland annat Tetra Pak och  
IKEA. ”Det är roligt att vara ambassadör 
med ett sådant fint engagemang från 
våra svenska artister, organisationer och 
företag”, säger Staffan Carlsson.

Ingmar Bergman är en annan svensk med 
stjärnstatus i Storbrittannien som ambas-
saden vill ge plats åt på scen. Barbican 
kommer att visa flera av hans stora filmer 
i sommar med start den 21 juni.

Samarbetet med City of London Festival 
gör att ambassaden kan erbjuda flera ak-
tiviteter som är öppna för allmänheten 
under veckan. Det kommer att släppas 
biljetter till den formella invignings-
konserten i Guildhall den 1 juli med den 
världsberömde trombonisten Christian 
Lindberg och  Nordiska Kammar-
orkestern.

Det kommer också finnas ett begränsat 
antal biljetter att köpa till en tjeckisk-
svensk jazzafton den 30 juni på båten 
HMS President. ”Det känns extra viktigt 
att dela denna afton i jazzens tecken 
tillsammans med tjeckerna som är 
EU-ordförande före oss”, säger Staffan 
Carlsson. 

Ordförandeskapet denna gång, den 
andra halvan av 2009, blir på fler sätt 
annorlunda än när Sverige var EU-
ordförande våren 2001. Sverige har nu 
betydligt längre erfarenhet som aktiv 
EU-medlem. Unionen har blivit större 
och dess verksamhet har blivit ännu 
bredare och intensivare. Sverige kommer 
dessutom denna gång att arbeta med 
ett helt nyvalt Europa-parlament och 
en ny EU-kommission tillträder under 
vår ordförandeskapsperiod. Ambas-
sadör Staffan Carlson konstaterar att ett 
antal mycket viktiga frågor kommer att 
stå på dagordningen under det svenska 
ordförandeskapet. ”Vår politiska uppgift 
blir att agera i hela Europeiska unionens 
intresse och säkerställa att unionens 
agenda kan föras framåt med full kraft. 
Erfarenheten säger oss att vi också måste 
förvänta oss det oväntade för att stå 
riktigt väl förberedda.”

Sverige hamnar alltså i fokus om några 
månader. ”Förhoppningen är att alla 
svenskar i London kommer och är med 
och firar med oss i sommar. Ta en dans 
på parketten till Benny Anderssons toner 
på Hampstead Heath eller låt dig förtju-
sas av klassiska hemlandstoner i Guild-
hall”, säger Gabriella Augustsson.  

~ Gabriella Augustsson 
Projektledare Svenska Ambassaden

ProGramPunKter 
du Inte FÅr mIssa!  

21 juni - 12 juli     
InGmar berGman  
FIlm season
en serie av regissörens största filmer.
Plats: the barbican      

23 juni    
out oF tHe wasteland – 
HoPe For a Greener world
tal av biskop richard Chartres för 
en ”grönare framtid”.
Plats: st. Paul’s Cathedral

30 juni     
PresIdentIal Jazz
svensk-tjeckisk groovy jazzafton 
med utsikt över themsen
Plats: Hms President

1 juli 
Gala oPenInG and ConCert
nordiska Kammarorkestern under 
ledning av trombonisten Christian 
lindberg
Plats: the Guildhall

4 juli 
sweden on staGe
Familjedag fylld av massor av ak-
tivteter. benny anderssons orkester 
framträder bland annat.    
Plats: Hampstead Heath

Majoriteten av biljetterna kommer att 
släppas i april. För mer information 
om de olika programpunkterna och 
biljettsläppen  håll koll på vår och 
City of London Festivals hemsida. 
A Green Mission: 
http://www.swedenabroad.com
City of London Festival: 
http://www.colf.org/ 

Sverige tar plats 
på scen i sommar
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Foto: Image Bank Sweden - Bookbinders design



Ny Kontakt-Swea  
i östra EnglandkO
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Vill du bli Kontakt-Swea? SWEA Kontaktprogram är till för att medlemmar skall kunna finna en SWEA-avdelning 
eller lokal kontaktperson så nära sin bosättningsort som möjligt för att kunna dra största möjliga fördel av nätverket. En Kontakt-Swea skall 
bo på en ort som ligger en längre bit ifrån den ort där avdelningen normalt har sina aktiviteter och fungera som stöd till andra nyinflyttade 
eller redan bosatta Sweor i sin geografiska närhet. Om du är intresserad av att bli Kontakt-Swea eller veta mer om Kontakt-Sweor i UK, hör av 
dig till Sofie Haag. SWEA London har idag följande Kontakt-Sweor: Isle of Wight: Britt-Marie Lindefors-Harris, bm@harrisassociates.demon.
co.uk, östra England: Susanne Rehnmark-Westling, wagworks@hotmail.com

Det tar två timmar med tåg 
till London från Old Bucken-
ham... och två timmar hem... 
det känns lite långt att åka när 
man får lust att ta en fika och 
snacka lite svenska. Men visst 
måste det finnas fler svenskar i 
den här delen av landet?

I november förra året flyttade jag och 
min amerikanska man plus hund och 
katt över Atlanten från en förort utanför 
Seattle till en liten by sydväst om  
Norwich. Eftersom jag varit aktiv med-
lem i SWEA Seattle tog jag naturligtvis 
kontakt med SWEA London och blev 
på grund av mitt yrke som formgiv-
are genast indragen i redaktionen av 
SWEA-bladet. Jättekul att jobba med 
layouten och lära känna tjejerna över 
telefon men jag saknar att ha svenskar 
runt knuten och att spontant kunna ta 
en fika när hemlängtan slår till. 

Jag söker alltså svenskar i östra England, 
mellan Cambridge och Norwich, som 
liksom jag har en längtan efter männ-
iskor som vet vad lördagsgodis är och 
att fem myror är fler än fyra elefanter.
Med risk för att denna text förväxlas 

med en kontaktannons följer nu några 
av mina intressen: konst & kultur, djur & 
natur, god mat & dryck och spännande 
äventyr. Och långa promenader och 
mysiga hemmakvällar *fniss*.

Tjejer, killar, kvinnor, män, tanter och far-
bröder, det vore roligt att bli ett blandat 
gäng som träffades då och då. Det finns 
så mycket kul man kan hitta på, whiskey-
provning på St. Georges, promenader i 
Thetfordskogen, eller helt enkelt träffas 
och ta en kopp kaffe.

Om du eller någon du känner bor i den 
här delen av England, kontakta mig.
Skriv ett mejl.

~ Susanne Rehnmark-Westling
wagworks@hotmail.com
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Jubilera genom att donera £1 för varje 
år Swea london funnits så vi kan höja 

stipendiesumman till £1500 och samla in 
pengar till nationalmuseum i Stockholm.
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KONTAKT
SWEAs avdelningar är uppdelade i 7 
regioner. Varje region har en region-
styrelse som består av ordförande  
från resp. avdelning.

AME = Amerika

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

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

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

EMA = Europa, Mellanöstern, Afrika

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

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

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

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

FÖR WEBBADRESSER, SE:
www.swea.org

FÖR SENASTE KONTAKTDETALJER:
www.sweakansliet.org
www.sweaguiden.com
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Vad är SWEA?
SWEA i korthet
SWEA är en global ideell organisation för svenskor och svensktalande kvinnor som 
är eller har varit bosatta utomlands.

Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och 
kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela 
världen, något som gör livet utomlands lättare. 

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

SWEAs internationella nätverk är en betydelsefull resurs för UD och det svenska 
näringslivet utomlands, bland annat genom insatser vid katastrofer.

SWEA är idag en av de största Sverigefrämjande ideella organisationerna, vars 
mångfacetterade aktiviteter är en del av Sveriges ansikte utåt och stärker banden 
mellan främmande länder. 

SWEA stödjer projekt med svensk anknytning samt utbildning genom stipendier. 

SWEA har cirka 8 500 kvinnor som medlemmar i ett 80-tal lokala avdelningar i ett 
40-tal länder på fem kontinenter. 

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

SWEA Internationals ordförande sedan januari 2007 är Åsa-Lena Lööf.

SWEA London
SWEA London grundades 1989 av Anna Fagerström och firar 20 år 2009.  
Avdelningen har idag cirka 200 medlemmar i alla åldrar. Som medlem får man tid-
ningen SWEA-bladet 2 ggr/år samt SWEA Internationals tidning SWEA Forum 2 
ggr/år. Det anordnas programaktiviteter på dagar såväl som kvällar och helger, och 
man har också tillgång till en mängd attraktiva medlemsförmåner. Varje år anord-
nar varje region ett regionmöte och varannat år samlas alla Sweor världen över för 
ett världsmöte. 2009 hölls värlsmötet i Washington. Som Swea är man välkommen 
att delta på alla möten.  
I SWEA London finns det flera intressegrupper, öppna för alla London-Sweor. Vill 
man starta en ny grupp går det också bra. Kontakta ordförande för mer information:

GRUPP KONTAKTPERSON 
Bokcirkel  Monica Thornton
Golf Ulla Hising
Målarklubb  Anne Brun
Teater och Musik  Karin Rengström
Bridge  Camilla Coats-Carr
Mamma-barn-grupp Sofie Haag
Kaffemorgon Anne Brun, Richmondområdet 
 & Kajsa Höij, Beaconsfield/Gerrards Cross
Filmkvällar Ing-Marie Ando
Promenader i Richmond & Windsor  Ingrid von Dewitz, Birgitta Lawrence,   
 & Ingvor Pettersson
(För kontaktinformation se SWEAs matrikel eller gå till www.swea.org/london)

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

SWEA London blir vad vi gör det till. Har du önskemål eller synpunkter på vår 
verksamhet, tveka inte att höra av dig!

Gå till www.swea.org/london och donera £20 (eller valfri summa) med hjälp av paypal. 
För alternativa sätt att donera, vänligen kontakta Sofie Haag.



Prepare to
be amaZed!

Amazing Sweden är ett svenskt smörgås-
bord i bokformat och en bildrik 
exposé över det typiskt svenska. 
Boken är en svallande 
kärleksförklaring till 
landet uppe i norr 
där läsaren får följa 
med på en uppfrisk-
ande resa genom 
svenskt närings liv, 
kultur, historia, design, 
innovatio ner, mat 
och natur.
 Amazing Sweden 
är i coffeetable-format 
med hardcover på 300 
sidor och ges ut på eng-
elska av för laget
Snow fling Media.
 Upphovskvinnor:
 Marie Dahlberg
 Lena Koller
 Maria Ravegård

Beställ boken på
www.amazingsweden.com/swealondon

eller www.swea.org/london

SWEAJUBILEUM! 

SPECIALPRIS I UK: 

£ 38£ 45

För varje såld bok går £8 till 
SWEA London.

Fri fr
akt

inom UK!

Bokens format:
23,5 x 28,7 cm


