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Redaktörens
rader
Av Mia Gertsson

Hej igen!
Jag hoppas att ni haft en skön sommar
och att hösten inte är hektisk för er. Nu
när vi gått in i mörkare tider kommer
den där längtan efter hemmamys och
kanske sitter ni just nu i en skön fåtölj
med en tekopp bredvid och börjar så
smått spåna på julförberedelser? Om
inte den där härliga förväntansfulla
känslan infunnit sig än, kan jag gar-
antera att den gjort det efter att ni läst
Mias matsidor.

Jag har varit här i snart två år nu – det
känns otroligt! Följer just nu på nära 
håll en nyanländ grupp svenskar streta
med samma saker som jag gjorde då. 

Bankkonto, National insurance
nummer, boende och jobb. Det är
mycket intressant och jag inser hur
mycket jag faktiskt kommit in i detta
samhälle. Jag ser också hur olika
London kan upplevas av olika
människor: Den som har ett gott
självförtroende antar utmaningen
medan den som är osäker kan få svårt
att hävda sig. Det gäller att stå på sig
och inte ta motgångar personligt. Inte
lätt gjort.

På tal om att flytta till London får det
nog betraktas som en mycket lyckad
afton för Swea London på Chambers
of Commerce event för nyanlända (och
redan bofasta) svenskar i London. 

Intresset var stort bland alla åldrar 
av de som kom fram till det lilla bordet
vi delade med Swea-Britt. I denna
växande skara av Londonsvenskar
finns en plats och ett behov för Swea.
Förväntningarna och önskemålen 
på vad Swea ska erbjuda kanske håller
på att förändras var det några av oss
som diskuterade där vi stod och den
diskussionen lär fortsätta, men några
dagar senare på kräftskivan stod 
det ändå klart och tydligt att vissa
aktiviteter lär bli kvar även i nästa 
års program. 

Vad tycker du? Finns det något du 
vill vara med och arbeta med? Kanske
blir denna tidning den som får dig 
att höra av dig till oss och anmäla dig
som skribent eller kanske redaktions-
medlem? Jag vet i alla fall att jag
hoppas det.

Med vänlig hälsning 
Mia Gertsson
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SWEA London
Styrelse 2007
Ingrid von Dewitz 
Ordförande, Välkomstgrupp
E-mail: von-dewitz@btconnect.com

Vips Vallis
Vice Ordförande, Program
E-mail: vipcol@talktalk.net 

Ann-Sofi Lindegren
Sekreterare
E-mail: anna@lindegren.com

Rigmor Rutlin      
Vice Sekreterare, Stipendium,
Program
E-mail: rigmorrutlin@aol.com   

Anne-Charlotte Åkesson   
Skattmästare
E-mail: loakeson@hotmail.com

Marie-Therese Gertsson
Redaktör
E-mail: miagertsson@hotmail.com

My Hansson  
Medlemskap
E-mail: myhansson@onetel.com 

Elvira Eilert 
Program
E-mail:elvira.eilert@designcouncil.org.uk

Johanna Mothander 
Program
E-mail:
johannamothander@hotmail.com

Utanför Styrelsen 
Ing-Marie Ando 
Välkomstgrupp
E-mail: marenvagen@aol.com

Kajsa Höij 
Web-ansvarig
E-mail: kajsa@hoij.co.uk

Vad går SWEAs
medlemsavgift till?

Medlemsavgiften inom SWEA är 
£30 och skall enligt budgeten för 
2005 räcka till:

SWEA Int 10,6
Stipendium 5,55
Årsmöte 5,55
Regionen 2,22
Int möten 5,55
Administration 6,11
Övrigt 1,11

Sammantaget uppgår kostnaderna 
till £36,69. Detta är £6,69 mer än vad
som betalats in av respektive medlem.
Målsättningen är att intäkter och kost-
nader skall gå ihop varje år. För att
klara det måste mycket resurser läggas
ned på att få fram tidningen (SWEA-
bladet), med dess inkomstbringande
annonser och att förbereda (planera)
alla trevliga programpunkter som med-
lemmarna har möjlighet att delta i. 
Vid vissa av dessa programpunkter
(bedöms utifrån förberedelsetid etc)
förekommer det att något mer än själv-
kostnaden tas ut, oftast rör det sig om
några pund. Dessa tillskott gör att vi
under flera år inte har behövt att höja
medlemsavgiften. Vi försöker på alla 
sätt att hitta olika inkomstkällor till vår
verksamhet.

Meddelande till
alla Sweor
Det är åter dags att söka nya styrelse-
medlemmar för år 2008. Vi i val-
beredningen hoppas att det finns
intresse bland våra medlemmar att
pröva på att arbeta i styrelsen. Det 
är både intressant och stimulerande att
tillsammans planera programpunkter,
ekonomin, kontakter med våra med-
lemmar och med SWEA International
etc. Framför allt har man så ROLIGT 
i SWEA Londons styrelse! Om ni vill 
ha mer information om vad det innebär,
kontakta Ingrid von Dewitz, ordförande,
eller någon av oss i valberedningen!

Ing-Marie Ando
marenvagen@aol.com

Ulla Hising
ulla@hising.freeserve.co.uk

Ann-Charlotte Åkesson
loakeson@hotmail.com
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Vill du bli medlem?
SWEA, Swedish Women's Educational
Association, Inc är en global ideell
förening för svenskor och svensk-
talande kvinnor som är eller har varit
bosatta utomlands. Genom att samla
Sweor kring vårt gemensamma språk,
vårt svenska ursprung och kulturarv 
blir SWEA både en träffpunkt och 
ett skyddsnät med länkar över hela
världen som gör livet utomlands lättare
och ger stöd vid utflyttning och
återkomst till Sverige.

SWEA London
Vi är f.n närmare 200 medlemmar 
och vill naturligtvis att flera kommer
med i vår grupp. Talar du svenska (du
behöver inte vara född i Sverige), är en
kvinna över 18 år och bor i Storbritannien
är du välkommen att bli medlem i
SWEA London.

Vad får jag som medlem?
3 gånger om året skickas SWEA
Londons Program ut som informerar
om alla aktiviteter som man kan
anmäla sig till. Du kan även läsa om
våra aktiviteter on-line, intressegrupper
såsom Golf, Bokklubb, Målargrupp,
Pubkvällar och kaffemorgon. SWEA
Londons tidning SWEA Bladet fyllt 
med intressant och trevlig läsning
utkommer två gånger om året. 
SWEA Internationals tidning FORUM
utkommer två gånger om året. 
Tillgång till SWEAs internationella
rumsförmedling vid eventuella resor. 
Allt detta får du för endast £30 per år
och £15 om du är student eller porto-
medlem. Om du kommer med efter
den 15 oktober kostar det också £15.
Om du är intresserad av att komma
med, kontakta My Hansson som är vår
medlemsansvariga, tel 020–8439 9216
eller e-mail myhansson@onetel.com



SWEA Londons
Stipendium
SWEA London delar årligen ut 
ett stipendium på GBP1,000 för
att stödja studier eller projekt som
främjar svensk kultur. Stipendiet 
är öppet för allmänheten. Ansök-
ningar måste vara oss till handa
senast 15 November. 

Stipeniet delas ut på SWEAs års-
möte i slutet av januari följande 
år. Handlingar inkomna efter den
15 November godtages inte. Om
du vill ha ytterligare information
eller ansökningsblankett kan 
du kontakta Rigmor Rutlin tel
01753 887678 eller e-mail
rigmorrutlin@aol.com

Skicka in ansökan till Rigmor
Rutlin Braid Lodge, Bull Lane,
Gerrards Cross, Bucks SL9 8RA

SWEA på webben
Ni glömmer väl inte bort att regel-
bundet titta på SWEA Internationals
webb-sajt 

www.swea.org

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

www.chapters-swea.org/uk 

eller  www.swea.org/london

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

Anslagstavla på
webben
http://www.chapters-swea.org/uk/

Här har vi tänkt att du som SWEA-
medlem har möjlighet att annonsera
gratis. Har du något du vill sälja eller
köpa? Hyra eller hyra ut? Du kan även
annonsera om du driver en rörelse.
Kommersiella annonser kostar £250
per kvartal. Allt måste dateras så vi 
kan ta bort det som blivit inaktuellt,
vanligtvis efter två månader.

VEMAs
styrelse
Hej kära Vemor,
Särskilt får jag önska Margaret
Sikkens Ahlquist, Yvonne Lewitsky,
Birgitta Ericsson-Löfgren och
Sylvia Linde välkomna in i vårt
gäng. Nu ser VEMAs styrelse ut 
så här:

Maina Novara
Barcelona

Gudrun Åberg
Costa Blanca

Ulla Haag Salomonsson
Göteborg

Margaret Sikkens Ahlquist
Holland

Ninni Svantesson Frisk
Irland

Anita Beselin
Lissabon

Ingrid von Dewitz
London

Louise Senninger-Åkerblom
Madrid

Monica Haglund
Malaga

Birgitta Ericsson-Löfgren
Mallorca

Marita Elfstrand
Marbella

Katarina Silfverskiöld
Oslo

Sylvia Linde
Sydafrika

Yvonne Lewitsky
Telemark

Monica Haglund är sekreterare
och Karin Smith, vice ordförande 
i Sydafrika, är vår kassör. Till vår
glädje kommer Karin att vara med
i Amsterdam.

E-postadresser är ju t ex
barcelona@swea.org

Kram
Kersti Winblad von Walter

SIGRID PASKELLS
STIPENDIUM 
inom scenkonsterna
år 2008

SWEA inbjuder 
alla medlemmar 
att skicka in förslag
på kandidater 
till Sigrid Paskells
Stipendium, som år
2008 skall utdelas i
sång. Stipendiet ges
ut inom de s.k. scen-
konsterna: sång,
dans, teater, instru-
mentalmusik med
en konstart i taget
under en rullande
fyraårs-period.
Stipendiet avser unga, lovande 
svenskor/ ar, som ej behöver vara
medlemmar av SWEA.

Stipendiet utlyses inte utan en kommitté
söker aktivt kandidater. Förslag kan 
även inkomma från individuella SWEA-
medlemmar och avdelningar. Förslags-
givaren motiverar i skrift och med 
CDs eller DVDs sitt val av stipendiat. 
Stipendiet är på USD 10 000.

Nomineringsförslagen skall vara
kommittén till handa före 10 januari 
2008. En jury föreslår stipendiat. Valet
bekräftas av SWEAs styrelse på årsmötet.
Stipendiaten förväntas ge en enkel
redovisning för hur stipendiet använts. 

Förslag på stipendiat skickas med
motivering till:

Malin Philipson
sammankallande i kommittén

Epost
malin.ph@telia.com

Tel
+46–8–21 87 97

Adress:
Grev Turegatan 47 
SE–11438 Stockholm
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Ordförande
Ingrid har
ordet

Av Ingrid von Dewitz

Kära SWEA,
Om allt gått väl har Du nu nr 2 2007 
av SWEA-bladet i Din hand, ett vågat
försök som vi hoppas ska slå väl ut
och att ni ska tycka att det är trevligt
med två tidningar per år istället för en.

Nu har jag precis kommit hem från en
alldeles fantastisk weekend i Barcelona,
där var årets regionmöte och som
vanligt hade Sweorna på plats gjort allt
för att vi skulle få ut mesta möjliga av
vår vistelse.

Det blir så personligt med alla Sweor
som bor på platsen och känner till det
mesta som är värt att veta, utställningar
restauranger, affärer, och inte att
förglömma mycket av landets historia.
"Den som inte gör en resa har heller
inget att berätta". Nåja det har man
säkert ändå, men om man aldrig 
varit på ett region- eller internationellt
SWEA-möte har man verkligen gått
misste om väldigt mycket.

Denna gången var vi 14 Sweor 
från London som kunde njuta utav
fantastiskt fint program, bl.a. sight-
seeing, besök på Picassomuseet,
katalansk fiesta i Sarrià och avslutning
på söndagen med en utflykt till Sitges
en underbar stad vid havet, sol och 

blå himmel. Det njöt vi speciellt av efter
den regniga sommaren i London.

Lördagen satt alla avdelnings-
ordförande i möte och som alltid är det
intressant att utbyta erfarenheter och
ideer om hur vi ska kunna utveckla
SWEA, öka vårt medlemsantal, behålla
"gamla" medlemmar, typ av program,
ekonomi, stipendier, m.m. På dag-
ordningen hade vi 23 punkter. En del 
är bara att klubba, andra tar så mycket
mer tid i anspråk.

Vi är 14 avdelningar i vår region och 
vi ska (får) alla rapportera och berätta
om hur vi arbetar. Det är enormt vilket
utbyte vi alla har av just denna presen-
tationen, det är alltid något man kan
göra bättre. Nästa Regionmöte blir 
i Sydafrika, tänk så spännande.

Nu har hösten kommit och fortsätter
tydligen såsom sommaren var – regn,
regn och åter regn, tror inte att jag
under mina 34 år i London upplevt 
en så dålig sommar, nåja det kan ju
bara bli bättre. Antagligen har jag suttit
länge vid datorn för nu är det blå himmel
och solsken.

Med hösten står också alla trevliga
program för dörren, programflickorna

hoppas att det ska finnas något som
passar er i tid och smak. Vi har ju
redan hunnit med kräftskivan som
återigen var en trevlig kväll med massor
av kräftor, några snapsar och mycket
sång.

Tiden rusar som vanligt iväg och
speciellt den här tiden när vi börjar 
att tänka på Sv. kyrkans julmarknad,
Lucia, julhandel och någonstans
däremellan hoppas jag att vi ses på
Sweas glöggparty och förhoppningsvis
på även någon annan programpunkt.
Vad sägs om en avkopplande
promenad i Richmond Park?

Ja, snart är år 2007 slut och vi behöver
nya styrelsemedlemmar, om Du känner
att Du har tid och lust att vara med i 
en trevlig gemenskap och arbeta för
SWEA så hör av Dig.

Till sist önskar jag er alla en vacker höst
och var rädda om varandra.

Kram från Ingrid

PS. På grund av försening har julen
närmat sig med stormsteg, därför
hinner jag nu få med en riktigt god
julhälsning från oss alla i styrelsen.
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Den världsberömde plastikkirurgen
Mauricio de Maio från Brasilien var
nyligen i London för att tillsammans
med dermatologen Sandeep Cliff 
hålla i en inspirerande workshop för
avancerade Botulinum toxin injicerare.
Ett tjugotal dermatologer, plastikkirurger
och en handfull sjuksköterskor hade
privilegiet att lyssna till Mauricios
inspirerande och underhållande
genomgång vid Portland Place. De
olika tekniker med dermal fillers och
botulinum toxin med vilka han be-
handlar klienter demonstrerades.

Botox i näsan
Såvida du inte levt i en grotta känner
du säkert till att botulinum toxin, det 
sk. korvgiftet används för att behandla
glabella linjer och rynkor i panna och
runt ögon, sk crows feet. 

–Jag delar direkt in mina klienter 
i grupper när de kommer säger
Mauricio. Bra material att arbeta med
eller dåligt material att jobba med. Ful
eller snygg. Ser bra ut för sin ålder eller
ej. Det är inte svårt alls, men man måste
vara ärlig med sin klient. För en klient
kan det ta två sprutor att gå från en 8:a
till en 10:a , men att gå från 4:a till 6
kan ta 6 sprutor och åtskilligt mycket
mer pengar. Det är därför det är så
viktigt att påbörja behandling i god 
tid. Herregud i detta land väntar kvinnor
till de är 110 och gör sen en ansikts-
lyftning! Och vi vet ju alla hur resultatet
av dem ofta blir. (ett mummel hörs vid
detta laget i lokalen, förmodligen från
plastikkirurgerna). 

Mauricio fortsätter att berätta om sin tid
som ung kirurg då han arbetade både
på brännskadeavdelningen och den
privata kliniken. En dag kom ett akut
anrop på hans personsökare och en
privat patient krävde att Mauricio skulle
släppa allt och genast ta emot henne
för ett akut nödläge hade uppstått. 
Nödläget visade sig vara att klienten
upptäckt en rynka och den unga
Mauricio blev mycket skakad av
händelsen. Här behandlade han
patienter med brännskador och 
denna kvinna vågade kalla en rynka 
ett nödläge!!??

Så vad gjorde jag? Jag slutade på
brännskadeavdelningen och idag är 
en rynka ett nödläge. Det är ett krig
och man måste känna, verkligen känna
fienden säger Mauricio med glöd i
ögonen och ett leende på läpparna. 
Ett mycket behagligt sådant.

Användningsområdena för behandling
är idag dock långt mer omfattande.
Efter demonstration av Mauricio
delades vi i grupper och resten 
av dagen injicerades ett stort antal
modeller. Ögonbryn höjdes och
sänktes, ögon öppnades, halsar och
decolletage behandlades för rynkor,
gropiga hakor injicerades och de ytliga
kindrynkorna som så ofta framhävs vid
behandling av crows feet, behandlades
med ytliga injektioner. En relativt vanlig
följd av botox-behandling för glabella
och panna är att klienten till följd av 
att han ej kan rynka ögonbrynen rynkar
näsan istället och sk bunnylines kan 
då uppstå vilka nu framgångsrikt
behandlas med två injiceringar på
näsan. Klienter som visar mycket
tandkött när de ler kan nu få muskler
ovanför överläppen behandlad för 
att motverka detta och skapa ett
behagligare leende. 

Ful eller snygg
Kanske reagerade du just nu på vad
jag skrev? Inte kan ett leende vara
obehagligt? Alla är ju unika och
olikheter är ju bara personlighetsdrag.
Mauricio är mycket öppen och direkt 
i sin presentation och konstaterar
genom en serie snabba direkta frågor
till åhörarna vad de som arbetar i
skönhetsbranschen ofta får bekräftat
men sällan diskuterar öppet. Skönhet
är mätbart i proportioner och dessa
proportioner har klinisk forskning
fastslagit. 

Var har du ditt Botox??

Dermatolog Sandeep Cliff (10 years younger)
injicerar modell. 

av Mia Gertsson

Ricio med mamman till plastikkirurgen Mark
Solomos (bakom) som snällt ställer upp som
modell.

Mark ser om sin modell. Bakom En tandläkare 
Dr Shah (10 years younger) en Dermatolog och 
en Plastikkirurg.

Den kontroversielle
plastik-kirurgen
Mauricio de Maio
från Brasilien
kommer på besök
till London och
han lämnar ingen
oberörd…
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Ny i
London
av Sofie Haag



Äventyret är här och nu. Vi har flyttat
utomlands, börjat boa in oss och gått
igenom första hemlängtanskrisen för 
att nu efter Sverigebesök åter sakna
vänner och familj hemma i gamla
trygga Svedala. Och kaviar och
Ahlgrens bilar. Fast – med farmor och
farfar på besök med kaviar och godis 
i bagaget samt en Bamse till äldsta
lillkillen lägger sig krisen. Vi kanske ska
stanna ett tag till trots allt. Vi trivs ju så
bra. 4-åringen har fått kompisar och en
lillebror, som föddes i London i somras.
Lyckan är komplett. Maken stortrivs på
jobbet , familjen är “insettlad” och vi
dricker vin och äter ost hela dagarna.
Och ser på Anthea Turner på TV 
och lär oss hur man blir en “perfect
housewife". Putsa fönstren med
tidningspapper och jaga löss och möss
genom att ha rent på golvet bakom
spisen och täppa till hål i husfasaden.
Så det gör vi.

Mitt namn är Sofie, jag är producent
inom opera, musik och teater och har
gjort som så många andra och följt
med min man som fått arbete utom-
lands. Det gick på en sekund och en
evighet att bestämma sig. Jag hade 
ju min karriär att tänka på, den blom-
strande, kreativa, lustfyllda Karriären
och jag älskade varje ögonblick av den.
Att få arbeta med det man älskar, med
de främsta i sitt gebiet och samtidigt få
växa som människa, både privat och
professionellt, kan det bli bättre? Hur
kan man säga nej till det? Så kom
äventyret och knackade på dörren. Jag
älskar äventyr. Också. Att ha passet i
bakfickan, tandborsten redo och bara
fånga möjligheten. Jobba kan man
alltid göra. Stanna upp och reflektera,
det däremot är svårare när tempot 
bara skruvas upp och projekten går 
in i varandra. Så vi tackade ja. Och nu
är vi här. Nya englandsvännerna frågar
om vi inte skaffat städhjälp ännu, för
det Måste man ju bara ha. Annars Går
det inte. Och gärna någon som sköter
trädgården också. Och putsar fönster.
Låter skönt. Har fortfarande inte hittat
någon. Har fullt upp med att leta skola
till 4-åringen och lära mig laga annan
mat än fiskpinnar och pannkakor 
(som bränns vid, maken säger att han
aldrig träffat på någon som eldar upp
potatisen och kokar över pastan tidigare.
Det var innan vi möttes!).

Minstingen är nu 4 månader och redan
out and about i storstadsvimlet. En
gammal producentkollega från Sverige

var på besök här om veckan och tog
med oss på utställning på Camden
Arts Centre. Fart och fläkt. Precis som
det ska vara. Mammorna från engelska
mammagrupen tittar skeptiskt på en,
åka in till stan? Hur gör man då med
amningen? Och hur får man plats på
bussar och tåg med vagnen? De är så
fina, tjejerna, kulturkrocken total. 

Konstnären var Karin Mamma Andersson
och skulpturerna och tavlorna fyllde
rummen. Uj, vad mycket intryck! 

Fantastiska målningar som nästan stod
ut från väggarna, minns särskilt en där
personerna på tavlan iakttog en. Deras
ljusblå ögon har etsat sig fast på nät-
hinnan. Hisnande! Sänder en tacksam
tanke till Babybjörn som uppfunnit sina
bra bärselar för barn, det ÄR inte lätt
att röra sig i denna stad med barn. Där
har mammorna rätt. Nej, föräldrar, barn
och handikappade göre sig inte besvär.
Inga hissar, ramper eller anordningar
som hjälper till. Tunnelbanorna är så
små att man får stå dubbelvikt och
trapporna så många att man får kramp
i vaderna innan man ens hunnit halv-
vägs. Nu kan man dock välja att kon-
centrera sig på det som inte fungerar
eller bestämma sig för att det bara Ska
gå. Och det gör det, med hjälp av alla
snälla människor som lyfter vagnen och
en positiv inställning. Och med massor
med nödsnacks i bagaget då resandet
tar tid i denna möjligheternas stad.
Russin, frukt, vatten och nötter kommer
man långt på! Nåväl, det kan varmt
rekommenderas att ta sig dit och
passa på att fika på restaurangen 
där, vi åt Tapas – gott!

En annan upplevelse som stannat kvar
var när jag gravid bjöds ut på teater av
min man, och vi for in till city och såg
Equus, denna omtalade föreställning
med självaste Harry Potter (Daniel
Radcliff) i huvudrollen. Mycket tänkvärd
och berörande produktion, som borde
kunna gå på turné till Sverige med den
iscensättningen. Nu skulle Harry kort
efter vårt besök fara till Hogwarts
magiska skola för trollkonster (för
inspelning av senaste Harry Potter
filmen) istället, och en annan skåde-
spelare skulle tas in för huvudrollen
efter sommaren, så det var extra in-
tressant och lyckosamt att vi hann med
att få se hans scendebut. Harrys alltså.

Kulturen i detta land är otrolig. Vilket
myller, vilket utbud, jag vill göra allt NU.

Med två kids är det dock inte helt lätt,
men man får börja smått och ta ett
steg i taget. Göra det man kan. T ex
kan man gå på barnproduktioner och
senaste tipset vi fått är att se Cinderella,
en familjepantomim med bl a Nigel
Havers i en av rollerna, som ska gå på
Richmond Theatre i december. Kanske
kan vara något.

En sak har jag insett under denna tid,
möss, löss och brända fiskpinnar till
trots; det ÄR underbart mysigt att vara
hemma och vara ledig OCH jag saknar
teaterlivet. Minstingen och jag for hem
till Sverige nyligen för att bevista en ny-
skriven barnoperapremiär på nybyggda
Uppsala Konsert och Kongresshus
(Älvans hemlighet, jättesöt föreställning
-Virpi Pahkinen som den dansande
älvan var fullständigt hänförande! Och 
– spana in tjejtoaletterna med panora-
mautsikt över stan, läckert!) och for
dagen därpå ner till storstan för att
hälsa på gamla kollegorna på det stora
operahuset. Åh, vad skönt det var att
komma hem till välbekant mark. Satt 
i personalmatsalen och hörde hur det
drog ihop sig inför kvällens föreställning
av Romeo och Julia. Sångarna kom
förbi och pratade om sånt som sångare
pratar om innan ridån går upp och
atmosfären vibrerade inför mötet med
publiken. Lillkillen var en solstråle och
verkade också han njuta av ögon-
blicket. Lyckan var komplett.

Här i London finns det massor med
duktiga svenskar, både professionellt
och på utbildningarna. Och med det
också en massa möjligheter till utbyten
och samarbeten. Jag har för första
gången påbörjat ett alldeles eget
projekt tillsammans med en svensk
regissör och det är oerhört spännande
att nu börja sätta sig in i musik och
libretto, vilka medverkande som skulle
kunna tänkas vara aktuella och vilken
plattform som kan passa för detta.
Jätteroligt är det! Så livet som utlands-
svensk 2-barnsmamma börjar så
sakteliga gestalta sig. Har börjat träna
bikram yoga (“bastuyoga” på svenska,
wow, vad bra det är!), vi har köpt nya
kastruller (gissa varför?!!), musiken går
åter varm i CD-spelaren och jag läser
Aftonbladets löp om de senaste teater-
skandalerna hemma i Sverige. Det är
inte så dumt att bo i London ändå,
denna världsstad. Det går att fortsätta
odla sina intressen och fortsätta arbeta
med det man älskar samtidigt som
man kan njuta guldkant på vardags-
tillvaron tillsammans med familjen. Kan
det bli bättre? Tror inte det. Äventyret
har börjat. Äventyret är här!

PS. Tips – Missa inte Zarah på
Folkoperan om du är hemma på
besök, den spelar till 31 dec. DS

Vi fortsätter att träffa nyanlända
Londonsvenskar och här berättar Sofie
Haag om sitt äventyr.
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En av de mest uppskattade program-
punkterna under Swea Internationals
möte i Amsterdam var ett besök 
i Keukenhof.

Våra bussar åkte iväg tidigt på lördags-
morgonen och vår förväntan var stor.

Området var på 1500-talet jaktmarker
och här odlades också örter och
kryddor för köket i ett närliggande slott,
därav namnet Keukenhof.

Det var först 1949 som man
arrangerade blomsterutställning här.
Den blev så populär att det beslöts att
ha den årligt återkommande. Hollands
blomsterodlare kan här visa upp sina
blommor, gamla favoriter och nya
uppodlingar, ett underbart naturligt
område.

Här finns också paviljonger med
snittblommor, i år bland annat 35 000
liljor bestående av 300 olika sorter.
Vilken fröjd för näsa och öga.

I år invigdes utställningen av
kronprinsessan Victoria av Sverige, 
i samband med specialvisningen
‘Linnaeus, King of flowers turns 300’

Under vår rundvandring såg vi också
en enorm blomstermosaik av ‘Pippi
Långstrump’ plus blåa ‘floder’ gjorda
av pärlhyacinter som slingrade sig
mellan vita björkstammar. Så vackert
att vi Sweor blev mållösa.

Allt detta sågs i år av 825 000 personer
från alla världens hörn som hade åtta
veckor på sig att beundra alla makalöst
vackra blomsterkombinationer.

I år var det en blomsterlökmarknad
19–21 oktober där man kunde handla
och få experthjälp med att planera 
och odla sitt eget blomsterparadis.

För er som missade årets utställning,
börja redan nu planera för 2008 då 
det är öppet från 20 mars till 18 maj.
Keukenhof är en av de saker man bör
ha på sin lista ”att se innan man hänger
upp sina träskor”. 

Behöver jag tillägga att när bussen
svängde ut från Keukenhof så hördes
nog ”Tulpaner från Amsterdam” från 
vår buss, långt utmed motorvägen.

Vilken dag, så här roligt kan man nog
bara ha med Sweor.

Keukenhof–
världens
vackraste
blomsterpark
Av Gunilla Tuite

Sweor på besök i Holland.Keukenhof.
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På kanaltur 
i Amsterdam
En fredagkväll var det dags för en
kvällstur med middag på Amsterdams
många kanaler. Det började inte så bra,
busschaufförerna hittade inte till rätt
kaj, där stod vi och tittade på tomma
båtar som hade gått och lagt sig för

natten. Efter några samtal på mobilen
bussades vi till en annan kaj där det 
låg vackert dukade båtar.

Det finns 1281 broar i Amsterdam,
man kan se femton broar på en 
gång. På två håll kan man se sex 
bågformade broar i en rad.

Amsterdams gyllende århundrade var
1620–1720. Underbart vackra gamla
hus, palats med fötterna i vattnet från
1200 talet eller 1600 som guiden sa.
Handelshus rikt utsmyckade från topp
till tå med sina olika verktyg så folk
som inte kunde läsa hittade dom.
Högst upp hängde en stor rock,
möbler eller stora kavlar.

Pengar kom från handel med de
holländska kolonierna i Asien. Husen 
är smala och lutar och om man hade
ett hus med mer än sex meter brett

kostade det mer att bo. Trädgården 
låg på baksidan så man fick gå igenom
huset. Vackra spirande tegelkyrkan
överallt. Kanaler med slussar stängs på
natten. Vi såg pråmar som fiskade upp
stulna cyklar från kanalen, det måste
vara miljoner cyklar i Amsterdam. Vi
hade en väldigt trevlig båtresa med god
mat och vin. Underbart vackert när det
blev mörkt att se ljus på broarna och
alla husbåtar som låg efter kanalen, 
en del med liten trädgård med små
växthus. Alla gardiner är öppna så man
ser vad de tittar på på TV. Man kan gå
från ett hus till ett annat och följa ett
TV-drama. 

Holländarna är väldigt hjälpsamma och
glada, Holland-Sweorna hade verkligen
förberett fem fantastiska lärorika dagar,
vi är alla nu så kultiverade med all konst
vi fick se.

Amsterdamsk kanalvy.

Hösten 1987 återvände jag och min
familj till England efter 3-års vistelse i
USA. Under min tid där blev jag medlem
i SWEA International New York och
New Jersey och fick tidigt mycket goda
kontakter och genom dessa många
positiva upplevelser.

Mina SWEA-vänner från USA träffar jag
nu på sommarmöte i Sverige och på
årsmöten som hålles på olika ställen 
i världen, där det finns en lokal SWEA-
förening. Dessa kontakter har varit mycket
positiva och till stor hjälp och glädje.

Varför fanns det då inte en sån tillgång 
i London? Man hade startat SWEA
International i Paris och Zürich och 
det borde verkligen finnas en i London,
var min första tanke.

Idén var frestande och i USA var huvud-
kontoret mycket intresserade av att
utöka och få ett större kontaktnät och
de uppmuntrade mig därför flitigt att
starta.

Det blev dock bakslag i London, där
det sades att ingen SWEA International
behövdes då svenska kolonin hade
tillräckligt många föreningar och en
aktiv kulturavdelning på ambassaden.
Detta lät nedstämmande, men skam
den som ger sig, först ta reda på fakta!!
Väl förvissad om att ingen hade något
emot ett SWEA International i London,
kallade jag med hjälp av några en-
tusiastiska vänner till informations-
möte. Vi hade fått låna lokal av Alfa
Laval och 25 damer från olika delar av
London infann sig och enades snabbt
om att starta SWEA International UK
hösten 1989.

Under den intensiva tid som följde fick
vi arbeta en hel del då vi var ganska
okunniga i föreningsarbete. 

Faxmaskiner var ej så vanliga då 
som nu, ordbehandlare, kopiator m.m.
måste vi lära oss använda på ett
effektivt sätt för att klara bokföring,
medlemsblad, annonsering, m.m.
SWEA International UK har betytt
mycket för både de aktiva styrelse-
medlemmarna, som tvingats lära sig 
en hel del nytt, och de som kommit 
till London de senaste åren har snabbt
fått kontakt med likasinnade, som
kunnat ge råd och hjälp vid behov.
Londonsvenskor, som bott länge 
här har fått nya vänner.

Midsommardans och Valborgsmässo-
afton har uppskattats mycket av de
som ej firat dessa svenska traditioner
på många år. Min stora förhoppning 
är att SWEA UK ska förbli ett stöd 
och en positiv upplevelse för många 
i framtiden.

För att få den rätta känslan för SWEA
International bör man deltaga i en
Sverige-middag eller ett årsmöte 
då 300–400 damer från jordens 
olika hörn kommer samman och 
byter erfarenheter och har trevligt. 
Varje sådan tillställning har haft en 
härlig stämning. Lycka till!

Anna Fagerström
SWEA UK Våren 1995 

Därför
startade
jag 
Swea
UK
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älsklingsrätter och den som jag absolut
inte kan tänka mig att vara utan på
julbordet, men balansen mellan potatis
och ansjovis måste vara den rätta,
potatisen och löken får inte vara 
skurna i för tjocka bitar och inget hälso-
tänkande får störa vid tillsättningen av
grädden. Dessutom, och här tycker jag
det syndas sorgligt ofta, måste formen
få stå i ugnen tillräckligt länge så att
frestelsen verkligen är färdig. Det går
inte på under en timme, den saken är
klar. Nu hör jag er säga att det inte går
att köpa svensk ansjovis i engelska
mataffärer, och det är sant, men många
av oss har väl några ansjovisburkar
liggande i kylskåpet. Dessutom, om ni
befinner er i närheten av London 22,
24 eller 25 november går det utmärkt
att stödja svenska kyrkans julmarknad
genom att köpa ansjovisen där,
samtidigt som ni har trevligt, dricker
glögg och ramlar på gamla vänner.

Följande förslag är inte någon sufflé, 
men de små ansjovisdrömmarna reser
sig mycket vackert i formarna ändå,
även om de faller ihop fort. Det är klart
att kavring eller annat svenskt mjukt bröd
passar till, men även rostat bröd går bra,
om man nu överhuvudtaget tycker att
bröd behövs. Öl och nubbe eller vin –
rött eller vitt –passar lika bra till.

När ni får den här tidningen i er hand
börjar det kanske inte precis lacka 
mot jul, men vi vet alla hur fort
veckorna till dopparedagen går, och
jag tycker några ”vintriga” recept kunde
passa. Sommaren blev ju liksom inte 
av i år, inte i Skåne i alla fall, och det var
förstås det år som vi hade bestämt oss
för att stanna litet längre i Sverige. En
fördel med det usla vädret var att jag
fick ett tillfälle att gå igenom och rensa 
i mina receptpärmar som jag alltid tar
med mig på sommarsemestern. Om
du mot förmodan tillhör den där sorten
som har hundratals recept urklippta
och samlade under många år liggande
i en låda eller insatta i en enda pärm
som spricker i sömmarna så kommer
här ett gott råd som kanske kan vara
till hjälp. Jag har tre pärmar. En grön för
soppor, förrätter och smårätter, en röd
för varmrätter och en blå för efterrätter,
bakat och godis. På så sätt blir det
mycket lättare att lägga händerna 
på just det recept som man behöver.
Dessutom, om man redan bestämt sig
för vad man ska laga till varmrätt och
efterrätt behöver man ju bara leta i 
en pärm för inspiration till förrätten.
Ordning, det är tröst för en slarvig, 
som Pelles farmor sade.

Ansjovis är bland det bästa jag vet.
Janssons Frestelse är en av mina

ANSJOVIS-
FAVORITER
6 personer

2 burkar ansjovisfiléer, 
125 g styck
4 ägg
3 dl riven, lagrad ost, 
inte parmesan 
4 dl vispgrädde 
1 dl finklippt gräslök
Ev litet salt

Vintermiddag 
a la Mia

Mia Evander
mia@evander.net



Hacka ansjovisfiléerna rätt fint och
fördela i botten på 6 små suffléeformar
som rymmer ca 2 deciliter eller
liknande ugnsfasta formar med 
hög kant. 

Vispa upp äggen i en skål och rör i
osten, grädden och gräslöken. Salta
litet om det behövs. Det beror på hur
stark osten är. Det kan göras i förväg.
När det är dags att äta värmer man
ugnen till 200 grader Celsius, rör om 
i smeten och häller den över ansjovisen
i formarna. Efter 15-20 minuter i
ugnen, när ansjovisfavoriterna är
vackert brungräddade är de färdiga.

Ett tips: spadet som blir över från
ansjovisburkarna kan man marinera
skivor av gravad lax i under några
timmar i kylen. Mycket god och enkel
förrätt. En klick gravlaxsås eller litet
crème fraiche med hackad gräslök
eller dill i passar bra till.

Till varmrätt föreslår jag dessa lamm-
kotletter, ugnsbakade i bit, nästan
genant enkla att göra, men de brukar
väcka stor förtjusning. I somras i
Sverige lärde jag mig att ordet ”rack”
nu är införlivat i svensk slaktarsvenska
när det gäller lamm, så låt oss kalla
dem

LÄCKRA
LAMMRACKS
6 personer  

1.5 kg lammracks
100 g rumstempererat smör
4 skivor vitt formbröd med
kanterna bortskurna
3 matskedar ljus fransk senap
2 pressade vitlöksklyftor
2 dl finhackad persilja
Salt och peppar

Lammracksen ska vara väl trimmade,
så att det nästan bara är magert kött
kvar, med undantag för ett mycket 
tunt lager fett ovanpå. 4 kotletter per
person borde räcka, om man serverar
dem skurna på tallrikar, och det brukar
vara ca 8 kotletter på varje rack. 

Låt brödskivorna ligga framme några
timmar så att de torkar litet. Smula
dem sedan i en skål och blanda med
smöret, senapen, vitlöken och persiljan
till en ljusgrön smet som smaksätts
med litet salt och peppar. Lägg lamm-
racksen i en ugnsform med fettsidan
upp och bred smeten över dem. Hit
kan man med fördel förbereda redan
på morgonen. Att köttet får tillbringa

dagen i kylskåpet med litet plastfolie
över gör det bara godare. Tänk bara
på att ta ut dem i god tid innan de
ugnsbakas så att de inte är iskalla.
Ugnen ska vara på 220 grader Celsius
och 20 minuter i ugnen räcker om
man vill att köttet ska vara rejält rosa,
nästan litet rött, i mitten. Häll litet
buljong, gjord på tärning eller fond,
runt racksen när ni sätter in dem; det
blir till en god sky. Låt racksen vila i 
5–10 minuter vid sidan av ugnen innan
de skärs upp. Det gäller ju allt kött,
men jag har syndat mot den regeln 
i det förflutna. Nu har jag lärt mig 
att det verkligen lönar sig att vänta –
köttet blir mycket bättre på det viset.
Servera kotletterna uppskurna på
varma tallrikar med litet av skyn
bredvid.

En vanlig potatisgratäng känns litet
mäktig till den här rätten. Potatismos
passar utmärkt men jag kan också
föreslå en potatisgratäng som är gjord
på buljong. Jag hittade på den för
några år sedan i ett försök att dra 
ner på fettet i matlagningen. Helt 
fettfri är den förstås inte, men ändå.



MAGER
POTATISGRATÄNG
6 personer

1.2 kg skalad potatis, tunnt
skivad
60 g smör eller ett par
matskedar olivolja
6 dl oxbuljong, gjord på
tärning eller fond, inte för
svag
1 stor, pressad vitlöksklyfta
(kan uteslutas om man
tycker det räcker med
vitlöken till lammet)

Smält vitlöken på svag värme i 
smöret eller oljan i en kastrull. Lägg i
potatisskivorna och slå på buljongen.
Rör om. Häll alltsammans i en gratäng-
form och baka i ugnen i 200 grader
Celsius. 45 minuter borde räcka, men
kontrollera att potatisen är genomkokt;
det varierar litet beroende på vilken
sort det är.

Efterrätten är verkligen en höjdare 
för dem som tycker om kanel och
kardemumma, dessa kryddor som 
ju egentligen är så exotiska och har
kommit till oss från fjärran land men
som nu är så införlivade med vårt
svenska kök att de känns lika foster-
ländska som sill och nubbe. Jag
klippte ut receptet ur Allt om Mat 
för över tio år sedan.

MANDEL– OCH 
KANELTÅRTA MED
KARDEMUMMA-PARFAIT
8 personer

Kanelbotten:
150 g sötmandel
1.5 dl florsocker, 90 g
2 tsk mald kanel
3 äggvitor

Kardemummaparfait:
3 äggulor
1 dl florsocker, 60 g
3 rågade kryddmått 
stött kardemumma
3 dl vispgrädde

Sätt ugnen på 175 grader Celsius.
Kläm fast ett pakplåtspapper i en 
form med löstagbar kant ca 24 cm 
i diameter.

Mal mandeln och blanda den med
florsocker och kanel. Jag körde
oskållad mandel med kanel och
florsocker i en Magimix. Vispa
äggvitorna till hårt skum och vänd
försiktigt ner mandelsockret i skummet.
Bred ut smeten i formen. Grädda i 30
minuter och låt botten svalna.

Vispa äggulorna med florsockret.Till-
sätt kardemumman. Vispa grädden
och vänd ner den i äggsmeten. Bred
ut smeten ovanpå den kalla mandel-
botten i formen. Täck med plastfolie
och ställ in i frysen minst 2–3 timmar.
Har den stått längre behöver tårtan
stå ca 15 minuter i rumstemperatur
innan den serveras. Den är lätt att 
ta ur formen och lägga över på ett
serveringsfat.
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Oj, var ska jag börja – det är så mycket
som kommer upp till ytan när jag
tänker på mina år utomlands och 
på alla underbara människor och
tillfälligheter som SWEA gav mig 
på vägen… 

Det är inte lätt att flytta hem – jag minns
att jag läste om detta när jag bodde i
London i samband med försäljning av
huset i Wimbledon… Det kan väl inte
vara så svårt, tänkte jag, Sverige är ju
ändå hemma! Men idag inser jag att
uttrycket ”borta bra men hemma bäst”
beror på var hemma är – det kanske
inte är landet man föddes i utan det
kanske är landet man sökte eller
hamnade i. 

När jag lämnade Sverige 1989 fanns
TV1 och TV2 – här jag kom tillbaka
2000 firade TV4 10-årsjubileum och 
jag känner inte igen folket i rutan… En
del gamla barndomsvänner har blivit
kändisar och figurerar i finansvärlden
eller i TV rutan – oj, vad gamla de blivit! 

Mina gamla uttryck är stenålders – nu
pratar de mest engelska här hemma.
Det är SALE på stan och man re-
sourcar eller confirmar. På TV är det
program om hur Sverige är – för oss
svenskar som bor här hemma! Och
man pratar bla om hur svenskarna är
de enda i världen som ofta säger ”jag
är inte så svensk”… 

När jag först kom hem 2000 hade jag
problem att beställa något så vanligt
som telefonabonnemang – jag fanns
inte i registret så jag var tvungen att
betala en deposit.

Mina svenska väninnor utomlands var
duktiga att lära sina barn svenska – 
vår dotter lärde sig svenska hemma 
på lekplatsen sommaren 2000. Sen
började hon nollan (året i skolan innan
1an heter så nuförtiden). Samanta satte

sig tillrätta i klassrummet och räckte
upp handen – de andra barnen låg på
golvet och lekte. Sen frågade Samanta
vad fröken hette och sa ”Fröken
Eva…”. Eva svarade, ”säg bara Eva,
det går bra”, och log mot Samanta.
Idag går Samanta i 7an och längtar
efter betyg – ett år till får hon vänta.
Högstadiet är idag klass 6–9 och 
de har ingen klasslärare längre, det
heter mentor.

Mycket är härligt med att komma hem
– men det är ändå något som saknas.
Kanske är det storstadspulsen. Jag
bodde mina första 25 år i Stockholm
och flyttade sedan till Hong Kong,
London och till Hawaii 1995, där vår
dotter föddes. Vi var tillbaka i London
1996 och det var då jag kom i kontakt
med SWEA och som redaktör för
SWEAbladet UK 1996–1999. 

År 2000 flyttade vi till Halmstad – 
min engelske man flyttade med och
fick arbete som arkitekt hos en lokal
fastighetsägare som utvecklar en
gammal lokal industrilokal till bla
Kontorshotell. Första året läste min
man svenska på KomVux (på betald
arbetstid), men vi pratar fortfarande
engelska hemma… Min mamma hade
gift om sig med en Halmstadsbo och
efter några besök i den här staden
tyckte vi att det skulle vara en perfekt
plats för vår dotter att växa upp på.

Borta bra men 
hemma bäst
Av Susanne Shi, fd SWEA Hawaii och SWEA UK

Familjen Shi med labradoren Fox.

Susanne på hästen Faustino.
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Vilken härlig barndom hon haft och
vilka sköna ”semi-retirement”-år vi haft!

Jag tog tag i min flickdröm och köpte
en häst (blev så inspirerad av Ingrid 
von Dewitz och Lotta Sutton). Snart
hade även dottern en ponny och 
vi köpte en hästgård strax norr om
Halmstad. Livet var härligt. Sen kom
kallaste sommar-rekordet, stormen
Gudrun, kallaste vinter-rekordet,
torraste sommar-rekordet och snö-
rekord för Halland! Någon eller något
försökte tala om för oss att vi inte var
menade för lantlivet… Efter 4 år på
hästgården hyrde vi en stallplats till
Samantas ponny och köpte ett hus 
i centrala Halmstad. 

2007 firade Halmstad 700 år och vi 
har njutit av många otroliga festligheter 
i denna stora lilla stad. Samtidigt firar 
vi som familj 7 år i Halmstad och hus-
priserna har liksom London fördubblats!
… och vi har precis haft sommar-rekord
i regn! Stackars Solheim Cup här i
Halmstad – en del hål låg helt under
vatten i juli, men till tävlingarna i sep-
tember räckte det med badlakan för 
att torka upp (det fortsatte att regna…). 

Det finns många små stora saker 
att berätta och dela med sig av – 
du som kanske sitter där just nu, som
jag gjorde då, och funderar på att flytta
hem. Borta bra men hemma bäst – vet
du vart du är på väg?

Nu ska vi till London i december –
januari och stanna en längre tid. Jag
hoppas verkligen få träffa er sweor 
och återknyta gamla band. Kanske
flyttar vi tillbaka…

Nu kommer höstmörkret – det är
tisdag kväll den 26 september 2007.

Många hälsningar från en gammal
SWEA, Susanne Shi
Su.shi@telia.com

Se den vackra staden Halmstad på
www.halmstad.se och där finns mer
bilder i galleriet!

Susannes dotter Samatha hoppar med hästen.



När saker och 
ting i Ditt liv
nästan har blivit
för mycket för dig 
att hantera, när
dygnets 24 timmar
inte känns nog,
kom ihåg majonnäs-
burken och två
koppar kaffe:
En professor stod inför sina
filosofistudenter med några föremål 
på bordet framför sig. När lektionen
började lyfte han under tystnad upp 
en mycket stor och tom majonnäsburk
av glas och började fylla den upp till
kanten med golfbollar. Han frågade
sedan sina studenter om burken var
full. Studenterna samtyckte till att den
var det. Då lyfte professorn upp en ask
med småsten och hällde dem i burken.

Han skakade den lätt. Småstenarna
rullade ner i tomrummen mellan golf-
bollarna. Återigen frågade han stud-
enterna om burken var full. De höll 
med om att den var det. Därefter lyfta
professorn upp en ask med sand och
hällde sanden i burken. Naturligtvis
fyllde sanden upp resten av tomrummen.
Han frågade ännu en gång om burken
var full. Studenterna svarade med ett
enhälligt ”ja”. Då lyfte professorn fram
två koppar kaffe som stått under bordet
och hällde hela deras innehåll i burken,
vilket effektivt fyllde upp det återstående
tomrum som kunde finnas kvar mellan
sandkornen. Studenterna skrattade.
”Nu”, sa professorn medan skratten
klingade ut, ”vill jag att ni påminns om
att den här burken representerar ert liv.
Golfbollarna representerar de viktiga
sakerna. Familj, barn, hälsa och annat
som ligger passionerat i ert hjärta. Så-
dant som – om allt annat gick förlorat
och bara dessa återstod – ändå skulle
uppfylla och berika ert liv. Småstenarna
representerar andra saker som betyder
något, som ett hem, jobb och bil. Sand-
en representerar allt annat – småsaker.

”Om ni lägger sanden i burken först”,
fortsatte professorn, ”går det inte att 
få plats med golfbollarna eller småsten.
Samma sak är det med livet. Om ni
lägger all tid och energi på småsaker
finns det inte plats för det som är viktigt
för dig. Så… var uppmärksam på det
som är oumbärligt för din lycka och
förnöjsamhet. Umgås med dina barn. 
Ta med din partner ut på middag. 
Ägna en omgång till åt det som gör dig
passionerad. Tids nog kan du städa
huset och annat som är mindre viktigt.
Ta hand om ”golfbollarna” först –
sakerna som verkligen betyder något.
Återställ det som är viktigast i ditt liv.
Resten är bara sand.”

En av studenterna räckte upp sin hand
och frågade vad kaffet representerar.
Professorn log. ”Jag är glad att du
frågar. Kaffet finns med för att visa 
er; att hur fullt och pressat era liv än
känns, så finns det alltid plats för en
fika med en vän.”

Tänkvärt
Av Susanne Shi

Susanne Shis dotter Samantha på hästryggen i en
halländsk hage..



SWEA Internationals årliga Sverige-
middag anordnades i år av SWEA
Örestad och ägde rum på Äppelgårdens
Golf-restaurang i Båstad med sedvanlig
stipendieutdelning samt hyllande av
Årets Svenska Kvinna 2007 Marianne
Forssblad. 

Årets Litteraturstipendium tilldelades
25-åriga Yuliana Grigoryeva, svensk-
talande ryska som studerar vid St
Petersburgs Statliga Universitet, fick
stipendiet på $ 10 000 för sin avhandling
om svensk språkhistoria och syntax
med bibel-översättningarna från år
1917 och 2000 som grund.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium
för studier av Interkulturella relationer 
på $ 10 000 tilldelades Kajsa Hallberg,
26 år, uppvuxen på Gotland men 
nu på en fem månaders studievistelse 
i Ghana vid The Institute of African
studies med sikte på en doktors-
avhandling om hållbar migrationspolitik. 

Årets Svenska Kvinna är Marianne
Forssblad som under 27 år varit eldsjäl
och museichef för Nordic Heritage
Museum i Seattle. Samtidigt har
Marianne mycket aktivt bidragit till
spridande av kännedom om Sverige
och till stärkandet av utbyte mellan
Sverige och USA. Marianne Forssblad
tilldelades den 6 juni i år även H.M.
Konungens medalj 8:e graden i serafimer-
ordens band för sina värdefulla insatser
för att stärka det nordiska kulturarvet i
nordvästra USA. Marianne har nu flyttat
hem till Sverige, till Laholm.

Sverigemiddagen gästades av Agneta
Nilsson, SWEAs grundare, Åsa-Lena
Lööf, ordförande SWEA International
samt cirka 200 Sweor från 37 lokala
avdelningar i världen. SWEA har över 
8 200 medlemmar i 76 avdelningar 
i ett 40-tal länder.

Stipendieutdelning vid
Swea-middagen i Båstad
Årets Svenska Kvinna 2007
och två SWEA-stipendiater
hedras av tvåhundra
internationella Sweor vid
Sverige-middagen i Båstad
den 8 augusti.

Högst upp mottagaren 
av det interkulturella
stipendiet Kajsa Hallberg
och under litteratur-
stipendiaten Yuliana
Grigoryeva.

Marianne Forsblad, Årets svenska kvinna 2007, 
mottager sitt pris.

Kerstin Alm.
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Astrid Clason och Charlotta Johnson.

Glada damer på hotellet efter galamiddagen.



Sydafrikas f.d. ordförande Karin Smith, Hollands ordförande Margaret
Sikkens Ahlquist samt VEMAs regionordförande Kersti Winblad von Walter.

VEMA Regionsmöte 
i Barcelona 2007



Kontaktpersoner SWEA International och SWEA lokal-avdelningar

SWEA International, Inc
Styrelse Telefon Fax E-post
Ordförande Åsa-Lena Lööf, +1 954 946 8369 +1 954 781 4374 president@swea.org

South Florida, USA
Vice ordförande Ninni Pettersson-Wästberg +46 8 661 26 50 vicepresident@swea.org

Stockholm, Sverige
Grundare Agneta Nilsson +1 310 545 4343 +46 414 704 68 founder@swea.org

Los Angeles, USA (fax sommar)
Reg.ordf. VAME Britta Armstrong +1 760 720 0828 +1 760 720 0889 vame@swea.org

San Diego, USA
Reg.ordf. MAME Maud Witt +1 281 679 0631 +1 281 679 0631 mame@swea.org

Houston, USA
Reg.ordf. OAME Carin Foster +1 856 824 4294 +1 856 829 5450 oame@swea.org

Philadelphia,USA
Reg.ordf. VEMA Kersti Winblad von Walter +34 971 64 03 95 vema@swea.org

Mallorca, Spanien
Reg.ordf. MEMA Monica Hallworth +46 40 161524 mema@swea.org

Malmö, Sverige
Reg.ordf. OEMA Ann Hespe oema@swea.org

Dubai, Förenade Arab-Emiraten
Reg.ordf. Asien Marilén Sjögren +852 2812 1015 asien@swea.org

Hong Kong, Kina

Övriga Befattningar
Sekreterare Anita Rhodes +1 908 879 6761 +1 908 879 6761 secretary@swea.org
Skattmästare Helene Wiorek +46 8 522 74 133 treasurer@swea.org
Fondförvaltare Kerstin Eriksson-Splawn +1 408 255 4241 +1 408 725 8885 sanfrancisco@swea.org
Juridisk rådgivare Gita Paterson +33 1 45 25 96 45 +33 1 40 50 03 05 GitaPaterson@compuserve.com 
Speciell rådgivare Christina Moliteus/Ext. Relationer +1 908 685 0516 +1 908 707 8449 molicom@aol.com
Administratör Sofia Fransson Krall +1 760 918 9653 +1 760 918 9654 office@swea.org
Kansliassistent Inger Huber/Kansliet +1 760 918 9653 +1 760 918 9654 office@swea.org
Kansliassistent Lena Powers/Medlemsregistret +1 425 837 8814 +1 425 837 1638 members@swea.org
Webbredaktör Helen Rindforth +49 17666 179042 +49 89 2735 9166 helenrindforth@yahoo.se
Redaktör Swea-Nytt Christina Gourlaouen +33 1 39 65 24 95 christina.gourlaouen@club-internet.fr
Redaktör Forum Susanne Hederoth +41 44 401 37 15 +41 44 401 37 17 editor@swea.org
Annonschef, PR Eva Malm +46 8 18 08 37 +46 8 18 08 37 advertising@swea.org 

Annonsansvarig
Amerika Gunilla Pearce +974 48 34 066 adsamerica@swea.org
Europa Gunilla Pearce +974 48 34 066 adseurope@swea.org
Webbadresser: www.swea.org www.sweakansliet.org 

www.sweaguiden.com

SWEA Lokalavdelningar 
REGION VÄSTRA AMERIKAS (VAME)
Arizona Petra Vighagen-Jacobi +1 480 607 3861 arizona@swea.org
Hawaii Eva Wannheden +1 808 262 2678 hawaii@swea.org
Las Vegas Marita Kingman +1 702 558 7889 lasvegas@swea.org
Los Angeles Anna Jönsson Conell +1 818 901 1607 +1 818 901 1607 losangeles@swea.org
Orange County Helena Gagne +1 949 716 0515 +1 949 858 4994 orangecounty@swea.org
San Diego Marianne Svedlund +1 858 459 0424 sandiego@swea.org
San Francisco Kerstin Eriksson-Splawn +1 408 255 4241 +1 408 725 8885 sanfrancisco@swea.org
Santa Barbara Linda Austin +1 805 969 2799 santabarbara@swea.org
Seattle Malena Grundel +1 425 882 7989 seattle@swea.org
Vancouver Ingmari Bysse +1 604 689 8090 +1 604 648 9828 vancouver@swea.org

REGION MELLERSTA AMERIKAS (MAME)
Austin Elisabeth Kihlberg +1 512 371 9323 +1 609 384 6830 austin@swea.org
Chicago Agneta Rosenberg +1 773 528 3704 +1 312 924 5995 chicago@swea.org
Dallas Tina Klintmalm +1 214 526 6468 +1 214 522 0148 dallas@swea.org
Denver Birgitta Sigfridsson-Harquail +1 303 388 7628 denver@swea.org
Houston Lisa Fuglesang +1 713 664 1658 houston@swea.org
Florida, South Filippa Leijonhufvud +1 954 321 7383 +1 954 321 7384 florida@swea.org
Michigan Barbro Lundberg +1 248 335 4039 +1 586 268 9320 michigan@swea.org
Minnesota Jeanette Hedberg +1 952 953 9125 minnesota@swea.org
New Orleans Eva Lamothe Trivigno +1 504 891 1263 +1 504 891 1263 neworleans@swea.org
Toronto Barbro Westin (tf ordf) +1 416 844 6454 toronto@swea.org
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REGION ÖSTRA AMERIKAS (OAME) 
Atlanta Saga Terrell +1 770 777 1487 atlanta@swea.org
Boston Nina Rännefors +1 781 237 4557 boston@swea.org
New Jersey Iji Gunnarsson +1 908 852 4718 +1 908 852 0524 newjersey@swea.org
New York Victoria Gardezi +1 212 748 1288 newyork@swea.org
North Carolina Gunilla Davidsson +1 919 481 1010 +1 919 481 1010 northcarolina@swea.org
Philadelphia Annika Pelme +1 610 649 5991 +1 610 649 7757 philadelphia@swea.org
Virginia Beach Anna Lissnils-Morlock +1 757 318 9440 virginiabeach@swea.org
Washington DC Monika Sergo +1 301 469 8361 washingtondc@swea.org

REGION VÄSTRA EMA (VEMA)
Barcelona Maina Novara +34 977 64 01 41 barcelona@swea.org
Costa Blanca Gudrun Åberg +34 966 717 775 costablanca@swea.org
Göteborg Ulla Haag Salomonsen +46 31 91 43 19 goteborg@swea.org
Holland Gunilla Léons +31 71 541 95 09 holland@swea.org
Irland Ninni Svantesson Frisk +353 1 6720854 irland@swea.org
Lissabon Anita Beselin +351 21 485 02 84 lissabon@swea.org
London Ingrid von Dewitz +44 20 8940 9040 +44 208 940 9171 london@swea.org 
Madrid Louise Senninger-Åkerblom +34 91 650 74 40 +34 91 650 87 17 madrid@swea.org
Malaga Monica Haglund +34 952 56 00 47 +34 952 56 00 47 malaga@swea.org
Mallorca Gisela Ostrovsky +34 971 28 17 34 mallorca@swea.org
Marbella Marita Elfstrand +34 952 88 81 75 marbella@swea.org
Oslo Katarina Silfverskiöld +47 22 14 28 85 +47 22 14 28 85 oslo@swea.org
South Africa Karin Smith +27 21 424 3096 +27 21 422 2844 southafrica@swea.org
Telemark Anita Coward +47 35 52 06 61 +47 35 52 02 47 telemark@swea.org

REGION MELLERSTA EMA (MEMA) 
Belgium Lena Ovlinger +32 2 358 5454 +32 2 358 6464 belgium@swea.org
Berlin Ankin Häusler +49 30 218 2216 berlin@swea.org
Frankfurt/Heidelberg Karin Martyris +49 69 979 44799 frankfurt@swea.org
Israel Nanette Mayberg + 972 9 8872447 +972 9 8872449 israel@swea.org
Köln/Bonn Åsa HoegenTunander +49 228 21 19 37 kolnbonn@swea.org
Luxemburg Raija Peltonen +352 26 25 93 61 luxemburg@swea.org
Malmö Ulla Ganslandt +46 40 26 29 53 +46 40 26 29 53 malmo@swea.org
Milano Inga Magnusson Rio +39 02 29 52 60 04 +39 02 27 00 63 47 milano@swea.org
Paris Ann Winstanley +33 1 4647 91 85 paris@swea.org
Rimini Elisabeth Cederholm-Pezzi +39 0541 22373 +39 0541 565 45 rimini@swea.org*
Rivieran Irena Gellerstedt +33 6 23 65 47 04 rivieran@swea.org
Rom Marianne Bengtsson Agostino +39 06 8862250 rom@swea.org
Tunisien Margareta Alouane +216 71 753383 tunisien@swea.org
Örestad Gun Björklund +46 431 717 37 +46 431 76 440 orestad@swea.org

REGION ÖSTRA EMA (OEMA) 
Athens Ragnhild Costoulas Svedling +30 210 33 16 318 athens@swea.org
Budapest Mirja Kjellgren +36 26 571 909 budapest@swea.org
Dubai Ann Hespe +971 4 347 7121 dubai@swea.org
Genève Katarina Ramme Setterberg +41 22 366 0478 geneve@swea.org
Istanbul Birgitta Kurultay +90 212 325 6573 istanbul@swea.org
Moskva Ulla-Stina Ardevall +7 915 67 67 moskva@swea.org
München Catarina Holtz +49 89 56 76 00 +49 89 56 76 00 munchen@swea.org
Riga Annica Parling-Öhman +371 7325605 riga@swea.org
Stockholm Ingrid Westin +46 8 20 71 79 stockholm@swea.org
Vilnius Katarina Bergstedt +370 6 503 3881 vilnius@swea.org
Västerås Ragnhild Friborg +46 21 33 08 90 vasteras@swea.org
Warszawa Lotta Näsberg +48 22 754 2950 warszawa@swea.org
Wien Ingela Kindås-Mügge +43 1 486 24 25 +43 1 484 82 06 wien@swea.org
Zürich Eva Linneroth Stranne +41 43 333 02 87 zurich@swea.org

REGION ASIEN
Bangkok Berit Radencrantz +66 2 653 1783 +66 2 653 18234 bangkok@swea.org
Beijing Marita Löfdahl +86 10 6450 0021 beijing@swea.org
Hong Kong Inger Ström +852 2234 9798 +852 2234 9305 hongkong@swea.org
Japan Petra Lindberg Hultèn +81 463 76 6769 +81 463 76 6769 japan@swea.org
Kuala Lumpur Anna-Karin Schäfer +60 176 028 326 kualalumpur@swea.org
Perth Helena Everkrans-Smith +61 8 93365874 perth@swea.org
Seoul Siv Arvelid +82 2 798 7292 +82 2 796 1097 seoul@swea.org
Singapore Monica Berglund +65 6 475 1581 +65 6475 6794 singapore@swea.org

*=c/o annan person eller arbetsplats
EMA= Europa, Mellanöstern, Afrika
Amerikas=Nord-, Mellan- och Sydamerika 
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