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timetable nationwide to Scandinavia.
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I juli 2009 fick jag uppdraget att inter-
vjua SWEAs dåvarande ordförande Sofie 
Haag om SWEAs 20-årsjubileum. Det 
blev ett mycket inspirerande samtal. 

Föga anade jag då hur involverad jag 
skulle bli i denna dynamiska organisa-
tion. Så många intressanta, duktiga och 
inspirerande kvinnor jag har träffat 
sedan dess! 

Jag fick utmaningen att skapa en tid-
ningsredaktion och detta är vårt första 
nummer tillsammans – Linnea, Emma, 
Susanne, Karin och Elin – TUSEN tack 
för detta fruktbara samarbete. Tack 
också till alla som bidragit till tidningsin-
nehållet – Ulla, Mia, Rigmor Annika och 
Marianne. Och sist men inte minst – 
tack Sofie, för denna möjlighet, och din 
vägledning i samband med detta num-
mer. Vi på redaktionen önskar dig lycka 
till inför dina nya utmaningar. Läs mer 
på s. 24 om vad som hänt Sofie alltsedan 
hon lämnade ordförandeklubban.

Missa inte Mias fina matreportage och 
Karin Dahlbacka, vår nya illustratörs 
somriga illustrationer på sidan 18.

Vi hoppas förstås att ni ska tycka om det 
vi har skapat! Tyck hemskt gärna till! Vi 
vill gärna ha feedback från er och förstås 
bli bättre och bättre. Detta är er tidning 
och era röster är viktiga!
En riktigt glad sommar önskar vi på 
redaktionen!

När jag kontaktade SWEA och pratade 
med Emelie på telefonen för första 
gången sa hon:
- Vi är ju systrar. Vi måste ju hålla ihop, 
liksom.
 
Det gjorde intryck på mig, det där. 
Det är något skumt över oss svenskor 
som blir så himla osvenska när vi flyt-
tar utomlands; själv lät jag som den 
mest inhemska av irländare bara några 
månader efter att jag flyttat dit. Några 
år senare, och med en hel del nostalgi i 
bagaget, var det plötsligt ganska skönt 
att någon föreslog att vi skulle vara 
riktigt osvenska och hålla ihop i vår 
svenskhet.
 
Jag brottas mycket med svenskheten, 
vad den nu är. Men efter två år i Dublin 
och snart fem här i London har jag 
börjat söka den: i Totally Swedish kring 
jul, i Hyde Park kring midsommar, och 
på SVT Play emellanåt.
 
Jag vet att jag inte är ensam. Det tar 
fem, sex år, så är det alltid, och se-
dan börjar saltlakritsen och glöggen 
smaka bättre än någonsin, och Ronja 
Rövardotter laddas hem. Just därför 
är det viktigt att SWEA finns - för att 
vi ska kunna hålla koll på svenskorna 
på West Ends scener, höra det senaste 
kungafamiljsskvallret, och läsa om var 
nationaldagsfirandet äger rum. För att vi 
ska kunna hålla ihop, liksom.
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För annonspriser gå till www.swea.
org/london eller kontakta vår  
annonsförsäljare.

Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera insända bidrag.

Emelie Linnea
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Kära 
London-
Sweor
Så var det dags för mig igen  
att skriva ordföranderaderna  
i SWEA-bladet. Förra gången  
var på våren 2000.

Solen skiner in på mitt skrivbord och det känns som att värmen äntligen är på väg. Nog 
har vi haft vårblommor en längre tid och magnolian blommar nu för fullt, men med 
undantag för några få dagar har det varit snålblåst och kallt.
Vad har då hänt i SWEA London sedan den nya styrelsen tog över i februari?  Ja, vi har 
haft två styrelsemöten och vi har bytt bank, enligt förra skattmästarens råd på årsmötet. 
Den som råd lyder är vis, heter det ju i ordspråket. Vi har nu konto på HSBC, som är 
en av de banker som har flest kontor runt om i världen, så med internetbanken ska 
våra inbetalningar till International och VEMA fungera perfekt och inte kosta oss lika 
mycket som tidigare. Det kan behövas då SWEA International på årsmötet i samband 
med världsmötet i Washington DC i fjol beslutade att höja sin medlemsavgift till 30 
USD. VEMA ligger däremot kvar på 1,50 Euro. Styrelsen är ung och entusiastisk och 
har verkligen mycket datakunskap, vilket inte är min starka sida. SWEA London är med 
både på facebook och twitter, även när det gäller hemsidan, krävs det att man uppdat-
erar regelbundet, och det får ungdomarna i styrelsen ta hand om. Med några få undantag 
kan jag helt klart vara mamma till dem alla. Jag hoppas att ni har varit nöjda med vårens 
program. Själv var jag med på Royal Academy of Arts och såg Van Gogh-utsällningen - 
mycket imponerande med alla brev som utväxlats mellan Vincent och hans bror. Jag träf-
fade i samband med utställningen tre nya Sweor och två av dem hade bara bott i London 
några månader men var redan medlemmar i SWEA London. Mycket positiva var de, kom 
det fram under lunchen efteråt. Ni hittar en separat artikel om Van Gogh-utställningen 
längre fram i tidningen. Kyrkans 300-årsjubileum har vi upplevt i maj och lördagens 
familjearrangemang har säkert många av oss uppskattat. Promenader, filmkvällar och after 
work löper på och kaffeträffarna i Beaconsfield och Gerrards Cross är mycket välbesökta, 
och programgruppen arbetar nu flitigt med höstens program.
SWEA International hade sitt årsmöte i Stockholm den 24 april, och i år var det ett 
rent arbetsmöte utan vidhängande arrangemang. Självklart kunde alla Sweor som ville 
komma och lyssna. Vi representerades av vår regionordförande Monica Haglund och på 
ett telefonmöte den 19 april med alla avdelningarna i VEMA, numera 12 stycken, kunde 
vi till Monica framföra våra synpunkter om punkterna på dagordningen och de motioner 
som vi tidigare tagit del av från kanslisidan på SWEA Internationals hemsida. På min tid 
som regionordförande var vi 14 avdelningar, men Madrid och Malaga har tyvärr tvingats 
att läggas ner - Malaga så sent som i år efter deras årsmöte, då det var för få medlemmar 
som ville ta på sig styrelseuppdrag. Nu är det ju inte någon större katastrof, för istället har 
medlemsantalet ökat i Marbella. Marbella är i allra högsta grad aktivt och i månadsskiftet 
september-oktober har VEMA sitt regionmöte där, vilket jag kommer att närvara vid. De 
har verkligen ansträngt sig för att göra dessa dagar så attraktiva som möjligt med utflykter 
till bland annat Granada, Malaga och bergsbyar i Andalusien för de Sweor som inte be-
höver sitta och deltaga i mötesförhandlingarna i två hela dagar. Dessutom har man ordnat 
med efterdagar i Marocko alternativt en rundresa i Andalusien på fyra respektive fem 
dagar. Allt detta finns att läsa om på Marbellas hemsida. Nu har nog anmälningstiden gått 
ut när ni får SWEA-bladet, men skulle ni vilja deltaga kostar det ju inget att ta kontakt 
och fråga om det fortfarande går att anmäla sig; det brukar oftast gå bra.
Till sist vill jag påminna er som åker till Sverige över sommaren att gå in på Internationals 
hemsida och titta efter om det kan finnas något SWEA-program som lockar i närheten av 
där ni befinner er. Själv åker jag till mitt sommarparadis i Sandhamn på Sandön i Stock-
holms yttersta skärgård.

Trevlig sommar önskar jag er alla.
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Ulla

BILD: Dan Eriksson

The Real Van Gogh  
På årets första vårdag den 24 mars 
träffades tolv förväntansfulla Sweor på 
Royal Academy of Art i London för att 
se utställningen The Real Van Gogh: the 

Artist and His 
Letters. 
Denna unika 
utställning 
visar Vincent 
Van Goghs 
brevväxling 
med hans yn-
gre bror Theo 
som stödde 
och försörjde 
honom under 
hans livs-
tid.  Vincent 

beskriver i breven hur han tänkt sig 
målningen och gör noggranna skisser 
med kommentarer angående färgval med 
mera som man sedan kan jämföra med 
den färdiga tavlan bredvid.
De flesta verken är fantastiska porträtt 
av vänner och självporträtt då han inte 
kunde betala modeller. Hans förkärlek 
till naturen syns tydligt i alla färgspra-
kande landskapsbilder med sädesfält och 
bönder i arbete. Han älskade Provence 
och var helt fascinerad av solljusets ef-
fekter som han kunde utprova i sin lilla 
ateljé i Arles, där han tillbringade sina 
sista år.
Det kändes verkligen som om man kom 
konstnären inpå livet genom dessa per-
sonliga brev - samtliga skrivna på franska 

TEXT: Marianne Ahrens  BILD: Flickr.com - Mr. History

Marianne
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Efter ett hejdundrande jubileumsår 
samlades Londonsweorna för årsmöte 
den 23 februari. Omkring femtiotalet 
Sweor samlades i Svenska salen i Sven-
ska kyrkan, Marylebone, för att avtacka 
ordförande Sofie Haag och avgående 
styrelsen för utmärkt arbete under 
2009. Sofie Haag tackade så mycket för 
förtroendet att ha fått vara ordförande 
och lämnade över med budskapet ”att vi 
har en avdelning att vara stolta över och 
att vi själva har möjligheten att forma 
avdelningen som vi vill ha den. Det 
viktigaste är att hjälpas åt och att lyssna 
på varandra över generationerna”.
 
Efter två år som ordförande lämnade 
hon därefter över klubban till Ulla 
Hising, som tidigare varit ordförande 
för Londonavdelningen under 2000-
2001. Övriga styrelsemedlemmar som 
avtackades var Rigmor Rutlin, Lina 
Johnsson, Liselott Nordell, My Hans-
son och Johanna Mothander. Samtidigt 
välkomnades också de nya tillskotten till 
styrelsen: Anna Hansson, Elin Andén, 
Erika Eklundh, Helena von Euler, Ingvor 
Pettersson, Eva Melin, Maria Rönning 
Lundgren och Emelie Krugly.
Trots flera utflyttningar i det tuffa klimat 
som råder växer Londonavdelningen och 
Sofie Haag meddelade att vi får fin feed-
back från SWEA International på hur 
vår verksamhet sköts. Medlemsavgiften 
kommer att höjas till £40, något som 
hade beslutats redan under årsmötet 
2009. Detta för att klara höjda avgifter 

SWEA Londons Årsmöte
TEXT & BILD: Emelie Krugly

inom organisationen.
 
Bland höjdpunkterna under kvällen 
fanns musikalartisten Kajsa Hammarlund 
tillsammans med violinisten Martin Lis-
sola och pianisten Torquil Munro, vilka 
bjöd på flera härliga nummer bestående 
av svenska sånger, bland annat ur Kristina 
från Duvemåla och ett potpurri av Astrid 
Lindgren-sånger.
Anna Curman utnämndes till ständig 
Hedersswea som tack för att hon grundat 
avdelningen och för allt sitt arbete med 
avdelningen sedan starten.
SWEA-stipendiaten 2008, illustratören 
Anne Larsson, visade upp delar av sitt 
projekt ”Hemmahamn”, som kommer 
att mynna ut i en utställning. Projektet 
handlar om vad som händer med ens 
självuppfattning och identitet när man 
flyttar utomlands, gjort i form av broderi 
och teckningar.
En donation på £2 050 överlämnades till 
Svenska skolan i Barnes som tacksamt 
mottogs av rektor Jan Arenhill. Pengarna 
kommer att gå till upprustning av utelek-
platsen vid skolan.
Kvällen avslutades med lotteridragning 
efter den goda middagen bestående av 
rostbiff, potatisgratäng och semlor till kaf-
fet. Maggan i köket avslöjade då också att 
hon kommer att lämna Svenska kyrkan 
i London den 27 juni för en ny anställ-
ning i Spanien och avtackades med en 
avskedspresent och varma applåder för 
sina insatser i kyrkan. Emelie

- och det blev helt klart för mig att 
Vincent Van Gogh inte bara kunde måla 
i färger utan även i ord! Jag fick en helt 
ny bild av konstnären, en ensam man 
men mycket intellektuell person som 
talade och skrev både holländska, tyska, 
franska och engelska. Oftast läser man ju 
bara om hans sjukdomstid.
 
Efter denna mycket intressanta utställ-
ning gick vi nöjda vidare till restaurangen 
i National Gallery där vi avslutade dagen 
med en trevlig lunch tillsammans!
Tack till Ingvor Pettersson som ordnat 
med biljetter och Annika Persson som 
fick hoppa in med kort varsel!
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Varje onsdag förmiddag samlas ett glatt 
gäng Sweor utanför Pembroke Lodge i 
Richmond Park för promenad. Turen går 
oftast till Isabella Plantation, som ligger 
mitt i parken. Där kan vi titta på fåglar 
och blommor. En annan tur går ner till 

Promenader i Richmond Park
de två små dammarna, Pen Ponds, där det 
också är gott om fåglar.
 Det händer allt som oftast även att vi 
stöter på kronhjort och dovhjort under våra 
promenader i parken. Orädda som de är, 
kan man betrakta dem på nära håll. En riktig 

TEXT & BILD: Annika Persson Jägerud

Annika

upplevelse!
 
Ibland promeneras det i ett långsammare 
tempo och ibland snabbare. Några går 
tidvis stavgång. Efteråt händer det att vi 
avslutar med en fika eller lätt lunch. Kort 
sagt alla intressen iakttas och vi får frisk 
luft, trevlig samvaro och motion tillsam-
mans.
 
För att få tillfälle att träffa promenadgrup-
pen i Windsor har vi någon gång förlagt 
promenaden till Windsor Park . Vi har 
också vandrat längs Themsen, när snön låg 
uppe i parken. En trevlig tur med lunch-
besök på pub, innan promenaden gick åter 
till Richmond.
Är ni intresserade kontakta någon av föl-
jande Sweor:

Birgitta Lawrence              
hem: 020 8948 0498, mobil: 07939 
064458
email: sommartid2001@yahoo.co.uk

Ingvor Pettersson               
hem: 020 8876 1682, mobil: 07771707987
email: ingvor.pettersson@blueyonder.co.uk
 
 

För mig har Danmark alltid känts som 
ett andra hem. Men så har jag vuxit upp 
ett stenkast från den danska gränsen och 
färjan över till Danmark har på som-
maren varit lika självklar som att man 
skulle äta potatis och sill på midsom-
marafton. Därför känns det hemtrev-
ligt, eller ”gemytligt” som man säger på 
danska, att prata med Elin Stone, som 
är en kraftfull motor i dansk-London 
och som har varit ordförande för 
organisationen Danske Kvinder i Eng-
land i fyra år. Men anledningen till att 
jag vill intervjua henne är att jag sedan 
mitt inträde i SWEA har blivit nyfiken 
på vilka andra nordiska organisationer 
det finns i London. Har Danmark och 
Norge motsvarigheter till SWEA? Svaret 
är som ni räknat ut ja.
Liksom SWEA är Danske Kvinder i 
England en sammanslutning av kvin-
nor som lever i England med länkar till 
Danmark. Föreningen anordnar föreläsn-
ingar, studieresor, museibesök, idrottsliga 
aktiviteter, luncher och olika “klubbar” 
såsom bok-, bridge-, och hantverksklubb.
 
Tillsammans bidrar de till att bevara 
danska traditioner, informera om vad 
som händer i Danmark samt att verka 
för goda förbindelser mellan Danmark 
och England. De utför även välgören-
hetsarbete för bland annat den dan-
ska kyrkan i London. De organiserar 
exempelvis en årlig basar som blivit 
en mycket populär sammankomst för 
danskar i London, som alltid äger rum 
den 14 och 15 maj och där alla intäkter 
går till kyrkan. 
 
Hur bildades då Danske Kvinder i Eng-
land? Det började under andra världs-

kriget då några danska damer samlades 
för att sticka tröjor till danska sjömän i 
den brittiska handelsflottan, berättar Elin 
Stone. Den danska kyrkan blev då en 
mötesplats för alla danskar och 1953 bör-

jade denna grupp av kvinnor tillsammans 
med Kyrkostyrelsen planera en basar, i 
ett försök till att öka kyrkans intäkter. 
Ur detta formades Danske Kvinder i 
England 1959.

I samband med jubiluemsfirandet förra 
året fick Elin Stone ett samtal från den 
grundande ordföranden, fru Karstens 
nu nästan 90-åriga dotter i Köpen-
hamn. Hon hade hittat ett brev från sin 
mamma, som bekräftade att “en dansk 
kvinnororganisation, helt fristående från 
kyrkan, hade bildats”. 

- Föga kunde dessa kvinnor ana att deras 
initiativ skulle utvecklas till den blomst-
rande organisation som den är idag, säger 
Elin Stone och ler.
 
Medlemmarna träffas en gång i månaden, 
bland annat för en litterär lunch, 
stavgång eller en utflykt, som till exem-
pel en promenad i London eller ett besök 
på en plats av intresse.
Nyligen hade man en föreläsning av den 

Danske 
Kvinder 
i England
- vår danska systerorganisation

danska journalisten och kriminalförfat-
taren Leif Davidsen. Ett besök av den 
danska kulturministern som planerar att 
föreläsa om danske författaren Kaj Munk 
samt Carl Nielsen-experten Lyndon Jen-
kins är planerat framöver. Dessa program-
punkter är öppna för både medlemmar 
och icke-medlemmar. 

Danske Kvinder i London har ett väx-
ande medlemskap och har idag omkring 
200 medlemmar. Årsavgiften är £15.
- Det fina med organisationen är att 
bra vänskapsband bildas och växer sig 
starkare genom åren. Vi välkomnar 
samarbete med våra systerorganisationer 
och det skulle vara mycket roligt om vi 
kunde arbeta ihop med SWEA. Det är 
viktigt att hålla ihop, säger Elin Stone.
 
50-årsjubileet var givetvis en stor 
händelse och firades den 27 september 
förra året med en speciell service i den 
danska kyrkan i Regents Park. 140 gäster 
samlades för lunch på den berömda RAF 
Club i Piccadilly. Föreningens hedersgäst 
var ingen mindre än den danska drott-
ningen Margrethe tillsammans med den 
danske ambassadören Birger Riis-Jørgen-
sen och hedermedlem i föreningen, Karin 
Riis-Jørgensen.

- Det var oerhört vackert, säger Elin och 
ögonen glänser när hon tänker tillbaka. 
Som du säkert kan föreställa dig var det 
en oerhört högtidlig och minnesvärd dag. 
Ungefär 26 speciella gäster presenterades 
inför Hennes Majestät Drottningen, 
vilket förstås var en stor ära.

För mer information besök www. 
danskekvinder.co.uk
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“ 
...danska damer  

samlades för att sticka  
tröjor till sjömän...”

TEXT: Emelie Krugly  BILD: Emma Wieslander

Förra året fyllde SWEA 20 år. Samtidigt firade våra danska 
medsystrar Danske Kvinder i England eller Danish Women in 
England imponerande 50 år.
På vilka sätt är vi lika och hur skiljer vi oss åt? Vi träffade ord-
förande Elin Stone över en kopp kaffe för att diskutera detta 
och upptäckte många gemensamma nämnare.
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Kristina från Duvemåla  
Jag visste att det skulle bli en konsert på 
Royal Albert Hall med Helene Sjöholm 
- endast en föreställning, onsdagen den 
14 april - men jag kom mig inte för att 
köpa biljett. Endast en föreställning  
onsdagen den 14 april. Då kom ett 
mail från Sofie Haag, vår före detta 
ordförande,  som skrev att de hade en 
biljett över för försäljning. Jag köpte den 
omgående. Det var visserligen en restrik-
tiv plats på 3:dje raden och jag såg bara 
halva scenen, men det gjorde inget för 
musiken, i den akustik som Albert Hall 
har, hör man alldeles utmärkt var man 
än sitter. Det här var alltså en konsert 
med musiken från Kristina från Du-
vemåla, och inte musikalen. I bakgrun-
den fanns en storbildsskärm där man 
visade bilder från Småland, havet under 
överresan, New York vid framkomsten 
till Amerika och sedan även naturen 
vid nya boplatsen - allt i svartvitt och 
tidsenligt. Lite av handlingen fanns 
ibland att läsa och när kören sjöng stod 

deras sångtexter på skärmen. Dessemellan 
berättade skådespelarna själva handlingen.  
Alla var representerade: Kristina, Karl Oskar, 
Robert, Ulrika och pastor Jackson är de jag 
främst kommer ihåg. Samtliga var skön-
sjungande sångare, som drog ner dånande 
applåder, speciellt Helene Sjöholm som 
vid ett tillfälle fick stående applåder. Även 
Björn och Benny fanns på plats, och de fick 
också stående applåder när de intog sina 
parkettplatser före föreställningen. Björn och 
Benny blev tidigare samma dag intervjuade 
på nyheterna, där de förklarade att detta 
var ett prov för att se hur det hela mottogs 
av publiken, för att senare kanske sätta upp 
musikalen i West End. En liten reflektion 

från min sida är: Hur gör man språkför-
bistringen vid framkosten till New York på 
engelska? Björn och Benny kom naturligt-
vis upp på scenen efter föreställningen 
och tackade både skådespelarna och 
musikerna och applåderna från publiken 
ville aldrig ta slut. Det var en oförglömlig 
kväll, och kanske Kristina från Duvemåla 
kommer att sättas upp med framgång i 
West End här i London. Då kommer i alla 
fall jag att finnas ibland publiken, efter-
som jag inte har haft nöjet att se Kristina 
från Duvemåla i Sverige.

TEXT: Ulla Hising  BILD: Chris Christodoulou

Ulla



 Grattis i efterskott! Hur firade du den stora 
dagen?
 
–   Jag håller faktiskt nästan på och firar 
fortfarande. Själva födelsedagen firade jag 
tillsammans med mina närmsta vänner 
och min familj uppe i vackra Sonoma, ett 
vindistrikt en timme från San Francisco. Vi 
tillbringade en helg där, besökte vingårdar 
och åt goda luncher på hemtrevliga krogar. 
Det var en helg jag sent ska glömma, fylld 
av värme, trevliga tal och champagne fram 
till småtimmarna.
 
Jag har även haft brunch på Yachtklubben 
i Los Angeles för mina vänner, upplevt 
tropiska, gudomligt vackra Careyes i 
Mexiko tillsammans med goda vänner, 
samt ska fira lite med gamla vänner i  
Sverige. Det blir ordentligt med firande, 
men man fyller bara 70 en gång!
 
Är det annorlunda att vara en 70-årig Swea 
än att vara en nybliven, 39-årig Swea?
 
– Jag hade en otrolig överskottsenergi när 
jag var 39 och allt började; ingenting var 
omöjligt, alla svårigheter och motgångar 
var till för att överkommas. Idag kan jag 
med ålderns rätt luta mig tillbaka och ta 
det lugnt och med ett leende på läpparna 
se på när andra arbetar, ibland i motvind, 
för vårt älskade SWEA.
 
Hur började allting?
 
–   Jag hade en idé om att lära känna de 
svenskor som bodde i Los Angeles-trakten, 
och samlade i flera år på visitkort från 
svenskar. Jag visste att det fanns gott om 
svenskar, men det verkade inte som om så 
många kände varandra.
 

Den första träffen vi hade, en middag, var 
kanske inte SWEAs mest lyckade, men 
ändå tillräckligt givande för att många 
skulle anmäla sig som medlemmar. 
Eftersom de flesta svenskorna var gifta 
med icke-svenskar och vi ville kunna 
tala enbart svenska så föll det här med 
svenska män.
 
Namnet SWEA 
kom jag på 
efter att ha 
varit på  lunch 
med svenska 
vänner. I USA 
tog de som 
hette Svensson 
ofta namnet 
Swanson, för att amerikanisera det hela, 
så jag tyckte att vi kunde amerikanisera 
vår Sverige-symbol, Moder Svea, till 
SWEA.
 
Redan inom ett år hade nästa SWEA 
fötts, SWEA Orange County, och ytter-
ligare ett år senare visste jag att den här 
organisationen skulle bli mycket större 
än jag någonsin hade trott. Nu har vi 
långt mer än 70 SWEA-avdelningar runt 
om i världen.
 
 
Om du skulle lyfta fram ett enda SWEA-
minne som var fantastiskt, vilket skulle det 
vara?
 
–   Jag kommer alltid att minnas när jag 
år 2006 hade äran att bli vald till Årets 
Svensk-Amerikan av föreningen Vasa of 
Americas svenska avdelningar. Ut-
märkelsen innebar tio dagar av ihärdigt 
firande, mestadels i Växjö. Jag fick bjuda 
med mig de Sweor som hade tid och lust 

Eldsjäl 
fyller 70

att komma, så jag hade konstant ett gäng 
trevliga Sweor omkring mig.
 
Vi var bjudna på middag hos Lands-
hövdingen, lunch hos den blivande 
Ärkebiskopen, middag med Kommunfull-
mäktige som värd och Vasa Ordens egen 

galamiddag på  Stora 
Hotellet. Jag tror 
att Växjö stad hade 
minst lika roligt som 
vi Sweor hade!
 
 Du har bott i USA i 
en herrans massa år. 
Är du fortfarande lika 
svensk? Vad innebär 
det att vara svensk för 

dig?
 
–   Visst har jag bott länge i USA; jag kom 
först hit som Rotary-stipendiat 1961, 
fortsatte som FN-guide, och höll sedan på 
med bikini-baddräkter ett tag. Eftersom 
min man Gunnar, som jag gifte mig med 
år 1963, var SAS-chef i Los Angeles så 
var det lätt och billigt för mig att flyga 
till Sverige, vilket jag också gjorde flera 
gånger per år. Framför allt spenderade 
jag hela somrarna hemma med mina två 
söner, Pelle och Lars. Jag har turen att 
ha många av mina bästa vänner kvar i 
Sverige och ser fram emot att umgås med 
dem hela somrarna.
 
Att vara svensk innebär för mig att man 
är lyckligt lottad som har haft förmånen 
att växa upp i ett litet, välmående, tryggt 
land; att kunna stå på egna ben och lära 
sig att tänka logiskt och konsekvent. Att 
säga att jag åker hem till Sverige och 
sedan hem till USA.

“ 
Att vara svensk  

innebär för mig att man  
är lyckligt lottad...”

SWEAs grundare, Agneta Nilsson, fyllde 70 år den 5 
mars i år. Självklart ville SWEA London-redaktionen 
gratulera, och höra hur en Los Angeles-Swea, och den 
allra första Swean någonsin, firar en sådan stor dag. Vi 
hade tur, och fick till och med ställa några frågor.

Många i Bernadottefamiljen har gift sig 
just den dagen. Kung Carl XVI Gustaf 
gifte sig med blivande Drottning Silvia 
den 19 juni 1976. Kronprins Oskar (I) 
gifte sig med Josefina av Leuchtenberg 
den 19 juni 1823, kronprins Karl (XV) 

gifte sig med Lovisa av Nederländerna 
den 19 juni 1850 och prins Oskar (II) 
anlände med sin brud Sofia av Nassau 
den 19 juni 1857 till Sverige efter att ha 
gift sig i Tyskland samma år. 
 

Vigsel mellan Kronprinsessan  
Victoria och herr Daniel Westling

TEXT: Emelie Krugly  BILD: Paul Hansen
KÄLLA: www.kungahuset.se

Få äro de svenskar som har lyckats undgå den kungliga bröllops-
yran som pågår i vårt modersland; HKH Kronprinsessan Victoria 
och Daniel Westling gifter sig lördagen den 19 juni klockan 15.30 
i Storkyrkan i Stockholm. Därmed följer de en lång tradition inom 
Bernadottesläkten att göra den 19 juni till en minnesrik dag.

Det kungliga bröllopet den 19 juni 2010 
i Stockholms Storkyrka mellan Kron-
prinsessan Victoria och herr Daniel Wes-
tling är ett unikt evenemang. Det är det 
första kvinnliga tronföljarbröllopet i den 
svenska regentlängden.
 
 I samband med vigseln förlänas herr 
Daniel Westling titeln prins, hertig av 
Västergötland.

Vigseln förrättas av ärkebiskopen Anders 
Wejryd. Han assisteras av överhovpredi-
kanten Lars-Göran Lönnermark, dom-
prosten i Stockholms domkyrkoförsamling 
Åke Bonnier och biskopen i Lund, Antje 
Jackelén.
 
Vigselceremonin utgör höjdpunkten under 
flera dagars kungligt bröllopsfirande med 
lunch i Stockholms stadshus, festföreställ-
ning i Konserthuset och privat supé med 
dans på Drottningholms slott.

Ett stort antal kungliga gäster från Europas 
hov är inbjudna att delta i bröllopsfest-
ligheterna. Efter vigseln färdas brudparet 
i kortége genom centrala Stockholm. Det 
blir båtfärd på Stockholms Ström med 
kungaslupen Vasaorden, salut från Kas-
tellholmen, örlogsbesök, militärparader, 
häckbildningar och musikhyllningar.

Bröllopet kommer att direktsändas i TV. 
Enligt Sveriges Television är evenemanget 
det största som någonsin har bevakats i 
Stockholm.
I Svenska Kyrkan i Marylebone kommer 
vigseln, kortégen och bröllopsfesten att 
visas på storbilds-TV i Svenska salen och 
dessutom kommer man att fira genom att 
servera bubbel och prinsesstårta.
 
Uppdaterad information om bröllopet 
publiceras på hovets hemsida www. 
kungahuset.se.

TEXT: Linnea Dunne BILD: Kerstin Alm
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Emelie Kruglys dröm om att öppna en 
egen butik föddes under hennes första 
år i London när hon jobbade i en svensk 
butik i Soho. När den sedan gick i 
konkurs satt Emelie där med en nyfun-
nen entreprenörslust.
- Jag hade glömt bort vilken fantastisk 
produkt träskon är: bekväm, fotvänlig 
och bra för rygg och hållning, och så 
håller tofflorna ett halvt liv, säger Emelie.
 
Det verkade finnas ett stort intresse för 
svenska produkter, så Emelie gjorde slag i 
saken. Hon fick vägledning från Svenska 
Handelskammaren och skaffade sig med 
hjälp av The Prince’s Trust en personlig 
mentor som hjälpte henne med att skriva 
en affärsplan.
 

TEXT: Linnea Dunne 
BILD: Emma Wieslander & KEVII.com

- Jag har lärt mig att jobba på ett helt nytt 
sätt, svarar Emelie på frågan vad tiden som 
egenföretagare gett henne. I början tog det 
tid att planera och lägga upp min arbets-
dag, men nu är jag bättre på att organisera 
än jag någonsin varit!
 
Hennes heta tips till andra entreprenör-
sugna Sweor är att ta vara på den hjälp 
som finns: Greater London Enterprise, The 
Prince’s Trust och Svenska Handelskam-
maren för att nämna några. Ingen är bäst 

på allt, men att ha en 
garvad mentor bakom 
sig kan bespara nya 
entreprenörer många 
sömnlösa nätter.
 
Även om Greta Nord 
säljer renskinn och 
samearmband utöver 
träskor så är det just 
träsandalerna som säljer 
bäst under sommarh-

alvåret, så med träsandaler förutspådda 
som sommarens heta grej ser framtiden 
ljus ut för Emelie.

web www.gretanord.com

En riktig toffel
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Trots rostiga mattekunskaper lyckades 
Emelie till slut pitcha sin idé för en panel 
som beviljade henne ett lån på £2 000. 
Som nybliven mamma jobbade hon hårt 
med att etablera sitt nya företag, Greta 
Nord – en butik med Skandinaviska 
hantverksprodukter och accessoarer, samt 
träskor och sandaler förstås.
- Vi var där varje helg i ur och skur och 
blev lokalkändisar på köpet, skrattar 
Emelie vid minnet av otaliga helger på en 
nystartad marknad i Crystal Palace.
 
Emelie driver nu 
Greta Nord, som 
framför allt är en 
internetbutik, på 
deltid tillsammans 
med sin fästman, 
Julian. Intresset 
för produkterna 
finns där, men som 
frilansjournalist 
och mamma är det 
ibland svårt för Emelie att ge företaget så 
mycket tid som det behöver.
 

THE PRINCE’S TRUST: 
www.princes-trust.org.uk

GREATER LONDON ENTERPRISE: 
www.gle.co.uk

SVENSKA HANDELSKAMMAREN: 
www.scc.org.uk

Det är mycket för Kajsa nu. Efter en 
lång tid på scenen på West Ends Garrick 
Theatre som pigan Petra i A Little Night 
Music, en musikal baserad på Ingmar 
Bergmans Sommarnattens Leende, är det 
nu hög tid för auditions, workshops och 
voice over-jobb för TV och reklam.
- Så är det ju med den här branschen, att 
man vet aldrig var nästa jobb ska komma 
ifrån, eller nästa lönecheck för den delen.
Inte för att det skrämmer Kajsa - snarare 
tvärtom.
- Antingen så drivs man av det och tycker 
det är spännande, eller så tycker man det 
är jobbigt. Jag är väl lite äventyrlig på det 
viset, att jag blir trött på saker rätt fort.
 
Kajsa Hammarlund kom till London för 
snart tio år sedan och har, enligt henne 
själv, haft otroligt mycket tur. Hon kom 
in på den legendariska Mountview 
Academy of Theatre Arts i Wood Green 
på första försöket och har sedan dess fått 
jobb efter jobb. Hennes första audition 
efter examen, och första stora jobb, var 

som första svensk i Mamma Mia. Men 
även om turen må ha varit på hennes sida 
så har hon nog sin egen ambitiösa inställ-
ning att tacka minst lika mycket.
- Man får jobba extra hårt som svensk, 
absolut. Man vill bevisa att även fast man 
har ett konstigt namn och är blond så ska 
de ta en på lika stort allvar, säger Kajsa.
Och det var så det gick till när Kajsa med 
j blev Kaisa med i, minns hon:
- Min första agent sa ‘Din engelska är per-
fekt, men man vill 
ju inte att de ska 
leta efter fel när 
du kommer in på  
scenen, så du kan-
ske skulle tänka på 
att byta namn. Vad 
sägs om Catherine 
Hamilton?’
 
I övrigt har Kajsas 
svenskhet inte gjort henne några otjänster. 
Folk litar på svenskar, tror hon.
- Man tycker att vi är så duktiga som 

folkslag. Vi jobbar 
hårt och kommer 
i tid - vi är lite 
helylle och tar 
saker och ting på 
allvar.
Kajsa var, som 
så många andra 
svenskar i hennes 
situation, lite 
anti-svensk under 
sina första år i 
London. Fokus 
låg på att integre-
ra sig så mycket 
som möjligt; hon 
skulle ju ändå 
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“ 
Det är en total 

dröm som har gått i  
uppfyllelse... ”

inte stanna längre än ett par år. Men tiden 
gick fort och Kajsa blev kvar.
- Ju längre man är utomlands, ju mer 
patriotisk tror jag man blir, säger Kajsa och 
berättar glatt om upptäckandet av Totally 
Swedish, julmarknaden i Svenska Kyrkan 
och midsommarfirandet i Hyde Park.
- Min mamma är väldigt glad, för hon be-
höver inte längre skicka min månadsranson 
av saltlakrits - den kan jag köpa själv!
 

Att byta j mot i kanske 
inte låter som ett särdeles 
omvälvande beslut, men 
det verkar ändå vara en 
helt annan Kajsa som 
sitter på andra sidan luren 
och skrattar än den häst-
tjej från Hittarp som jag 
läst om.
- Det är en total dröm 
som har gått i uppfyl-

lelse, säger Skånetjejen som vann skolans 
melodifestival redan som tioåring. Jag har en 
jättestor kärlek till teatern - det är teatern 
och scenen där mitt hjärta ligger.
 
Och det är på scenen hon vill stanna. Med 
fem West End-jobb i bagaget och både 
Bergman och Björn och Benny avklarade 
tittar hon nu mot The Globe och National 
Theatre.
- Det vore fantastiskt att få testa på  lite mer 
talteater. Jag har ju mest gjort musikalteater 
hittills, men det vore en dröm att få göra 
Shakespeare på originalspråk, eller Ibsen 
eller Strindberg.
Till dess blickar den nyblivna Swean fram 
mot en sommar av midsommarfirande och 
en hel mängd auditions. Och regelbundna 
godisrundor till Totally Swedish, förstås. De 
är viktiga höjdpunkter för Kajsa.

Med hjärtat  
på scenen 

TEXT: Linnea Dunne  BILD: Catherine Ashmore
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Gillar du Mumford & Sons och småblommigt? Det sägs nu dessutom att träskorna,  
och framför allt träsandalerna, kommer att bli sommarens grej – något många av oss 
svenska kvinnor nog välkomnar varmt.
 
Vad många däremot inte vet är att träskon lett till politisk debatt. Detta skedde år 
1834, när bondeledaren Nils Månsson från Skumparp skrev till det kungliga patriotiska 
sällskapet med ett förslag på hur landet skulle kunna spara miljontals riksdaler. Hans 
förslag? Att dyra, importerade läderskor byttes ut mot inhemskt producerade träskor.
 
Förslaget fick blandat mottagande. I söder var träskon redan norm, så kampanjen 
verkade onödig. I Dalarna efterfrågade man ett varuprov för att kvaliteten av skorna 
skulle kunna testas, medan man i Norrbotten inte alls var intresserad av något så  
främmande.
 
Träskor var billiga, praktiska och varma och ansågs dessutom fina nog även för fest-
ligare uppsåt, men de förblev en framför allt skånsk trend. De introducerades någon 
gång under 1500-talet, inspirerade av Frankrikes sabot, och blev till slut kända som 
fattigmansskor.
 
Som så många andra historiska ting fick träskon ett uppsving under 1970-talet. Den 
finns nu med modern såväl som traditionell design och kurbitsmotiv, och har blivit 
folkpoppens svar på platåskor.

Spara miljontals riksdaler – med folkens svar på platåskor

10
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Historien tar sin början när 14-årige  
Johan upptäcker oljefärger, något som 
han genast behärskade och ett porträtt 
av den brittiske målaren Lucian Freud 
växte fram. Den dåvarande bildläraren 
trillade nästan av stolen.
Sedan dess har detta ”Wunderkind” 
kommit en lång bit på vägen; hans verk 
har blivit utställda på både prestigefyllda 
London och Edinburgh National Portrait 
Galleries. År 2008 tilldelades han Jer-

wood Contemporary Painters Prize.
Barcelona, Basel, Paris, New York, 
Chicago och Miami är andra 
städer där Johans kontrover-
siella målningar har gjort avtryck. 
Målningarna av vänner och 

människor han möter under sina 
resor runtom i världen säljer med 

startpris från  
£5 000 (ca 56 000 kronor)
Medan upphetsande konstkritiker 
skriver spaltmetrar i de nationella 
tidningarna The Guardian,  

The Times, och London  
Evening Standard, tar Johan 

själv framgången med ro.

LONDON: Johan Andersson från Trollhättan orsakar uppståndelse i Londons konstvärld.   
Den 23-årige porträttkonstnären blev rekordung finalist i ansedda BP Porträttpriset 2007 och  
har placerat sig bredvid ansedda brittiska konstnärer såsom Sir Peter Blake, Cornelia Parker, Sarah 
Lucas och Tracey Emin. Porträtten, som ofta är förvrängda befinner sig i gränsland mellan dröm  
och verklighet, både berör och upprör sina betraktare.
I juli öppnas Johans första soloutställning i London ”Prophecy” på Degree Art.com Gallery, på  
Vyner Street.
- Jag utforskar temat skönhet och sårbarhet hos ungdomar och vill utmana fördomar, säger han.

Johans konst gör 
succé i London 
TEXT: Emelie Krugly BILD: Emma Wieslander

-  Jag har alltid varit intresserad av män-
niskor och skapelsen av människan. Det 
finns en historia bakom varje människa 
och detta är något som fascinerar mig. 
Den kreativa processen är nästan andlig, 
och min tro som kristen har naturligtvis 
stor betydelse för mitt arbete; jag känner 
att jag har fått ett kall här i livet.
Till sommaren är det dags för den första 
soloutställningen, ”Prophecy” som talar 
sitt självklara namn. De utvalda verken 
har en speciell betydelse för Johans tro.
I september kommer Johans konst att 
synas på billboard affischer i Stockholms 
tunnelbanor. Artbelow, ett Londonbaserat 
företag som under en femårsperiod har 
visat verk av över 800 internationella  
konstnärer på tunnelbanor runt om i 
världen har knutit Johan till sig.
Johans porträtt har redan synts på South 
Kensington och Baker Street tunnelbane-
stationer i London.
-  Min plan är att flytta till Sverige inom 
ett år, säger Johan. Det är där jag hör 
hemma, där finns mitt ursprung och jag 
tänker alltid på det, att vad som än händer 
är det där jag har mina rötter, säger han på 
påtåglig västgötska, trots att han har levt i 
Storbritannien i 14 år. Han lägger till;
-  En dröm jag har är att representera ett 
svenskt galleri på Frieze Art Fair, en inter-
nationell konstmässa som äger rum varje 
höst i Londons Regent’s Park där över 150 
samtida konstgallerier representeras.
 
Johan använder gärna sitt arbete för att 
stödja välgörande ändamål. Till exempel 
donerade Johan i vintras en målning på 
auktion vid Royal Institution i Mayfair för 
tortyroffer tillsammans Sarah Lucas, Sir 
Howard Hodgkin, Sir Peter Blake, Anish 
Kapoor och Cornelia Parker bland andra 
välkända och respekterade konstnärer.

JOHAN ANDERSSON
FÖDD: 1986 i Trollhättan
BOR: South Bermondsey i sydöstra London
FAMILJ: mamma, två systrar och en bror
GENOMBROTT: 2007 nådde han topp tre i det ansedda BP Porträttpriset
FRAMTIDSPLANER: Att flytta till Stockholm och att synas på vissa gallerier där.
OM SIN EGEN KONST: Jag är spontan i mitt sätt att arbeta med färger och vill inte begränsa 
mig som konstnär. Man kan säga att mina porträtt är ett samspel mellan ordning och kaos. 
Jag vill utforska obehagliga aspekter och underliggande spänningar.
 
För mer information besök Johans hemsida: www.johanandersson.com

FAKTA
Den 19 september 2010 är det val till Riksdag, 
Landstings - och Kommunfullmäktige. I Storbri-
tannien kommer man att kunna rösta personli-
gen på Ambassaden i London, på Generalkon-
sulatet i Edinburgh, Konsulatet i Belfast samt på 
Svenska Skolan i London. Röstningen börjar 31 
augusti och sista röstdagen är 14 september. 
Röstning i utlandet är förtidsröstning beroende 
på att rösterna måste hinna transporteras hem 
till Sverige före valdagen. Man kan alltså inte 
rösta på valdagen.
Källa: Svenska Ambassaden i London
För mer information om valet:  www.val.se

 

Den 19 september är det dags för 
riksdagsval och därmed för de svenska 
väljarna att bestämma sig. Blir det Mona 
Sahlin eller Fredrik Reinfeldt som ska 
leda det svenska regeringsarbetet de 
kommande åren? Sannolikt blir det en 
tuff strid.
 
Svenskarna skiljer sig i nästan alla av-
seenden från britterna när man jämför 
hur valrörelserna inför ett parlamentsval 
ser ut. Svenskarna börjar i mycket god 
tid och medierna, med Sveriges Tele-
vision i spetsen, har redan arrangerat 
ett antal dueller och samtal mellan de 
aktuella alternativen.
 
Storbritannien å andra sidan vilar lugnt 
ganska länge, och här satsar medierna 
på upploppet och ger verkligen järnet 
de sista veckorna. I år får dessutom TV-
tittarna möta partiledarna i tre direktsän-
da TV-debatter. Beslutet om debatterna 
är historiskt unikt och ambitionen är 
att öka intresset för valet och därmed 
förhoppningsvis höja det låga valdelta-
gandet.
 
Den svenska Alliansen, med moderatle-
daren Fredrik Reinfeldt i spetsen, ska 
från och med nu dagligen bevisa att 
han och partiledarna för Folkpartiet, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna är 
överlägset bäst på att leda Sverige in i en 
stabil ekonomisk framtid. Motståndarna, 
eller det så kallade röd-gröna alterna-
tivet, jobbar lika intensivt med att bevisa 
motsatsen, att det är de som tillsammans 
ska bygga svenskarnas trygga framtid.
 
De röd-gröna leds av Socialdemokrat-
ernas ordförande, Mona Sahlin – en  
gedigen och erfaren politiker som dess-
utom enligt många politiska bedömare 
satsade strategiskt rätt när hon inledde 
samarbetet med Miljöpartiet och  
Vänsterpartiet. 
Det är kring Miljöpartiet och Maria Wet-
terstrand som de unga väljarna och kvin-
norna flockas. Hennes popularitet ökar, 
likaså fördjupas förtroendet för henne i 
många valundersökningar.
 
Miljöfrågorna har definitivt hamrats in i 
väljarnas åsiktssfär, och att Wetterstrand 
dessutom är ung och kvinna betraktas 
som positivt. Vänsterpartiet och dess 
ledare Lars Ohly ligger nära gränsen för 
att inte bli invalt i riksdagen – hamnar 
de under fyra procent är det slut på riks-
dagsrepresentationen. Det skulle i så fall 

innebära att det röd-gröna alternativet får 
svårt att nå upp till det antal mandat som 
krävs för att få ta över regeringsmakten 
från Alliansen.
 
Men även inom Alliansen finns risken att 
tappa en samarbetspartner och därmed 
möjligen majoriteten mandat. Krist-
demokraterna, med Göran Hägglund som 
ledare, får allt större problem att nå ut 
med sin politik, och partiets senaste mot-
to är att de är ett parti för ”verklighetens 
folk”. Lyckas de inte attrahera väljare med 
det budskapet är risken stor att partiet 
faller under 4-procentspärren.
 
Även Centerpartiet, med partiledare 
Maud Olofsson, visas lågt förtroende 
i opinionsundersökningarna. Maud 
Olofssons mycket tuffa arbetsområden, 
med frågor om Saab och bankkriser, har 
inneburit att hon tappat väljare. Dessu-
tom har de ursprungliga och ideologiska 
centerväljarna minskat i antal.
 
Det starkaste partiet i Alliansen, efter 
Moderaterna, är Folkpartiet, vars ledare 
Jan Björklund profilerat sig själv och 
partiet som partiet som månar om skolan 
och skolpolitiken.
 
Utanför de två givna regeringsalterna-
tiven svävar Sverigedemokraterna, ett 
invandrarfientligt parti med en del starka 
kommunala fästen främst i Skåne. De lig-
ger också nära 4-procentspärren, men om 
partiet skulle lyckas komma in  riksdagen 
kan det bli en ingrediens i bildandet av 
en ny samarbetsregering. Dock har hittills 
alla partiledare offentliggjort att de inte 
kan tänka sig att samarbeta med Sverige-
demokraterna – hur svårt än läget blir att 
hitta en majoritet att antingen behålla 
makten eller för att ta över den.
 
Förtroendestatistiken svämmar över i 
Sverige under den aktuella valrörelsen 
och det mesta mäts i antal procent för-
troende. Den nuvarande statsministern 
Fredrik Reinfeldt har exempelvis mycket 
bra siffror när det gäller förtroendet för 
honom som person, medan det sviktar för 
Mona Sahlin. Sedan är det en annan sak 
när man mäter förtroendet för ledarnas 
politik – hur ser förtroendet ut för deras 
partier? Och det är den frågan som ska 
besvaras i september. Vilket eller vilka 
partier får svenskarnas röster, och vem 
erbjuds möjligheten att bilda regering? 
Det återstår att se.
 

Val 
2010 
En tuff 
strid 

TEXT: Ulla O’Barius  
ILLUSTRATION: Karin Dahlbacka
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Secret Gardens,  
London

 
En resa i bilder genom 
några av Londons mindre 
kända gröna oaser med 
Emma Wieslander

Camley Street Natural Park (s.15, bild 1,4 & 6) - www.wildlondon.org.uk, St Mary’s Secret Garden (s.15, bild 5) - www.stmaryssecretgarden.org.uk, The Geffrye Museum (s.15, bild 3 & 8)- www.
geffrye-museum.org.uk, Epping Forest & Queen Elisabeth’s Hunting Lodge (s. 15, bild 2), Abney Park (s.14 & s.15, bild 7)- www.abney-park.org.uk.  TIPS: Open Garden Square Weekend 12-13 
Juni: www.opensquares.org
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Nu är det snart sommar igen: de flesta 
svenskars favoritårstid. Särskilt minnena 
från våra egna barndomssomrar har ett 
nostalgiskt skimmer omkring sig – jag vet 
i alla fall att mina har det. Jag tillbringade 
mina barndomssomrar på en ö i Norrtälje 
skärgård tillsammans med delar av min 
mammas släkt, bland andra mormor och 
morfar. Mormor var av skärgårdssläkt; hon 
var uppvuxen på Söderarm, där hennes far 
var fyrmästare. Ni vet hur det var när man 
var liten: solen sken alltid, det var varmt 
i vattnet och alla 
var lyckliga. Livet 
var så där inrutat 
och allting skedde 
på bestämda 
tider: måltider, bad, 
promenaden för 
att hämta posten 
som alltid kom 
klockan tre, och därefter saft och bullar 
på gräsmattan med kusinerna. Det enda 
rörliga var sängdags; där fick det bli litet 
som det blev, beroende på om det var en 
ljus junikväll eller i mörka augusti.
 
Eftersom vi befann oss på en ö åt vi 
mycket fisk. Strömming köpte vi oftast av 
en av öns fiskare, men vi lade också själva 
nät, i vilka abborrar ofta fastnade, och far 
tog gäddor med spinnspö. Det var så gott 
om gäddor att mor brukade be far om en 
gädda av en speciell vikt, vanligen cirka 
ett och ett halvt kilo, och han fick ibland 
slänga tillbaka flera lyckligt lottade fiskar 
som inte höll måttet.
 
Abborre tyckte vi mycket om, och jag 
kan inte minnas att vi tyckte att det var 
för benigt. Att äta gädda utan skirat mör 
och pepparrot var otänkbart. Resterna åts 

kalla med majonnäs till lunch dagen efter. 
Uppstekt färsk potatis med frasiga bitar 
av dill i var en av mina favoriter. Min 
moster gjorde alltid dubbla strömmings-
flundror men det tyckte min mamma 
var onödigt arbete; vi åt strömmingen 
hel, panerad i rågmjöl, och det enda som 
togs bort var huvudet och inkråmet. Att 
ta bort ryggbenet ansågs sjåpigt och sågs 
inte med blida ögon. Över huvud taget 
gjordes allt så enkelt som möjligt. Ugn 
fanns bara i järnspisen, och den tände 

man inte i onödan i 
sommarvärmen. Eft-
errätten bestod alltid 
av bär med mjölk.
 
Mycket har hänt 
på matlagningens 
område sedan dess, 
och nu väntar man 

sig kanske något litet mer avancerat, i alla 
fall när det är fest. Jag hoppas några av 
följande förslag ska vinna ert gillande.
 
Ett av mina läckraste recept, som jag 
fick på en matlagningsdemonstration en 
gång, är följande tårta med lök och tomat. 
Den är inte alls svår att göra, men man 
måste planera i god tid, för tomaterna ska 
ugnsbakas i fem timmar – ja, ni läste rätt. 
Det är det som ger tomaterna en så fyllig 
smak. Tårtan görs som en tarte tatin, med 
ett smördegslock, och passar bra som för-
rätt eller supérätt men är också utmärkt 
till olika kötträtter. På somrarna är det 
ju många som grillar, och då kan det 
vara roligt att servera ett nytt och litet 
annorlunda tillbehör. Garanterad succé 
när ni kommer ut på gräsmattan med den 
vackra tårtan på ett fat.
 

“ 
...far tog gäddor 

med spinnspö.”

Mias
Mat

TEXT: Mia Evander 
ILLUSTRATION: Karin Dahlbacka

“The past is a foreign country: they do things differently there.”
The Go-Between, L.P. Hartley tOmattÅrta med BaSILIKa OCH 

BaLSamSIraP
4-6 personer
 
1 kg mellanstora tomater
Till min pajform som är 26 centimeter i 
diameter är 10 tomater lagom
2 pressade vitlöksklyftor
olivolja
salt och peppar
3 mellanstora gula lökar, finhackade
1 ark färdig smördeg, vikt ca 215 g
1 kruka basilika
225 ml balsamvinäger
3 msk strösocker
 
Sätt ugnen på 65 grader Celsius. Dela 
tomaterna i halvor och lägg dem på en 
bakplåt med den skurna sidan neråt, gärna 
med ett bakplåtspapper under.  Pensla 
tomaterna med olivolja och låt dem torka 
långsamt i ugnen i ca 5 timmar. Om man 
bakar dem för snabbt kan de kollapsa och 
förlora formen. Låt dem svalna litet och ta 
sedan bort skalen - det går mycket lätt att 
bara nypa av dem.
 
Fräs löken och vitlöken långsamt i litet 
olivolja tills den är mjuk. Salta och peppra.
 
Balsamsirap
Koka ihop 225 ml balsamvinäger med 
3 matskedar strösocker tills den börjar 
tjockna. Men var på din vakt – den tjock-
nar ytterligare när den kallnar. 
 
När det är dags att baka tårtan sätter man 
ugnen på 200 grader Celsius. Klipp ut 
ett bakplåtspapper och klä botten på en 
pajform. Lägg i tomathalvorna med den 
skurna sidan uppåt. Täck med löken. Skär 
en rundel av smördegen och lägg över. 
Stoppa in den överskjutande degen längs 
kanterna på formen och tryck till så att  

Blanda pepparroten och ströbrödet väl. 
Salta. Om fiskfiléerna är långa, dela dem 
på mitten. Doppa dem i det uppvispade 
ägget och vänd dem i brödblandningen. 
Klappa in så mycket det går av panerin-
gen. Stek fisken i smör i stekpanna 3-5 
minuter per sida tills den är brun och 
knaprig.
 
Potatissallad
6 personer
 
900 g färskpotatis
300 g smala gröna bönor
1 dl finstrimlad vårlök
50 g smör
2 msk olivolja
salt
vitpeppar 
 
Borsta potatisen, men skala den inte. 
Skär den i 2-3 centimer tjocka skivor. 
Skölj och ansa bönorna och skär dem i 
4 centimeter långa bitar. Koka potatisen 
i saltat vatten tills den är mjuk, 10-15 
minuter. Låt bönorna koka med de sista 
5 minuterna. Låt rinna av väl och blanda 
sedan i löken, smöret och olivoljan. 
Salta och peppra. Det gör ingenting om 
potatissalladen får vänta en stund under 
lock, men den ska serveras varm.
 
Ställ gärna en skål med extra pepparrot 
på bordet.
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Knäckflarn har fördelen av att vara lätta 
att göra men ändå se imponerande ut. Ni 
har kanske egna favoritrecept som ni vet 
fungerar, men här är i alla fall mitt:
 
KnÄCKFLarn
Satsen ger cirka 18 flarn
 
100 g mald sötmandel
1 ¼ dl strösocker
100 g smör
1 rågad msk vetemjöl
2 msk vispgrädde (single cream blir bäst)
 
Sätt ugnen på 220 grader Celsius.
 
Rör ihop alla ingredienser i en liten  
kastrull och låt dem smälta ihop.  
Blandningen ska inte koka – då kan  
den skära sig.
 
Klä en stor ugnsplåt med bakplåtspapper. 
Bäst är att ha två plåtar; då går grädd-
ningen snabbare. Klicka ut en matsked 
av smeten till varje flarn. De flyter ut 
mycket, så sex flarn per plåt blir lagom. 
Grädda flarnen i ungefär åtta minuter, 
men håll ett öga på dem. De är klara när 
de är riktigt knäckbruna men fortfarande 
litet ljusare i mitten.
 
Låt flarnen vila på plåten några sekunder 
och lossa dem sedan, fortfarande varma, 
försiktigt med en bredbladig kniv eller 
stekspade. Lägg dem över till exempel 
upp-och-nedvända tekoppar, så att de 
formas till skålar.
 
Fortsättning på nästa sida

tomaterna och löken är riktigt ”inbäd-
dade”.
 
Baka i ugnen i 40-45 minuter. Låt tårtan 
vila i 10 minuter innan den vänds upp och 
ner på ett fat. Stå över diskbänken när ni 
gör det; det blir lätt litet spill.
 
Ringla balsamsirapen  över och dekorera 
med basilikablad.
 

Om man inte vill ha förrätt kan man bjuda 
på något gott till ett glas före maten, till 
exempel dessa läckert frasiga
 
Varma CHamPInJOnSnIttar
6 personer
 
9 skivor vitt bröd
 
Champinjonsmör
150 g rumstempererat smör
200 g finhackade färska champinjoner
0,5 dl finhackad gräslök
0,5dl finhackad persilja
1 pressad vitlöksklyfta
salt
 
Koka ihop champinjonhacket med en liten 
klick smör tills det är torrt. Låt kallna. 
Blanda med övriga ingredienser.
 
Skär bort kanterna på brödet och rosta 
skivorna. Dela till trekantiga snittar.
 
Vid serveringen:
Sätt ugnen på 250 grader Celsius. Bred 
smöret på snittarna och låt dem stå på plåt 
i ugnen i 4-5 minuter. Servera genast.
 

Varmrätten är fiskfiléer, panerade i pep-
parrot och ströbröd, serverade med en 
mycket god potatisrätt.
 
I det ursprungliga receptet, som stod i Allt 
om Mat och som jag bara ändrat lite på, 
görs den här rätten på abborre som man 
filear själv, men den fisken tror jag inte 
man kan få tag i här. Dessutom tycker jag 
att det är mycket bekvämt med skinn- och 
benfria fiskfiléer, och man har ju andra 
intressen än matlagning… Jag brukar 
använda kolja, men det går säkert lika bra 
med torsk, monkfish eller sea bass.
 
PePParrOtSSteKt FISK med Varm 
POtatISSaLLad
6 personer
 
850 g skinn- och (helst) benfria koljafiléer
2 dl ströbröd
2 dl nyriven pepparrot, görs enklast i en 
matberedare
2 uppvispade ägg
smör till stekning
salt
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Fortsättning från föregående sida

De färdiga, kalla knäckflarnen förvaras i 
en burk med lufttätt lock om de inte ska 
ätas genast - annars kan de mjukna. Där 
håller de sig i flera dagar.
 
Godast tycker jag är att fylla dem med 
glass och bär. De är inte stora, så det blir 
en ganska liten efterrätt. Man kan förstås 
ha extra bär i en skål bredvid.
 
Om man inte vill göra skålar kan man i 
stället lägga ihop flarnen två och två med 

Näsan filtrerar bort 75% av alla bakterier 
och andra partiklar. Den utgör en mycket 
effektiv spärr som förhindrar att mer 
vatten och värme än nödvändigt lämnar 
kroppen vid utandning. Näsan höjer fuk-
tigheten i inandningsluften, vilket är bra i 
vårt kalla och torra klimat som lätt leder 
till torra nässlemhinnor.
 
Näsan är också en fantastisk termostat. 
Den klarar av att värma upp kall luft 
på – 30° till kroppstemperatur på några 
sekunder. Detta är förstås mycket viktigt 
för att hals och lungor inte ska kylas ner 
och därmed förlora sin resistens mot bak-
terier och virus.
 
Det är viktigt att hålla näsan ren genom 
att snyta sig regelbundet. Detta bör du 
som förälder hjälpa ditt barn med, då de 
oftast inte klarar av att fräsa ut ordentligt. 
Lär dem också att andas genom näsan – 

med lite träning varje dag går det. Med 
en ren näsa kan du också känna ljuvliga 
dofter och smaker.
 
Yogaanhängare har alltid betonat vikten 
av andningsövningar för kroppens har-
moni och hälsa, och inom yogan finns 
en rad tekniker för näsandning. Blivande 
mammor uppmanas att andas in genom 
näsan och ut genom munnen under 
värkarbetet, medan elitidrottare använder 
näsvidgande plåster för att öka sin presta-

tion. Vad som inte är lika välkänt är att 
man genom att andas genom näsan får en 
10–15% högre syresättning av blodet.
 
År 1998 fick tre amerikanska forskare 
nobelpris i medicin då de upptäckte att 
kvävemonoxid (NO) bildas i kroppen. 
NO bildas i speciellt höga koncentrationer 
i bihålorna, som ju står i direkt kontakt 
med näsan. Luften som inandas genom 
näsan får därför en hög kvävemonoxid-
halt, som utvidgar blodkärlen i lungorna 
så att mer syre överförs till blodet.
 
Kvävemonoxiden dödar också virus och 
bakterier, och på så sätt blir vi friskare, 
piggare och får mer energi. Andning 
genom munnen är kroppens reserv- 
kapacitet, vilken endast bör användas  
vid hård fysisk träning.
 
Det är dags för dig att tänka på hur du 
andas. Var glad åt din näsa, och använd 
den så mycket du bara kan!
 
 
 

Hur 
andas 
du?
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“ 
Yogaanhängare 

har alltid betonat  
vikten av andnings- 

övningar... ”

TEXT: Britt Engström  ILLUSTRATION: Karin Dahlbacka

Britt

Vill du på ett enkelt sätt, utan att röra dig, få mer energi och 
hålla dig friskare? Du kan själv påverka och förändra din energi-
nivå bara genom att ändra din andningsteknik. Det är näsan som 
gör det!
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VÅRA NYA SWEOR, 
VÄLKOMMNA!

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

Dental Practice
52 Harley Street 
London W1G 9PY
m: 07759 226 962
e: gunilla@assmundson.com
www.assmundson.com
Established 1987

For appointments please call 020 7637 1339

TANDLÄKARE
GUNILLA ASSMUNDSON

Gunilla Ad 07  17/5/07  10:12  Page 1

STORT
TACK

Till vår korrekturläsare:

Rigmor Rutlin

glass emellan och bär runt omkring.

Ha en trevlig sommar med precis så 
mycket pysslande i köket som ni har lust 
med. Man måste inte alltid vara duktig – 
det går att köpa potatissallad och servera 
till ett fat med skivor av goda skinkor 
och färdigköpt rostbiff på också, så man 
hinner med att läsa den där tjocka bo-
ken som det aldrig blev tid till i vintras.

mia@evander.net
 
 

Mia
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GLöM INTE ATT TITTA PÅ  
WWW.SWEA.ORG/LONDON  
FöR ATT SE VAD VI SWEOR  

HITTAR PÅ FöR TREVLIGHETER  
UNDER SOMMAREN!

HITTA SWEA LONDON 

PÅ FACEBOOK,

linKEdin & TwiTTER

Chalmersspexet 
2010

kristian tyrann i  
Svenska Salen

12 och 13 november

För information, kontakta:
hans.eriksson@ 
eheatgroup.com

Norra Londons svenska 
skola har öppnat!

Sedan 6 mars i år drivs svenskundervisning i Svenska Kyrkans lokaler i Harcourt 
Street, med målet att så småningom flytta till egna lokaler i Norra London.

  
Läs mer om undervisning, priser och schema på:  

northlondonswedishschool.wordpress.com.

BARNENS 
SVENSKA SÅNGSTUND

Svenska musik- & sångklasser 
för dig och dina barn. 
0-10 år. £5-10/45 min.

Kontakta Cecilia Stalin
sweefly@gmail.com 

0785-650447

end of the road 
festival

Svenskan Sofia Hagberg  
arrangerar för femte året  

i rad musikfestivalen  
End of the Road i pittoreska 

Larmer Tree Gardens i  
North Dorset. Svenska  

band uppträder, svenska  
godsaker finns att köpa, och 
man kan även spela kubb 
eller gå på tipspromenad.

www.endoftheroadfestival.com

Äntligen!
Vårt älskade H&M har länge 

erbjudit ehandel som  
alternativ i flera andra  

europeiska länder, men nu 
kommer denna smidiga  

- och ska vi säga farliga? - 
service även till Storbritan-
nien! Beslutet kom efter att 
H&Ms rival Zara meddelade 

att de skulle introducera 
samma service, och H&M 
planerar att komma igång 

med näthandeln i början av 
hösten 2010.

Swedish  
Embassy  
of Food
Det låter som något  

Jamie Oliver skulle 

kunna ligga bakom, 

men icke - det är 

svenskorna Kerstin och 

Christina Sandefeldt, 

före detta ägare av 

restaurang Deep, 

som startat ett nytt 

koncept. Den svenska 

restaurangen kommer 

att drivas på Embassy 

i Mayfair en söndag 

varje månad, se  

www.swedishem-

bassyoffood.co.uk.

Redan på fredagen den 7 maj inleddes 
firandet med kransnedläggning vid Gamla 
kyrkplatsen vid Swedenborg Gardens i 
Wapping i östra London, en plats som 
idag är ett kommunalt bostadsområde 
och till större delen består av höghus. Här 
byggdes alltså den första svenska kyrkan 
1728 efter ritning av den framgångsrika 
prästen och teologen Jacob Serenius.
- Här låg den Svenska kyrkan i 200 år 
innan den flyttade västerut 1911. Vi 
tackar Gud för denna plats där människor 
skrattat, gråtit och arbetat.  Gud välsigne 
denna plats och kommande generationer, 
sade Michael Persson, kyrkoherde i Sven-
ska kyrkan i London.
Den korta ceremonin avslutades med 
”Härlig är jorden” innan firandet förflyt-
tades till St Pauls-katedralen där man 
samlades för Aftonsång. Londons biskop 
Richard Chartres fanns på plats, liksom 
Lundabiskopen Antje Jackelén som 
predikade och St Pauls egen gosskör 
sjöng.
 
Ulrika Eleonora 
församling bildades 
våren 1710, uppkal-
lades efter den sven-
ska drottningen, och 
har varit ett andligt 
hem och en källa till 
trygghet och hopp 
för generationer av 
svenskar, sjöman, 
besökare såväl som 
permanent bosatta i 
Storbritannien.
Här har man sedan dess oavbrutet firat 
svensk söndagsgudstjänst utanför Sverige, 
något som är unikt i sitt slag.
 
På lördagen slog man upp portarna till 
Fulham Palace strax efter lunch. Om-
kring 500 biljetter hade sålts i förväg och 
ytterligare mer än 300 besökare betalade 
på plats. Dessutom var mellan 100 och 
200 barn gratisbesökare. De 300 åren 
av gudstjänst, gemenskap, diakoni och 

Svenska kyrkan i London 
firar 300 år
TEXT: Emelie Krugly BILD: Emma Wieslander

Lycka till, Staffan!
Svenska ambassadören Staffan Carlsson lämnar London i juni.  

SWEA önskar honom all lycka med framtida uppdrag.
Vi vill också passa på att lyckönska Nicola Clase som  

tar över efter Staffan.
www.swedenabroad.com

NY SvENSK
RESTAuRANg

Basil, en svenskinspirerad  

restaurang, har öppnat i Bromley.  

Här får du tag på pizza på svenskt 

vis, taco-buffé, plankstek och  
mycket mer.  

Full meny och adress hittar du på 

www.basilrestaurant.co.uk.
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församlingsliv i London hade beskrivits i 
en utställning som visades under dagen i 
en utav palatssalarna.
Utställningsgruppen bestående av kaplan 
Göran Capron Lundqvist, Niclas Ced-
erqvist, Helen Persson och Christina 
Sanderson, har gått igenom kyrkans arkiv 
från 1710 och framåt. Ett årslångt arbete 
som har fascinerat dem och gav besökarna 
en fantastisk historisk bild över åren som 
gått.
-  Något som har berört mig extra mycket 
är prästernas skrifter om de som levde och 
verkade i London under 1710-1841 och 
som fångar dåtidens liv, som till exempel 
den unge sjömannen Charles Berg, som 
hade hamnat i konflikt med kapten och 
avrättades 1792. Man skulle kunna göra 
en film av dessa livsöden, sade konsthisto-
rikern Nicklas Cederqvist.
- Under Napoleons krig, som orsakade 
en avsevärd finansiell kris, spelade kyrkan 
en viktig roll i London, anmärkte kaplan 
Göran Capron Lundqvist
Utställningen kommer att förflyttas till 

kyrkans lokaler på 
Harcourt Street i 
Marylebone och 
kommer att vara öp-
pen för allmänheten 
till den 31 oktober 
2010.
Som ett bevis på 
hur den Svenska 
kyrkan fungerat som 
ett svenskt kultur-
centrum i London 
bjöds det på en rad 

celebra framträdanden av bland andra 
Sven-Bertil Taube, The Real Group, Molo-
tov Jive, Klasse Möllberg, Lundapianistern 
Johan Hugosson och operasångerskan 
Catrin Johnsson, som gav prov på svensk 
sommarkänsla. Sveriges Ambassadör i 
Storbritannien, Staffan Carlsson, höll tal 
och kvällens konferencier Erik Rolfhamre 
värmde upp publiken. 

fortsättning på sida 28

Svenska kyrkan i London fyller 300 år i år. För att fira detta 
storslagna jubileum bjöds Londonsvenskarna till ett stort Garden 
Party i Fulham Palace den 8 maj.

sv
en

sk
a

 k
yr

k
a

n

“ 
...inte mindre 

än 1040 kanelbullar 
hade bakats 

dagen till ära. ”



 
Möte i Moskva

Moskva ligger mitt i det europeiska Ryssland och är med 14 
miljoner invånare en av Europas folkrikaste städer. Moskva är 
kontrasternas stad, där gammal historia och nutidens snabba 
utveckling möts, där alla stilar, smaker och epoker representeras 
i en sagolik blandning. Staden grundades 1156 av prins Jurij 
Dolgorukij, som flyttade den politiska makten från Kiev till 
Moskva då han lät bygga en borg (Kreml) vid Neglinnajas och 
Moskvaflodens sammanflöde.
 
Intressant för oss att tänka på är att 
vikingar (på ryska ’varjager’) redan 
på 500-talet färdades österut på ryska 
floderna (många av Dnjeprs forsar har 
nordiska namn) på jakt efter rikedom 
och äventyr.
Enligt legenden kallades på 860-talet 
vikingahövdingen Rurik till området 
vid sjön Ilmen för att medla fred mellan 
stridande slaviska stammar. Ruriks folk 
kallades för ruser, deras rike hette Rus 
(Rus, äldre namn för Ryssland, Rossija). 
Ruriks ättlingar grundade Novgorod och 
Kiev, ryska rikets vagga.
 
Vi var sex London-Sweor, som torsda-
gen 15 oktober 2009 med stora förvänt-
ningar, trots allt besvär med att ordna 
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visum, landade på Domodedovo flygplats 
utanför Moskva. Äventyrslystna som vi 
var bestämde vi oss för att inte ta taxi 
utan åka tåg in till centrum. Vi lyckades 
köpa tågbiljetter, stiga på rätt expresståg 
och anlände efter fyrtio minuter till Pave-
letskajastationen. Därifrån gick vi till fots 
till det svenskägda hotellet Katerina City, 
inrett i ljus skandinavisk stil, beläget bara 
1.5 km från Kreml. Glada Moskva-Sweor 
välkomnade oss i foajén, gav information 
om programpunkterna. Sedan var det 
dags att äta middag i hotellets restaurang 
Stockholm.

Nästa dag for vi på stadsrundtur utmed 
den slingrande Moskvafloden med vår 
ryska guide Lena, som berättade om 

TEXT & BILD: Rigmor Rutlin

Moskvas sevärdheter.Vi såg Kreml, 
Kristus Frälsarens katedral, Novodevitjij-
klostret (dit många kvinnor från bojar- 
och tsarfamiljer mot sin vilja tvingades 
ta tillflykt), fortsatte till Sparvbergen 
varifrån man har en vidunderlig utsikt 
över huvudstaden. I området ligger 
många ambassader och Moskvas univer-
sitet ( 235 m högt), en av ”Sju systrar”, 
de berömda gotiska katedralliknande 
skyskraporna, som byggdes under Stalin-
tiden med Manhattan Municipal Building 
i New York som förebild.
 
Bussen fortsatte tillbaka mot centrum, 
förbi ‘Vita huset’, säte för parlamentet  
(duman) och Leninbiblioteket till Kras-
naja plosjtjadj, Röda torget (= vackra tor-
get; krasnij betydde på äldre ryska både  
röd och vacker). Vid det 500 m långa 
torgets ena kortsida ståtar den praktfulla 
Vasilijkatedralen med färgstarka lök-
kupoler och nio praktfulla kapell, som 
Ivan den förskräcklige lät bygga 1555-
1561 till minne av erövringen av Kazan. 
Det sägs att han gav order om att sticka 
ut ögonen på arkitekten Yakovlev så att 
denne aldrig mer skulle kunna bygga 
något lika vackert.

På Röda torgets långsida, vid Kreml-
muren, står Leninmausoleet. När Lenin 
dog 1924 bestämdes det att ett gravmon-
ument skulle byggas så att folket kunde 
ta farväl av sin ledare. 1930 var mauso-
leet klart att ta emot Lenins balsamerade 
kropp i en kristallsarkofag. När jag läste 
ryska på Stockholms universitet på 60-ta-
let gjorde vi en studieresa till St Peters-
burg  och Moskva. Vi köade länge utanför 
mausoleet, men kunde till slut filera förbi 
Lenins och Stalins balsamerade kroppar 
(Stalin låg på lit-de-parade 1953-1961). 
Det blev en oförglömlig upplevelse! 
 
På andra sidan Röda torget ligger GUM, 
Rysslands största varuhus, där handel 
bedrivits sedan 1600-talet. 1917 förstatli-
gades de 1200 olika butikerna, 1928 blev 
de kontorslokaler, 1932 låg Stalins hustru 
Nadezjda efter sitt självmord på lit-de-
parade där, 1953 återupptogs varuhus-
verksamheten, idag är varuhusets 200 
fashionabla butiker i privat ägo. Högst 
upp i varuhuset ligger flera restauranger 
och vi åt lunch på Stolovaja 57. 
 
På kvällen blev det mingel på hotellets 
åttonde våning, där Moskvakorrespon-
denten Anna-Lena Laurén berättade om 
Ryssland och läste ur sin bok ”De är inte 
kloka, de där ryssarna”. Kvällen avsluta-
des med buffémiddag i Nobelkonferens-
salen.

På lördagen tog guiden Lena oss på en 
rundvandring i Kreml. Den 2,4 km långa 
tegelmuren med 19 vakttorn och fyra 
portar uppfördes av italienska experter 
1485-95. Kreml var Moskvas historiska, 

kulturella och politiska centrum, men dess 
betydelse minskade när St Petersburg blev 
huvudstad 1712. Efter revolutionen och 
tsarfamiljens avrättning flyttade regeringen 
1918 tillbaka till Moskva. 1922 blev Kreml 
sovjetregeringens högkvarter, och även 
dagens Ryssland styrs härifrån. Här finns 
tsarpalatset, kongresspalatset, Ivan den 
stores klocktorn (97 
m högt, länge högsta 
byggnaden i Moskva), 
tsarkanonen, tsar-
klockan (världens 
största klocka, 6,6 
meter hög, 190 
000 kg tung, som 
Napoleon gärna velat 
ta med sig till Paris!). 
Här finns magnifika, guldkupolsförsedda, 
överdådigt dekorerade katedraler, symbo-
ler för tsarmakten: Uspenskijkatedralen 
(tsarernas kröningskyrka), Bebådelsekate-
dralen (tsarernas dop- och vigselkyrka), 
Archangelskatedralen (tsarernas begrav-
ningskyrka). Besöket i Kreml avslutades  
på Livrustkammaren, som har unika 
samlingar av kronjuveler, tsartroner, 
tsarfamiljens dräkter, vapen, rustningar, 
karosser, Fabergéägg och mycket mer.
    
Färden gick vidare till Arbatskaja, Mosk-
vas legendariska kvarter där på 1800-talet 
artister, musiker, författare och intellek-
tuella bodde. Några av deras hus har idag 
blivit museer. Lunch åt vi på det pittoreska 
Vostochny Kvartal och efteråt besökte vi 

souvenirbutikerna på gågatan Arbat innan 
vi tog bussen (parkerad framför Utrikes-
departementet, en av stalinskraporna) 
hem till hotellet.
På kvällen var det först mottagning på 
svenska ambassadörens residens där vi 
träffade ambassadris Lisa Romeus Bertel-
man. Sedan fortsatte vi till Hotel National 
där Moskva-Sweorna arrangerat en fantas-
tisk festmiddag och strålande underhåll- 
ning  i vackra Moskovskijsalen, med  
sagolik utsikt över Historiska museet  
och Kreml.
 
På söndagmorgonen for vi till Izmaj-
lovskijmarknaden, en utomhusmarknad, 
där man kunde köpa allt från pälsmössor, 
sjalar, dukar, ryska dockor till souvenirer 
från sovjettiden. 
På eftermiddagen besökte vi Tretjakovgal-
leriet, som har världens finaste samlingar 
av rysk konst, särskilt ikonkonst. Vår ryska 
guide Olga visade oss runt och berät-
tade på utmärkt svenska om de viktigaste 
verken bland museets 130 000 konstskat-
ter.
 
Otroligt nog hade Moskva-Sweorna 
lyckats ordna biljetter till Bolshojbalettens 
föreställning av Leo Delibes Coppelia på 
kvällen. Tyvärr är Bolshojteatern sedan 
2005 stängd för renovering och föreställ-
ningen ägde rum på teaterns Annex, men 
det blev ändå en oförglömlig upplevelse.

Måndagen var vår sista dag i Moskva och 
på morgonen skulle vi besöka Kristus 
Frälsarens katedral, som tyvärr var stängd, 
men SWEA Moskvas ordförande Maria 
Spörri berättade i stället i strilande regn 
om katedralens historia: den byggdes 
1839-1883 till minne av Rysslands seger 

över Napoleon, 1931 
lät Stalin spränga den i 
luften och i dess ställe 
skulle byggas ett 315 
m högt sovjetpalats 
med en 100 m hög 
Leninstaty på toppen. 
Projektet utfördes 
aldrig, marken ansågs 
för sank. 1939 om-

vandlade Nikita Chrusjtjov byggnadsgrun-
den till en offentlig simbassäng och först 
efter kommunismens fall  påbörjades en 
rekonstruktion av katedralen. År 2000 in-
vigdes den nya Kristus Frälsarens katedral, 
världens högsta ortodoxa katedral med 
plats för 10.000 besökare.
Nästa färdmål var Novodevitjij-
kyrkogården där ryska kulturperson-
ligheter som Anton Tjechov, Nikolaj 
Gogol, Dimitrij Shostakovitj, Stanislavskij 
och Gorbatjov hustru Raisa är begravda i 
konstfullt utsmyckade gravar. 
Vi åt lunch på Café Pusjkin, känt för 
sina smakfulla ryska rätter och eleganta 
interiörer.
  
Fortsättning på sida 28

“ 
Moskva är  

kontrasternas  
stad... ”
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Stipendium
SWEA London delar årligen ut ett stipendium 
på £1 000-1 500 för att stödja studier eller 
projekt som främjar och sprider kunskap om 
svensk kultur i Storbritannien.
 
Sökande behöver inte vara svenska, men 
måste bo, studera eller arbeta i Storbritan-
nien.
Stipendiet kan sökas av alla, oberoende 
av ålder, etnisk bakgrund, kön och religiös 
tillhörighet. Kunskaper i svenska är en fördel 
men inte ett krav.
 
Sökande skall använda stipendiet till ett 
projekt med svensk anknytning. Stipendiet 
delas ut på SWEA Londons årsmöte varje år i 
slutet av januari.
 
Tidigare stipendiater har kommit från olika 
bakgrunder och varit av varierande åldrer, 
och deras specialiteter har omfattat svensk 
folkmusik, opera, litteratur, konst, silver- och 
guldsmide, svensk knypplingsteknik, svensk 
språkundervisning och andra kulturfräm-
jande ämnen med Sverige som gemensam 
nämnare.
 
Din ansökan måste vara SWEA tillhanda 
senast 15 november.
 
Du kan ladda ner ansökningsblanketter och 
information om stipendiet från sidan ”Om 

SWEA” på vår hemsida. 
Har du frågor kan du 
skicka ett mejl till Rigmor 
Rutlin på rigmorrutlin@
aol.com

Kulturkalender
du gamla, du fria
Glöm inte att nationaldagen nu är en officiell helgdag. Detta måste firas!
 
Om du inte vill sjunga nationalsången och dricka nubbe ensam den 6 juni kan du åka 
till Svenska skolan i Barnes. Här blir det sång och musik, mingel och lotteri samt tal 
till nationen. Mer information läggs upp inom kort på Svenska Ambassadens hem-
sida, www.swedenabroad.com. Till dess är det kanske dags att du värmer upp rösten 
och ser till att du minns texten på Du gamla, du fria…
 
 
Slå klackarna i taket
… eller stampa träskorna i gräset. SWEA vet var midsommarfirandet i London är  
som bäst.
 
Svenska Kyrkan anordnar varje år midsommarfirande i Southwark Park nära Sjömans-
kyrkan. Här hittar du allt du förväntar dig av äkta, svensk midsommar, som resan-
det av en midsommarstång, ringlekar, och försäljning av korv med bröd, kaffe och 
jordgubbstårta. Ta på dig träskorna och packa ryggsäcken full med sittunderlag och 
kläder som passar vädret, och njut av årets mest svenska av svenska dagar!
 
Midsommarfirande sker också årligen i Hyde Park. Det är Junior Chamber of Com-
merce som håller i trådarna, och man brukar kunna skåda blonda kalufser och höra 
dragspelstoner så fort man kommer i närheten av Speaker’s Corner. Midsommarstång 
och dans är givet, men de flesta tar även med en välpackad picknickkorg alternativt 
ett kubbspel.
 
För mer information och exakta tidpunkter, besök Svenska Kyrkans och Svenska 
Handelskammarens respektive hemsidor: www.swedishchurch.com och www.scc.
org.uk.
 
 
en riktig rövare
Nu finns det två vikingafestivaler i Storbritannien – perfekta tillfällen att lära dina barn 
om deras kulturella, krigslystna arv.
 
Hemsby Viking Festival äger rum i Norfolk helgen 19-20 juni. Räkna med iscen-
sättande av invasioner och strider, hantverksstånd och musik.
 
Mot slutet av sommaren är det också dags för Largs Viking Festival som pågår i en 
hel vecka, 28 augusti till 5 september. Denna festival anordnas till minne av Slaget 
vid Largs år 1263, då vikingarna till slut besegrades. Largs Viking Festival bjuder på 
Voulez Vous, ett band som spelar ABBA-covers, tivoli, fyrverkeri och mycket mer.
 

När Sofie fick erbjudandet om att bli 
ordförande för SWEA London hade hon 
nyligen blivit tvåbarnsmamma. Detta hin-
drade henne dock inte ifrån att tacka ja, 
och med en sex månader gammal bebis 
på ena armen och en treårig storebror i 
den andra handen, lyckades hon jonglera 
den dubbla utmaningen. Hon gick in i en 
intensiv period för SWEA då man ladd-
ade inför det stundande 20-årsjubiléet. 
Detta gjorde ordförandeskapet extra 
spännande, menar Sofie.
- Det var mycket roligt att få vara ord-
förande under jubileumsåret, säger hon 
över telefon och summerar samtidigt 
tiden som ordförande:
- Tiden som SWEA-ordförande har varit 
oerhört utvecklande och lärorik. Det 
har varit två fantastiska år, och jag har 
haft förmånen att få lära känna många 
inspirerande och härliga Sweor inom 
avdelningen och organisationen i stort. 
Det har varit mycket jobb också förstås, 
kan jag inte förneka, men det har varit 
värt varenda minut!
SWEA London är en spännande och dy-
namisk avdelning med medlemmar från 
alla generationer, menar Sofie. Att befinna 
sig i en världsstad med ett rikt kulturut-
bud ger många möjligheter för avdelning-
ens medlemmar. Att få arbeta tillsam-
mans med övriga svenska organisationer 
och föreningar i London har också varit 
mycket givande, och är en annan spän-
nande del av att vara SWEA-ordförande.
Sofie blir, som hon själv uttrycker det, 
”glad i magen”, när hon tänker tillbaka på 
tiden som ordförande.
- Jag är överväldigad över det stöd och 
den feedback jag känt från medlem-
marna, och jag vill särskilt också tacka 
styrelsen och alla aktiva som trots tids-
brist och långa avstånd gör allt de kan för 
att avdelningen ska fortleva och kunna ha 
ett så rikt och varierat utbud som möjligt, 
säger Sofie.
Sofie lägger nu ned allt krut på sitt 

nyetablerade produktionsbolag, From 
Sweden Productions, som fokuserar på 
internationell produktion och artist man-
agement inom opera, musik och teater. 
From Sweden Productions erbjuder även 
musik och underhållning för företags-
evenemang, konserter och produktioner.
Sofie Haag har nyligen fått en kollega, 
Heléne Cort som också precis gått med i 
SWEA, och tillsammans har de verkligen 
fått en rivstart. De representerar bland 
andra omtalade, populära, brittiska a 
cappella-gruppen Cantabile - The Lon-
don Quartet, den framstående pianisten 
Johan Hugosson och sopranerna DIVINE 

Sofie tackar för sig 
TEXT: Emelie Krugly BILD: Fredrik Haag

samt även utlandslanseringen av svenska 
popgruppen Brainpools JUNK: A Rock 
Opera. Nytillkomna artister är folkmusikern 
Mats Edén, stråkkvartetten Weberkvartetten 
och kompositören Fredrik Högberg.
Med andra ord är det mycket positivt som 
händer runt Sofie Haag.
- Jag är mycket tacksam över att ha fått 
möjligheten att vara SWEA-ordförande 
och även vice regionordförande i VEMA. 
Jag har lärt mig mycket dessa år som nu är 
en tillgång, såväl personligt som yrkesmäs-
sigt. För mer information om From Sweden 
Productions besök www.fromswedenpro-
ductions.com.
 

Sofie Haag lämnade ord-
förandeklubban bakom sig på 
årsmötet den 23 februari. Efter 
två händelsrika år som ord-
förande blickar hon nu tillbaka.
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SWEDECARE
AU PAIRS, MOTHERʼS HELP, HOUSEKEEPERS,
CARERS AND COMPANIONS FOR THE ELDERLY,

HORSESTABLESTAFF/COMBINATIONAUPAIR/GROOM
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
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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

SW
EA

-I
N

fO
RM

AT
IO

N

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 70-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 Curman och firade 20 år 2009.  
Avdelningen har idag 175 medlemmar i alla åldrar. Som medlem får man tidningen 
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 anordnar 
varje region ett regionmöte och varannat år samlas alla Sweor världen över för ett 
världsmöte. 2009 hölls världsmötet i Washington DC. Som Swea är man välkom-
men 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  Sofie Haag
Bridge  Camilla Coats-Carr
Kaffemorgon Anne Brun, Richmondområdet 
 & Kajsa Höij, Beaconsfield/Gerrards Cross
Filmkvällar Ing-Marie Ando
Promenader i Richmond & Windsor  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!

Årets möte blev något helt nytt och 
unikt. Det årsmöte som hölls var det 
enda i sitt slag på 30 år.
På grund av Islands askmoln kunde 
endast IO Åsa-Lena Lööf, VIO Elisabeth 
Alsheimer, Anita Rhodes skattmästare, 
Maria Ekman vice sekreterare, Maude 
Vännman past VIO, Carin Foster RO, 
Monica Hallworth RO och jag själv ta 
sig till förmötesdagarna och årsmötet i 
Stockholm p g a det stängda luftrummet.
Maude och Carin höll i arrangemangen i 
Stockholm och arrangerade om mötesor-
dningen allt eftersom de fick nya återbud.
Styrelsen med officers blev inkvarterade 
på Stureparkens gästvåning och höll 
förmöten och årsmötet på Gotlandsbo-
laget, Brahegtan 29 i Stockholm.

SWEA Årsmöte  
i Stockholm 2010
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SWEA Internationals stipendiater för 2010: Sabine 

Stölting, som är doktorand vid universitetet i 

Freiburg i södra Tyskland, fick Litteraturstipendiet, 

Zahra Bayati, som är doktorand vid Institutionen 

för pedagogik och didaktik vid Göteborgs univer-

sitet, fick Agneta och Gunnar Nilssons stipendium 

för studier av interkulturella relationer. Sigrid 

Paskells stipendium för scenkonsterna gick till  

Shima Niavarani. Samtliga stipendier är på 

$10.000. Till Årets Svenska Kvinna utsågs Kerstin 

Dellert. 

Gå gärna in på www.swea.org och läs mer om 

dessa fantastiska och intressanta kvinnor.

SWEA 
International 
Stipendiater 
2010
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Själv kunde jag flyga ut från Spanien på 
torsdagsmorgonen och kunde ansluta till 
mötet på eftermiddagen vid 16-tiden. 
Lite senare hade vi fått inbjudan till Na-
tionalmuséet som hade premiärvisning av 
den film som SWEA har sponsrat. Det var 
verkligen timing och filmen var fantastiskt 
bra och vi kände oss stolta och glada att vi 
fanns på plats att få se den.
Fredagen hade vi förmöte per konferens-
samtal med dem i styrelsen som satt kvar 
på sina hemdestinationer, d v s Asien, 
Europa och USA.
På lördagen hade vi ca 15 åhörare, däri-
bland Marie Wiberg, Sydafrika, med oss i 
den lilla lokalen på Brahegatan. Vi klarade 
av presentationen av åhörarna före upp-
kopplingen mot övrig styrelse, legal advi-

Monica Hagland
VEMA avdelningsordförande

Monica

The cross-border law firm that bridges 
the gap between legal jurisdictions.

McGuireWoods LLP is an international law firm with 
offices in London and 17 other locations across the 
globe, and an active network extending into 100 countries. 
We speak 25 languages including Swedish, Finnish, Danish 
and Norwegian, practicing in 17 jurisdictions, offering clients 
cross-border advice including:

McGuireWoods London LLP 
Anders Grundberg, Managing Partner London
Tel: +44 (0)20 7632 1600 | london@mcguirewoods.com
www.mcguirewoods.com

• Banking & Finance
• Corporate & Commercial
• Employment
• EU & UK Competition
• Family Matters

• Insolvency
• Litigation
• Private Client 
• Property
• Tax Structuring

sor och kansli. Sedan gällde det att vara 
koncentrerad och försöka uppfatta vad 
vår andra halva del av styrelsen svarade, 
ljudet var inte det bästa.
Allt gick dock mycket bra och val och 
beslut kunde klubbas.
Efter mötet bjöd Maude Vännman in 
samtliga till lunch i sin våning som ligger 
nästan vägg i vägg med möteslokalen 
och ljudnivån var som vanligt hög men 
stämningen på topp.



First you work hard for your money, 
then your money puts you to work.

Private Banking makes life easier for those who have money.
For a personal Wealth Management solution just for you, contact 
Hugo af Petersens or Ann-Sofie Ewing at SEB Private Banking, 
Telephone +44 (0)20 7246 4208  
londonprivatebanking@seb.co.uk
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www.sebgroup.com/privatebanking
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Fortsättning från sida 23 – Möte i Moskva

Tillbakafärden till hotellet blev en 
upptäcksresa på Moskvas tunnelbana, 
vars 171 vackra stationer dekorerats 
med marmor, kristallkronor, mosaiker, 
skulpturer och socialistisk konst. Särskilt 
intressant var metrostationen Plosjstjad 
Revolutsii med bronsstatyer av oktober-
revolutionens hjältar.

Så var det dags att ta expresståget till 
Domodedovo för att flyga tillbaka till 
London.
Vårt äventyr var över, men vi har 
underbara minnen kvar, och vårt varma 
tack går till Moskva-Sweorna, som ar-
rangerade fem fantastiska dagar för oss i 
Moskva.

Rigmor

fortsättning från sida 21 - Svenska kyrkan 
i London firar 300 år 

Det serverades generösa mängder av 
jordgubbstårta och inte mindre än 1040 
kanelbullar hade bakats dagen till ära. 
Senare på kvällen serverades det smörgås-
bord och kön ringlade sig lång. I barnens 
eget tält underhöll Pippi och Emil och 
en oändlig mängd glasstrutar serverades. 
Det bjöds på ansiktsmålning och trolleri 
och avslutningsvis disko med Mamma 
Mia-tema.
Ordförande Ulla Hising tillsammans med 
Sweorna Annika Persson Jägerud och Ing-
vor Petterson, njöt av dagens festligheter. 
Andra Sweor i vimlet som vi stötte på 
var Rigmor Rutlin och SWEA Londons 
grundare Anna Curman.
- För oss är Svenska kyrkan en positiv och 

trygg träffpunkt som betyder väldigt 
mycket och som gör ett väldigt viktigt 
arbete för svenskar i London, sade Ulla 
Hising.
På söndag avslutades en minnesvärd 
jubileumshelg med en jubelhögmässa 
med predikan av Visbys biskop Len-
nart Koskinen med många ekumeniska 
gäster såsom två anglikanska biskopar, 
den lutherska biskopen i Storbritannien, 
ärkebiskop Rowans kaplan, representan-
ter för Westminster Cathedral, nordiska 
kyrkor, anglikanska grannförsamlingar, 
svenska utlandsförsamingar med flera. 
Gudstjänsten följdes av ”kyrkmingel” då 
det serverades kaffe och kanelbullar på 
stående fot.

För mer information besök www. 
swedishchurch.com
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