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“Ta’de’ lugnt, du hinner!” Dessa ord har jag fått höra från min pappa så långt jag kanminnas.
Jag alltid haft tusen saker på gång och varit i full fart med att planera nästa projekt. Och fort ska
det gå! Fråganman kan ställa är dock om jag sparar eller slösar tid när allt går så fort? Glömmer
man kanske bort att njuta av den tid man har? Varje minut planeras in i minsta detalj så man
hinner så mycket som möjligt. Ta’ de’ lugnt, säger pappa, du hinner. Så klart han har rätt. Men
det är ju så roligt med allt nytt. Hur kan man låta bli? Det viktigaste är enligt min åsikt att man
tar sig tid att njuta med jämna mellanrum i den hektiska vardagen. Så ta det lugnt och njut av
SWEA-bladet en stund för dig själv. Den är till för dig.

Tidigare i år skickade vi ut en enkät för att höra vad ni medlemmar tycker och tänker. Tack till
er som svarade.Av de svar vi fått in kan jag dela medmig några utkast; många av er bor spridda
runt om i landet men största delen bor i sydvästra London.Alla har olika intressen men många
tycker om konst och kultur, så som bokläsning, teater och musik. Det är olika åsikter om när vi
ska hålla SWEA-program. Många arbetar och då passar det bäst på veckokvällar medan flera
andra gärna vill se fler dag- och kanske även helgaktiviteter.

Vi planerar så gott vi kan för att alla ska vara nöjdamen ibland krockar det då vi i styrelsen även
arbetar och inte kan ha hand om dagaktiviteter. Vårt arbete är ideellt så det är inte alltid tiden
räcker till så mycket som man skulle önska. För er som vill ha mer på dagarna, kika på
programsidan och omdu är sugen på något annat, varför inte starta något?Kontakta oss så hjälper
vi dig gärna att komma igång. Har du ytterligare synpunkter men inte svarade på enkäten? Hör
av dig, alltid bra att få höra era åsikter, även dompositiva. Kan vi göra något bättre?Klart vi kan!
Som pappa sa: “Bara vi tar det lugnt, så hinner vi!”

Kram så länge,

Anna Seefeldt
Redaktör & Layout
swealondonredaktion@hotmail.com

PS Eftersom jag nu har flyttat till Schweiz behöver vi hitta någon som kan ta över redaktionen och
layouten. Du jobbar i nära samarbete med Lina Johnsson, annonsansvarig, och Sofie
Haag, ordförande. Kan du hantera Quark är det ännu bättre. Dessa två roller kan också
delas om det passar dig bättre. Hör av dig till mig om du är intresserad eller har några frågor. DS
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Några ord från redaktören

Vi välkomnar
nya medlemmar:

Kristin Dahlberg
Inger Hallberg-Campbell
Martina Holmgren
Eva Ivancev
Lina Johnsson
Anne Magnuson
Lina Meier

Maria Nikolajeva
Bodil Olsson

Ingvor Pettersson
Sofie Ralin

Susanne Renmark-Westling
Linda Sandberg

Birgitta Templeman
Mia Touzin-Leffler
Eva McSweeney

Foto: Anna Seefeldt
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Det är morgon och
solens första strålar
sträcker sig ut över
Afrikas slätter,
berg och hav.
Himlen är klarblå
och utsikten
milsvid. Jag sitter
på flygplatsen i
Kapstaden på väg

hem efter ett par intensiva, fantastiska dagar
tillsammans med Sweor från hela världen.
Vi har varit på VEMAs regionmöte som i
år gick av stapeln i Sydafrika och det har varit
mycket givande och trevligt att under
lättsamma former få diskutera SWEAs fort-
satta framtid med våra systeravdelningar runt
om i världen. Många har varit intresserade av
att höra hur vi arbetar i London och jag har
också fått med mig värdefulla tips från andra
avdelningar om hur de lägger upp sin verk-
samhet. Några har till exempel infört inter-
netkompisar som hjälper de medlemmar som
inte har dator. Andra har ungdomsklubbar,
mammabarngrupper, nätverksträffar samt
månadens lunch och after work. Kanske
något för oss att ta efter?

Vi har i styrelsen under året arbetat för att göra
vår avdelning mer synlig, och jag informerade på
mötet om att vi i London i år bytt till en
mer lättillgänglig hemsida, att vi startat ett
månatligt nyhetsbrev, gjort informationsmappar
och affischer som spridits runt om i London
samt skapat nya emailadresser för att underlätta
för såväl medlemmar som styrelsemedlemmar.
Tidigare har vi haft problem med att
adresserna varit personliga vilket medfört att
när en person slutat så har nästa fått börja om
helt från början. Med nya emailkonton som
följer funktionen och inte personen kan nästa
person nu istället ta vid där den förra slutade,
vilket blivit mycket uppskattat. Ett tydligt
exempel på detta är till exempel posterna som
annonsansvarig och redaktör där personerna
tre gånger på rad flyttat utomlands med kort
varsel. Med detta nya system kommer det bli
mycket enklare att sköta dessa uppgifter och
också att leverera högre kvalitet gentemot
medlemmar såväl som annonsörer och spon-
sorer.

I övrigt har året bjudit på en mängd trevliga
aktiviteter och vi har också fått glädjen att
välkomna nästan 40 nya medlemmar sedan
nyår. Det är mycket roligt, varmt välkomna
ska ni alla vara! Många av våra Sweavänner
har också flyttat utomlands eller tillbaka hem
till Sverige, och till er sänder vi många

hälsningar och tack för den här gången.
Hoppas vi får se er här i London snart

igen, på ett eller annat sätt. Som SWEA-
medlem har man tillgång till aktiviteter,
bed & breakfast och medlemsförmåner hos
alla avdelningar, så ett tips är att kontakta
SWEA-avdelningen på den ort Du ska
resa till och se vad de erbjuder. Du hittar all
information om detta inne på SWEA
Internationals hemsida www.swea.org under
fliken ”lokalavdelningar”. Här i London har
vi också under året fått ännu fler medlems-
förmåner som gör att Du snabbt kan tjäna in
medlemsavgiften om du tar del av dem.
Aktuell information om detta och allt annat
som rör vår avdelning finner Du på
www.swea.org/london

Nu när sommaren släppt sitt grepp och
vinterjackorna åkt fram är det dags att börja
planera för nästa års stora begivenhet –
SWEA Londons 20-årsjubileum 2009.
Det måste vi fira med pompa och ståt och
vad kan väl vara bät t re än at t inviga
jubileumsåret på årsmötet den 27 januari,
kl 7 pm, i Svenska Kyrkan. Du kommer väl!
Tänk om vi kunde fylla salen i kyrkan med
alla Londonsweor, det vore något det! Vilket
härligt gruppfoto vi skulle kunna få. Har Du
förslag eller idéer på hur vi kan uppmärksamma
detta jubileum under det kommande året? Hör
av Dig till london@swea.org eller någon i
styrelsen. Det kan vara allt från tips på artiklar till
tidningen och hemsidan till aktiviteter och
program under året.

Som om det inte vore nog med kalas firar
även SWEA som organisation 30 år nästa år,
vilket kommer uppmärksammas på
Världsmötet i Washington 16-19/4 2009.
För mer information om detta samt anmälan,
gå in på vår hemsida. Har Du inte tillgång till
dator är Du alltid välkommen att ringa någon
av oss i styrelsen. Kontaktuppgifter finns i
matrikeln. SWEA är ett globalt nätverk som
öppnar upp för oändliga möjligheter för den
som vill. Det är vi alla som utgör SWEA
International och det är vi som formar
verksamheten tillsammans. Har Du
önskemål och synpunkter kring hur vår
avdelning sköts så tveka inte att höra av Dig.
Din åsikt är viktig, ris som ros!

Allt gott!

Sofie Haag

PS Till sist vill jag särskilt tacka redaktören Anna
Seefeldt som trots flytt till Schweiz hjälpt oss
sammanställa denna tidning och Lina Johnsson
som hjälpt till med annonsförsäljning. Tack också
till alla andra som på ett eller annat sätt hjälpt till
under året. Vi har en avdelning att vara stolta
över. DS
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TRYCKERI
Prontaprint, East Sheen

AAnnnnoonnsspprriisslliissttaa::AAnnnnoonnsspprriisslliissttaa::

Liten panel £50
Visitkort £70
Kvartssida £150
Halvsida £250
Helsida £350
Insida baksida £400
Insida framsida £500
Baksida £800

Våra annonsörer:
SEB,  TotallySwedish, 

Svenska Skolan, Bikram Yoga,
Swedecare,  Grundberg Mocatta,

Skåne Täck & Bygg - 
Arts Craftyman.  

Gynna våra annonsörer!
SWEA-bladet tillkommer
endast med intäkter från
annonsörer och sponsorer. 

Tack för korrekturläsning: 
Elisabet Baldwin, Ulla O’Barius,

Ingrid von Dewitz, Ulla 
Hising, Rigmor Rutlin

HEMSIDA
WWW.SWEA.ORG/LONDON

SSWWEEAA  bbjjuuddeerr  ppåå  ooäännddlliiggaa  mmööjjlliigghheetteerr
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Med alla glassiga butiker och lyxiga
restauranger kan man ganska snabbt
spendera en liten förmögenhet i London.
Att bo i en av världens största och dyraste
städer är inte alltid så lätt. Nu när vi inte
heller vet vad som händer med våra
besparingar så blir det heller inte lättare.
Här kommer några tips på hur vi kan njuta
av Londons fantastiska utbud utan att
“break the bank”.

Har ni kanske missat att besöka Londons
äldsta pub (säger dom i alla fall) är den väl
värd ett besök. Den är kanske inte så lätt
att hitta men man kan nästan känna dess
historia när man kommer in på Ye Olde
Cheshire Cheese. Närmsta tunnel-
banestation är Blackfriars. Har man ont
om tid är detta ett utmärkt ställe att få god
mat och historia på samma gång. Med
eller utan gäster, detta är helt klart ett ställe
man ska ta sig tid att hitta. Puben var
tidigare ett munkkloster och härstammar
från 1200-talet. Tyvärr brann det ner 1666
men återuppbyggdes tillsammans med de
bitar som överlevde eldsvådan. Puben
ligger på 145 Fleet Street, EC4A 2BU,
0207 353 6170. Mer information hittar ni
på www.pubs.com

Är ni förtjusta i öl (kanske svårt att undvika
i denna stad) vill jag också rekommendera
en rundtur på Fullers i Chiswick. Det är
numera Londons enda familjeägda
traditionella bryggeri som funnits sen
1845. Detta lokala bryggeri nere vid
Hogarthrondellen och Themsen visar hur
de tillverkar sin öl och turen som kostar £6
(sist jag tittade) tar ca en timme. De har
öppet vardagar och efter rundturen får du
prova deras olika varianter så länge du

orkar (gratis). Deras öl är känd världen
över så det är en trevlig upplevelse om ni
inte redan varit där. www.fullers.co.uk

Om du tycker om att promenera och
lära  dig nya saker skulle jag också
rekommendera London Walks. För endast
£5-8 får man en guidad tur bland till
exempel Londons äldsta pubar. De har ett
stort utbud av promenader med ämne som
vackra gömda trädgårdar,  kungligt
skvaller samt den erkända Jack the
Ripper-turen så klart.  Man behöver inte
boka i förväg utan ta dig dit turen börjar
och betala kontant direkt till turguiden.
www.walks.com

Skulle man hellre vilja göra något som inte
tröttar fötterna lika mycket, varför inte
besöka The Barbican? Denna fantastiska
byggnad med ett massivt kulturcentrum är
ett måste om du inte redan varit där. Kon-
serthall, biosalong, teater och museum,
allt under ett tak. Under höst och vinter
spelas flera jazz- och julkonserter. De har
även ibland gratis konserter i foajén på
veckodagarna så varför inte gå dit och njut
av en stunds härlig musik, helt utan
kostnad. Ta med väninnan och gör det till
en dagsutflykt. Det är även här som bitar
av den senaste Bondfilmen filmats.
Kika in på www.barbican.org.uk för mer
information.

Royal Albert Hall har också fantastiska
konserter under jultider och om man är ute
i god tid kan man få biljetter till bra priser.
Jag tog med föräldrarna och svärföräldrarna
dit förra julen och det blev oerhört populärt.
Superläcker stämning och julkänslan är
omöjlig att undvika. På RAH har de
många konserter under året där man också
kan få biljetter för så lite som £10 och
ljudet är lika vackert som omgivningen.
www.royalalberthall.com

Man kan vara hur duktig man vill med pengar
och spara så gott det går, men visst är det också
lite mysigt att få skämma bort sig lite. Att
strosa bland maten på Fortnum and Mason
och Harrods är min favoritsysselsättning
innan julen. Titta kostar ingenting och man
kan få kanoninspiration för dukning och
grandekorering. Jag kan dock inte låta bli
att köpa en fin liten julklapp därifrån varje
jul. Deras härligt lyxiga förpackningar går
inte att motstå på Fortnum and Mason. Sen
är det ju förståss också praktiskt taget
omöjligt att gå hem utan att köpa några
smaskiga praliner från chokladdisken!
www.harrods.com, www.fortnumandmason.com 

När  n i  spara t  ihop  en  l i t en  s lan t
rekommenderar jag också att ni provar
lunch på The Wolseley som också ligger
på Piccadilly Road, om ni inte redan varit
där. Inredningen är så läcker och det är inte
helt omöjligt att spana in en kändis. Det är
mångas favorithak. Kostnaden för en
lunch är mycket prisvärd, ca £15 för mat
utan dricka. Eller varför inte slinka in på
Ritz en eftermiddag på “afternoon tea”?
Detta är verkligen inte billigt men kan
vara roligt att prova en gång i alla fall.
Även där är inredningen ultraglammig
men ändå mysig på något sätt. Varför inte
sätta på klackarna en eftermiddag och
svira dit med mannen eller väninnan för att
fira något trevligt och spontant?
w w w . t h e w o l s e l e y . c o m ,
w w w . t h e r i t z l o n d o n . c o m  

Det är lätt att pengarna rullar när man bor
i London men det är också lätt att spara om
man bara tänker efter lite.  När man varit
lite duktig ett tag, då tycker jag inte att det
är fel att skämma bort sig lite och spendera
en liten slant på något trevligt. Själen
måste ju också få sitt!

Text: Anna Seefeldt

Foto: britainonview/ McCormick-McAdam

Foto: britainonview.com

5

REPORTAGE

HHaa  ddeett  mmyyssiiggtt  ii  LLoonnddoonn  ttrroottss  ssnnåållaa  ttiiddeerr

2-7:SWEA Bladet  17/11/08  21:01  Page 4



Runt om hörnan mellan Edgware Road,
Marlybone och Baker Street ligger ʻLilla
Sverigeʼ. Här hittar man Svenska
Kyrkan, restaurang Garbo, butiken
TotallySwedish och flera andra svenska
företag och privata adresser. 

Det var av denna anledning vi valde
Harcourt Arms till att välkomna våra nya
medlemmar. Det blev en kväll med lite
vin, öl och blandat sällskap.  Stämningen
på puben började lugnt men allt som
kvällen smög sig på, steg volymen. Det
var även min första träff som Swea och
likaså för Sofia som nu också sitter i
styrelsen. Sofia hjälper till att organisera
våra program.

Det blev mycket prat om SWEA förr och
nu och vi pratade om varifrån vi alla
kommer och hur vi hamnat här i London.
Vi hade bokat rummet där bak men vi
blev så många att vi knappt fick plats, vilket
så klart var  kul för oss ansvariga, att
det blev så populärt. Det var en hel del
personer som dök upp utan att ha
anmäl t  s ig  på  fö rhand, annars
hade vi såklart kunnat ändra lokal men
det gick bra ändå tyckte jag. Vi klämde
bra ihop oss bra och jag hoppas att ni
som kom hade en trevlig kväll. 

Puben säljer svensk cider, så har du
vägarna förbi kyrkan eller butiken någon
gång så rekommenderar jag dig att
slinka in. Det är något alldeles speciellt
med att dricka Kopparbergs cider när
man sitter i London.  

Harcourt Arms visar också mycket
svensk sport och andra evenemang som
oftast inte visas på vanlig engelsk TV,
bland annat fotboll och hockey när det
är större evenemang. Värt att boka i
förväg om ni vill ha sittplats.

Denna kväll kom många medlemmar i
olika åldrar, vilket vi tycker är roligt. Vi ser
fram emot fler trevliga SWEA-kvällar
inom kort! 

Text: Anna Seefeldt
Foto: Elvira Eilert, Sofie Haag

Välkomstdrink för våra 
nya medlemmar på 

puben Harcourt Arms 
vid Svenska Kyrkan.

HHöösstteenn  hhaarr  bbjjuuddiitt  ppåå  mmåånnggaa  öövveerrrraasskknniinnggaarr

Glöm inte att du som
SWEA-medlem har 10% på
TotallySwedish produkter. 10%

MEDLEMMAR
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Helen Rennie-Smith, SWEA München, kom i mitten på sep-
tember och föreläste om grundläggande retorik och
framgångsrik kommunikation på Radisson SAS Portman
hotell. Martina Holmgren som jobbar på hotellet och även är
nybliven Swea lånade ut en av deras lokaler till vårt event
samt bjöd på vin och tilltugg.  En utmärkt plats för konferenser
och privata evenemang om någon skulle behöva det i framtiden. 
Stort tack till Helen och Martina.

Säsongen har gått med en väldig fart och vi har hunnit med mycket trevligt. Vi har haft seminarium, 
träffar, lite party m.m. Här kommer ett litet axplock som ni kan ta del av om ni själva inte var med. 
Missa inte nästa programpunkt. Besök www.swea.org/london för de senaste detaljerna och nästa event.

My och Anna pratar detaljer på SWEAs
styrelsemöte i september. My ställde
upp så vi kunde träffas hemma hos henne.

Alltid mysigt och hemtrevligt. 

“Coffee morning” hos Britt Engström som denna gång bjöd på god
lunch med recept ur Sanna Ehdins nya kokbok. En regelbunden träff
för SWEA-medlemmar. Se vidare information på hemsidan. 

Chefs- och ledarskapsföreläsning med
SWEAs hedersmedlem Marie Thofte.

Entusiastiska, engagerade lärare  
och små undervisningsgrupper

Förskola 3-5 år    Grundskola 6-15 år
Gymnasium: naturvetenskapligt och 
samhällsvetenskapligt program samt  

möjlighet till IB-examen i samarbete med  
Richmond upon Thames College

Ring och besök vår skola
Grundskolan  +44 (0)20 8741 1751   
jdackenberg@swedishschool.org.uk 
Gymnasiet  +44 (0)20 8892 1492 
gymnasiet@swedishschool.org.uk

eller besök vår hemsida:  
www.swedishschool.org.uk

Välkommen!

Svenska Skolan i London

7

MEDLEMMAR
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Den 16 september var det dags för den traditionella kräftskivan! Vi var tjugofem förväntansfulla Sweor som träffades i Svenska
Kyrkans bibliotek som dagen till ära var pyntat med kräftmånar, ljus, girlanger, haklappar och andra kräftattiraljer, enligt vår kära
tradition som många engelska människor förundras över.

Under kvällens gång njöt och ”sörplade” vi läckra röda
kräftor (kinesiska), som den här gången inhandlats på
Scandinavian Kitchen och var underbart goda. Vi försökte
även få i oss lite smörgås och västerbottenost mellan de
roliga snapsvisorna.

Stämningen var på topp och vi sjöng upp oss riktig bra
tack vare duktiga sångare och fin akustik. Kvällen
avslutades med Maggans goda äppelpaj, vaniljsås och kaffe.

Stort tack igen till Svenska Kyrkan för all hjälp med
arrangemanget. Vi hoppas ni som kunde komma hade en
trevlig kväll och att ni, precis som jag, ser fram emot nästa år.

Text & Bild: Marianne Ahrens

KKrrääffttsskkiivvaa,,  sseepptteemmbbeerr  22000088

MEDLEMMAR

Svenska Skolan i London är en av de största svenska utlandsskolorna. Skolan etablerades 
1907 och firade 2007 sitt 100-årsjubileum. Vi arbetar enligt svensk läroplan och är till formen en 
engelsk privatskola. Skolan har 38 mycket kompetenta medarbetare och drygt 240 elever. 

Verksamheten omfattar vår för- och grundskola i Barnes och vår gymnasieskola i Twickenham.
Svenska Skolan i London har ett mycket gott anseende.

FÖRSKOLEPLATS?!
Svenska Skolan i London planerar nu att senast vid årsskiftet starta ytterligare en förskoleavdelning i centrala
eller östra London! Vi planerar en avdelning  med tre heltidsanställda förskollärare som kommer att ta emot 24

barn i förskoleåldern.

Vi vill gärna ha en bild av hur stort intresset är och var vi helst borde placera avdelningen.
Är du intresserad så vill vi att du kontaktar oss snarast och meddelar hur många barn som avses, i vilka åldrar

och var du helst skulle vilja att avdelningen placerades.

Skicka gärna ett mail till
office@swedishschool.org.uk

Du kan också ringa Jan Dackenberg, Rektor, 0208 741 1751
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Äntligen stod hon i predikstolen!
Det firar vi i år – i alla kyrkor i Sverige
och i alla svenska kyrkor utomlands.
1958 skedde det historiska vägvalet,
när kyrkan sade ja till att prästviga
kvinnor. Svenska Kyrkan i London var
först att fira och två kvinnor, Helena
Forsberg och Lena Granström, fick
representera alla som kämpade före
reformen och även de som kanske har
kämpat under ett halvt sekel därefter.

Lena Granström var inbjuden till London
från Hägersten för att fira jubileet
t i l l sammans med Londonkyrkans
komminister Helena Forsberg. Lena
Granström var den första kvinnliga
prästen i Svenska Kyrkan Utomlands
(SKUT) och inledde den karriären i
Paris 1990. Helena Forsberg prästvigdes
2002 och har bl a en bakgrund som både
studentpräst och militärpräst i svenska
försvarsmakten i Liberia.

I det samtal som fördes efter gudstjänsten
– vilken för övrigt glädjande nog lockade
nästan full kyrka – var båda prästerna
överens om att mycket har gjorts för att
stödja kvinnor i prästyrket men att mycket
återstår att göra. 

På  f rågan  om hur  de t  ak tue l la
s tämningsläget kring kvinnliga präster i
Sverige är menade både Lena och
Helena att det naturligtvis varierar i
olika delar i landet och att de oftast
möter respekt, men ibland även av
fördomsfulla uttalanden. Lena
berättade om ett par som föredrog en
vithårig manlig präst som vigselpräst och
inte en kvinna och Helena berättade om
den överraskning hon utsatt några äldre
för under en andakt – ”har du verkligen
skrivit detta själv – är du så duktig?”
undrade en lyssnare.

Jämställdheten mellan kvinnliga och
manliga präster debatteras självfallet lika
ofta i kyrkliga sammanhang som i det
övriga samhället. Kvinnorna är idag i
majoritet på prästutbildningarna och
antalet kvinnliga präster ökar hela tiden i
Sverige. Jämställdhetsombudsmannen i
Sverige är dock inte nöjd med jämställdheten
inom Svenska Kyrkan och menar att mycket
mera måste göras för att de kvinnliga prästerna
skall erbjudas samma karriärmöjligheter
och samma löner som sina manliga kolleger.

Jubiléet handlar naturligtvis även om att
hylla de kvinnor som gick i frontlinjen
före reformen 1958 – då vi för övrigt även
fick kvinnliga poliser och kvinnliga
busschaufförer – och i förlaget Verbums
bok med titeln ”Äntligen stod hon i

predikstolen” finns mycket att läsa
om initiativtagare och entreprenörer inom
kvinnoprästyrket.

Lena och Helena känner båda en djup
glädje i att få verka som präster och båda
arbetar för att underlätta för kommande
generationer kvinnliga präster.

Helena Forsberg har två motton i sitt liv:
”Mod, uthållighet och tålamod”  
”Vi skall lära oss att älska osäkerheten”

Goda tankar för oss alla men kanske
extra nyttiga och tänkvärda för alla
kvinnor, i alla yrken, som vill driva
jämställdhetsfrågor.

Text: Ulla O´Barius
obarius@msn.com

Foto: Geoff Brown, 
Gabriel Press

9

””MMoodd,,  uutthhåålllliigghheett  oocchh  ttåållaammoodd””

5500  åårr  mmeedd  kkvviinnnnlliiggaa  pprräässtteerr  ffiirraass  hheemmmmaa  oocchh  uuttoommllaannddss

REPORTAGE

8-14:SWEA Bladet  17/11/08  21:04  Page 2



Vi var ett tjugotal Sweor som fick många nya idéer hur vi kan
förbättra hälsan på naturlig väg när vår egen LondonSwea, Britt
Engström, berättade om naturmedicin i våras i Svenska Kyrkan.

Britt som är Montessorilärare i botten läser nu Naturmedicin på
distans sedan hon och familjen flyttade till London för ett par år
sedan. 

Vi fick lära oss mycket intressant under kvällen som att
din personliga livslängd endast är ärftlig till en fjärdedel,
resten baseras på DIN livsstil! 

Förutom kost och daglig motion (20 min per dag) berättade Britt
om andra faktorer som du själv kan påverka för att må bra och
värna om din kropp:

Vatten – drick rent vatten på flaska då kroppen består till
70% av vatten. Vi bör dricka 2 liter renat vatten per dag då våra
matsmältningsvätskor förbrukar ungefär 8-10 liter. Helst skall vi
dricka 30 min före måltiden och 2,5 timme efter maten! 

Minska på måltiderna – ät oftare men mindre portioner och tugga
maten ordentligt! Det är nämligen enzymerna i saliven
som finfördelar maten. Vi bör äta något ungefär var fjärde
timme. Däremellan ta lite frukt som äpple eller päron,
undvik för mycket bananer.

Andra små lätta kosttips
Använd ekologiskt odlade grönsaker så ofta du kan, ät fågel, fisk-
och viltkött, fullkornsprodukter, kolhydrater med lågt GI-värde
(nötter, fullkornspasta etc), grönt te, antioxidanter, ät färre
kolhydrater men mer naturligt mättat fett, såsom smör,
ol iv-  eller rapsolja, omega 3 fett (i fisk) och välj istället
mörk choklad.

Vi har naturliga örter som varit kända sedan medeltiden för sina
läkande effekter. Av dom finns bl a:

Gurkmeja/Tumeric
Inflammationshämmande effekt som kortison och fenylbutaron.
Används främst mot ledgångsreumatism, artros, lumbago, 
tennisarm m.m.

Ingefära/Ginger
Starkt inflammationshämmande, stimulerar matsmältningen. 
Effektivt mot illamående, yrsel och sjösjuka. Bra mot astma.

Kamomill/Camomile
Bra vid infektioner i mun, näsa, svalg och luftrör. Effektivt och
snabbverkande mot besvärliga maginfektioner, blöjeksem
och irritation i hudveck. Lugnande, sömngivande medel.

Mariatistel/Milkthistle
Leverskyddande, förhindrar upptag av gifter i levercellerna. 

Vitlök/Garlic
Sänker halten av kolesterol, triglycerider (fetter) i blodet, sänker
blodtrycket och är blodförtunnande. Har också en antiinflamma-
torisk och stark antibiotisk verkan. 

VARNING!
Undvik lightprodukter som innehåller glutamat (E621-E625), 
aspartam (det består nämligen av två aminosyror sammanbundna
med metanol ‘träsprit’ som är ett dödligt gift) och raffinerat fett
(härdat fett, härdad olja och härdat
vegetabiliskt fett)

Tack Britt för en mycket intressant och
givande kväll. Vi är många som hoppas
på en uppföljning nästa år!

Text: Marianne Ahrens

Den 14 oktober fylldes stora salen i Svenska Kyrkan med
nästan hundra förväntansfulla besökande som kommit för
att lyssna till hälsogurun Sanna Ehdin. Sanna kom från
Sverige exklusivt för detta tillfälle för att prata om hälsa och
livsstil. Det var ett samarbete mellan SWEA London och
Svenska Kyrkan som gjorde detta möjligt, och vi var många
denna kväll som var nyfikna på vad Sanna hade att tala om.
Under två timmar fick vi lära oss om hur man blir lycklig,
stark och frisk och i pausen hade de som ville möjlighet att
köpa signerade böcker, bland annat Sannas senaste
kokbok ”Sannas Matbok för den självläkande människan”.
Sponsor för kvällen var Radisson SAS Portman hotell som
vi riktar ett särskilt tack till. 

Det blev en mycket lyckad och trevlig kväll och vi ser fram
emot fler samarbeten med Svenska Kyrkan framöver.

Ett stor tack till Sanna för en mycket inspirerande och
intressant föreläsning. För mer information om Sanna
Ehdin, gå in på www.ehdin.com

Text: Sofie Haag

Naturmedicin med Britt Engström

SWEA och Svenska Kyrkan i hälsosamt samarbete

HÄLSA / SKÖNHET
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Alla uteserveringar är borta. Nästan inga folk i parken
längre. Inga bara barnsben springer omkring. Vintern
har börjat närma sig!

Man känner sig lite olustig, tröttare och det blir fort mörkt
om dagarna. Vad ska vi göra för att pigga upp oss? Det är
lite för dyrt att åka på semester, en dag på spa hade varit
trevligt men det känns som lite slöseri i dagens läge. 

Istället, varför inte ha ditt eget spa hemma? Några enkla
små regler gäller dock för att uppnå bra resultat och för att
det ska kännas mysigt.

1. Ingen man (eller kvinna) hemma. 
2. Badkar
3. Olja
4. Handduk eller gärna en mysig morgonrock.
5. Ljus (gärna många)

Börja med att förbereda en kanna vatten med citron och
gurkskivor. Tappa sedan upp ett bad med badolja eller vanlig
olivolja. Ta en titt i ditt kryddskåp, det finns massor med
roliga saker man kan lägga i som både luktar gott och har
en verkande effekt om du känner dig trött och lite hängig.
Kika på Britt Engströms förslag för inspiration. Låt fantasin flöda.

Tänd massor med ljus och sätt in i badrummet så du kan
släcka lampan. Om du har tillgång till rosor blir det
extra lyxigt att lägga dessa blad i badet. 

Lägg dig i badet, ligg kvar och låt tankarna vandra.
Läs ingenting och greja inte utan slappna bara av. Det kan
vara lite klurigt i början, men ge det en chans. Ligg
kvar i ca 30-40 minuter. 

När du känner dig avslappnad, ta en dusch så du får bort all
krydda osv, men var försiktig så inte oljan försvinner helt. 

På med badrocken och häll upp ett glas citronvatten och
sätt dig bekvämt och låt tankarna fortsätta vandra i
ytterligare en halvtimme. 

Spendera sen lite tid på att massera dina fötter och/eller
händer med en skön kräm. Tag i ordentligt, det kommer att
kännas underbart imorgon. 

Sov gott!!

Text: Anna Seefeldt

BIKRAM YOGA

£10 for 10 consecutive days
For a one off payment of £10 you can participate in
asmany classes as you like over a 10 day period.

or
£30 for 30 consecutive days
For a one off payment of £30 you can participate in
asmany classes as you like over a 30 day period.

To sign up simply arrive 15 minutes
before class and register at reception.

First Floor The Studio
Essex Place W4 5UT
Tel. 0208 995 9955
www.bikramyogachiswick.co.uk

If you are new to Bikram Yoga
Chiswick we invite you to take
part in one of our special offers to
get you started...

Hemma-spa

Foto: Bo Lind/Visit Sweden

HÄLSA / SKÖNHET
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2004 startade jag en grupp på
Isle of Wight för människor
som är intresserade av det
svenska språket och den
svenska kulturen. Det blev
inte bara svenskar i gruppen.
Vi har t.ex. en medlem från
Norge och flera engelsmän,
som bott flera år i Sverige.
Nedan följer historien om vår
grupp, varför det inte är en
direkt SWEA-grupp och hur
jag blev en Kontaktswea.
I slutet av 1989 flyttade jag
från en lägenhet i centrala
Stockholm till ett hus mitt ute
på landet på Isle of Wight,
sedan jag gift mig med min
engelske make Bill. 

Efter drygt tio år fick jag höra
av min vuxna dotter som
bodde kvar i Stockholm, att
jag talade “swengelska”,
vilket varken hon eller jag 
tyckte om. Så, jag började
fundera på hur jag skulle
kunna bevara mitt svenska
språk. Det är också förvånande
hur olika de flesta svenska
och engelska traditionerna
är.  Jag var inte särskilt
traditionsbunden när jag
bodde i Sverige, men sedan
jag varit ifrån Sverige ett
antal år började jag att sakna
dem.

Jag anade att det måste finnas
fler svenskar här på ön, men
hur skulle jag få tag på dem? 

Jag hade hört talas om
SWEA tidigare, men inte
varit medlem. Nu blev jag

intresserad av att ansluta

mig för att kunna ta del av
deras erfarenheter och för-
måner.
I samband med att vårt
företag, inom management
consultancy, skaffade  en
internetsida, fick jag kontakt
med en svenska. En av de
anställda på hemsideföretaget
hade en far, som numera var
gift med en svenska, Cilla,
som jag tog kontakt med.

Via Cilla fick jag kontakt med
en journalist Sue, som skriver
artiklar i “County Press”, Isle
of Wights lokaltidning, som
läses av de flesta som bor här
på ön, dvs fler än 100.000
människor.
Sue tyckte att idén med en
artikel var bra, så hon kom
en dag tillsammans med en
fotograf och satte ihop ett
stycke. Under tiden hade jag
engagerat en pub, som gärna
ordnade en kväll med svensk
husmanskost, inklusive
nubbar till sillen. Så artikeln
blev en inbjudan att lära
känna svenskar i ”svensk”
miljö. I artikeln angavs
datum för träffen och mitt
mobilnummer, och alla
som var intresserade av det
svenska s p r å k e t  o c h
s v e n s k a  t r a d i t ioner
inbjöds att kontakta mig
för vidare detaljer.

Kvällen blev en succé, vi tog
nästan över hela puben den
kvällen. Det var en mycket
lyckad fest och maten var
superb (kocken hade fått
svenska recept översatta till

engelska). Vi diskuterade
om/hur vi ville fortsätta att
träffas och jag samlade in
emailadresser och telefon-
nummer. 

Därefter har vi träffats många
gånger. Vi brukar fira påsk
och midsommar, ha kräftskiva
och adventskaffe, och
dessutom har vi en bokklubb,
som träffas varje månad, där
vi läser och pratar om
svenska böcker. När någon
skaffat en svensk film på
video eller DVD brukar vi

ordna en filmkväll. Ibland går
vi på promenader tillsammans.
Isle of Wight har ju ett
överflöd av underbart vackra
vandringsleder.

Från början beslutade vi att
ha våra träffar hos varandra,
vilket ju är det trevligaste och
dessutom billigaste sättet att
få en lämplig lokal. Vid
“mathögtider” brukar vi ha
knytkalas, så hittills har
endast direkta kontantutlägg
blivit ersatta, vilket har gjort
att vi kan ses utan att vi

behöver betala en massa
pengar. Om vi blir alltför
många på en träff kan det
vara lite svårt med utrymme i
ett hem, men oftast fungerar
det utan problem.

Vad beträffar medlemskapet
växlar det hela tiden. Många
av våra medlemmar reser
periodvis hem till Sverige,
eller till andra länder, så
antalet medlemmar varierar,
men alla är givetvis
välkomna, när de är hemma
på Isle of Wight. De flesta

behåller emailkontakten även
när de är i andra länder. Och
fortfarande ”droppar” det in
nya medlemmar.

M i n  m å l s ä t t n i n g  v a r
u r sprungligen att starta en
SWEA-grupp på Isle of
Wight, men eftersom det var
flera män som var intresserade
och jag inte såg någon
särskild anledning att neka
dem deltagande i gruppen, så
har vi inte anslutit vår grupp
till SWEA London. De som
vill av kvinnorna ansluter

EEnn  bbeerräätttteellssee  ffrråånn  IIssllee  ooff  WWiigghhtt
KONTAKTSWEA
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sig separa t .  S jä lv  b lev
jag Kontaktswea i den här
delen av UK i samband med
att en 19-årig svensk flicka
fick problem när hon var au-
pair i  Southampton. Hennes
mamma i Sverige hade en
granne som kände till SWEA.
De kontaktade SWEA
London,  som kontaktade
mig, och jag kontaktade
flickan i Southampton. Vi
hade kontakt via telefon och

email och vi träffades ett par
gånger  och  innan  hon
lämnade UK för att studera
på universitet kom hon till ett
av våra majstångsfiranden.

När några ur vår grupp
besökte London häromåret
träffade vi en av Sweorna i
London, men annars har det
inte blivit mer än email och
telefonkontakt med dem. Vi
bor lite för långt ifrån, flera

timmars restid med färja och
tåg, för att kunna ha en
regelbunden kontakt.

Innan jag och Cilla reste till
Paris för ett tag sedan, tog vi
kontakt med SWEA Paris.
Tack vare att de har en SWEA
ansvarig för logifrågor, dvs
bra hotell till rimligt pris,
kunde vi bo på ett mycket
trevligt litet hotell med
gångavstånd till centrala

Paris. De ” råkade ” också ha
sin julmarknad samma helg,
som vårt besök, så det blev en
lyckad resa på flera sätt tack
vare mitt medlemskap i
SWEA.

Text & foto: 
Britt-Marie Lindefors Harris

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

Tack Susanne Shi för allt ditt
tidigare arbete som redaktör

hos oss i London och 
massor av lycka till i Kuwait.

Styrelsen

KONTAKTSWEA

GGuunniill llaa  MMöörrttsstteeddtt
55  mmaarrss  11994433  --  11  ookkttoobbeerr  22000088

Gunilla, Du har lämnat oss alldeles för tidigt och i stor saknad. 
Du var en underbar medmänniska och vän med glada skrattande ögon. 

Vi Sweor som fick glädjen att under ett par år arbeta tillsammans med Dig i styrelsen kommer särskilt ihåg 
Din stora gästfrihet och positiva inställning. 

Även när Du lämnat styrelsen och vi hade lokalproblem ställde Du alltid spontant Ditt hem till förfogande med orden 
"vi kan vara hemma hos mig, det går så bra så". Hos Dig träffades vi och lyssnade på föredrag, 

välkomnade nya Sweor och hade matlagningskvällar, för att bara nämna några tillfällen.

Du hade en enorm vänskapskrets både inom och utanför SWEA och Du kommer alltid att finnas kvar i våra minnen.

Tack för allt Gunilla och farväl,

Dina SWEA-vänner Text: Ingrid von Dewitz
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VVaarrfföörr  iinnttee  ggee  eetttt  pprreesseennttkkoorrtt  ppåå
mmeeddlleemmssaavvggiifftteenn  ttiillll  eenn  vväänniinnnnaa..

Målargruppen består av några som
träffas en gång i månaden för att
måla och utbyta erfarenheter, tips,
nyheter mm.

Vi brukar ses hemma i min lilla studio
i Roehampton som är på 10m2. Blir vi
fler än 3 st använder vi köket också!

Först blir det en kopp kaffe tills vi
samlats, det brukar bli en stund
då vi diskuterar vilka utställningar
deltagarna har sett, någon har med sig
en intressant bok eller katalog eller
kan tipsa om någon konstnär som kan
vara värd att studera närmare. Alla
brukar bidra med något som kan vara
till nytta för de andra! 

Därefter sätter vi igång och målar,
med uppehåll för lunch (medhavd
matsäck),  sen brukar vi fortsätta
en bra bit in på eftermiddagen. Alla
jobbar på, det brukar vara en härlig
stämning fast ingen pratar, då alla är
inspirerade och har roligt!

Var och en håller på med sitt och
har med sig eget material och dukar.
Det blir en inspiration att se vad alla
gör och diskutera upptäckter eller
problem. Någon kan vilja ha lite kritik
eller  råd över vad som kan vara
lämpligt steg härnäst.

Det är jättetrevligt att träffa svenskor
som delar samma intresse. Vi går
individuellt på olika utställningar,

eftersom det är svårt att få ihop alla
på samma dag/tid. Den som vill
deltaga i utställningar gör även det
själv, vi var två som var representerade i
Jersey Galleries på Osterley House
i somras, en  de l tog  i  Networks
utställning i Orleans House Gallery,
en var med i Richmond Art Societys
utställning, och en kommer att vara
med i Discerning Eye-utställningen i
the Mall Galleries i november. 

Alla dessa är samlingsutställningar
med många konstnärer som deltar
samtidigt. Någon speciell  “SWEA-
utställning” har vi inte haft, men det blir
kanske någon gång i framtiden!

Text och Foto: Anne Lewenhaupt

Swedish Women’s Educational Association International, Inc.

 Promotion of Swedish
 Culture and Tradition

     www.swea.org

PresentkortPresentkortPresentkortPresentkortPresentkort

Välkommen som medlem i SWEA!
Världsvid vänskap
Global kompetens

Lokalt stöd

                              Gällande ett års medlemskap i Världsföreningen SWEA år _________ Presentkortet kan inte överlåtas.

Namn ____________________________________________________________________________

SWEA-avdelning  ___________________________________________________________________

Skänkt av _________________________________________________________________________

Medlem i SWEA-avdelning ______________________________________ Avd / Sign  ____________

FFöörr  mmeerr  iinnffoorrmmaattiioonn  oocchh  oomm  dduu  hhaarr  nnååggrraa  ffrrååggoorr,,
kkoonnttaakkttaa  oossss  ppåå::  lloonnddoonn@@sswweeaa..oorrgg  

Skåne Täck & Bygg
i samarbete med

AArrttyy  CCrraaffttssmmaann
Dekorationsmåleri, tapetsering & vävning,
ådring, marmorering, motiv & trompe lʼoeil,
köks- & badrumsinstallationer, byggnationer &
våtrumssystem enligt svensk standard

Kaj
Mobil: 07931702717

Tel/Fax: 02085160328
Email: mertonsand@hotmail.com

Robert
Mobil: 07906945683

Email: robert@artycraftsman.com
Webpage: www.artycraftsman.com

KONST
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Ibland kan det var skönt att bara
krypa upp i soffan med en bra bok
och en kopp te. Ibland är man
sugen på något spännande, ibland
något lärorikt. Här kommer en
gosig blandning inför höst och vinter.

FRIARE KAN INGEN VARA
Göran Rosenberg

Vad har hänt med Amerika? Det är en
fråga som många ställer sig idag.

Vi l k a i d é e r ä r
d e t som driver
Amerika, undrar
Göran Rosenberg i
s in bok Friare
kan ingen vara, som
när den första gån-
gen utkom i början
av 1990-talet
väckte stor upp-
märksamhet.
Friare kan ingen
v a r a ä r en
kombination av
reportage och

idéhistoria, berättelse och reflektion; en
bok som ger perspektiv på Amerikas
agerande i världen och på hemmaplan,
som sätter in rasismen, isolationismen
och antikommunismen i ett spännande
historiskt perspektiv. När Friare kan ingen
vara nu ges ut på nytt i samband med det
amerikanska valet är det med nytt förord
av författaren.

IDENNALJUVASOMMARTID
Mari Ljungstedt

En gotländsk snickare och
småbarnsfar från Slite
skjuts kallblodigt ihjäl på
en campingplats på Fårö.
Det blir Karin Jacobssons
första stora fall som
biträdande kriminalchef
då kommissarie Anders
Knutas är på semester.

Journalisten Johan Berg gräver efter san-
ningen, samtidigt som han kämpar för
att få tillbaka sin stora kärlek Emma
Winarve.

SVART SOM SILVER
Bruno K. Öijer

Allt sedan debuten
för trettiofem år
sedan har Bruno K.
Öijer intagit en unik
position i den
svenska poesin ―
få andra poeter har
lyckats att i så hög
grad entusiasmera
såväl läsare och kritiker som scenpublik.
I Svart som silver ljuder Bruno K. Öijers
omisskännliga stämma med dess
kombination av klarhet, enkelhet och
magi ― allt i bilder omöjliga att värja sig från.

ÄLSKADE SKOR
Paula Jacobbi

I den här charmiga boken får du läsa om
kvinnors relation till skor (från Imelda
Marcos till Carrie Bradshaw) också med
ett historiskt modedesignsperspektiv
(Gucci, Blahnik, Ferragamo m.fl.).

Här ges också
många goda råd;
hur du väljer och
hur du tar hand om
dina skor så de är
snygga länge också
hur du avgör en
mans karaktär
utifrån hans skor.
Du hittar också
anekdoter om

skodon, kändisar och bakomscenenberät-
telser. Du får veta varför vissa kvinnor äl-
skar taxklackar medan andra samlar
ballerinaskor, eller varför ett par röda skor
är en signal du aldrig ska underskatta.
Älskade skor är en oemotståndlig liten
bok, nästan lika oemotståndlig att läsa som
att köpa ett par skor.

Har du några egna tips, skicka in dom
till oss:
swealondonredaktion@hotmail.com

Tips och bokomslag från:
ALBERT BONNIERS FÖRLAG AB

SIN ENSAMMA KROPP
Elsie Johansson

Marie-Louise Parre, eller Maliss
som hon vanligen kallas, är änka
efter en framgångsrik företagare och
mycket välbeställd. Hon har nått en
ålder där de flesta förväntas slå sig
till ro menMaliss vill inte hålla till
godo med den vegetativa tillvaro
som pensionär som omgivningen
kanske förväntar sig av henne. Tvär-
tom är hon nyförälskad och ser
framtiden an med stor tillförsikt –
all form av ”tanteri” är henne främ-
mande.

Men i sinbakgrundharhonenhemlighet
som hon dolt väl för omgivningen.
Hon har hål l i t en hård fasad
utåt som gjort henne till en ensam
människa. Bakom skalet finns en
kvinna som desperat törstar efter
värme och närhet. Nu är tiden inne
att avbörda sig det som varit och
göra sig fri från skuldkänslor och
det förflutnas spöken.

Sin ensamma kropp är en stark och
övertygande roman om en kvinna
som sent i livet upptäcker att det går att
börja om.
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Några boktips till höstmörkret
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Konsertserien ska främja svensk musik och öka
samarbetet mellan brittiska och svenska musiker i
London. Konserter kommer att äga rum den första
tisdagen i månaden med fyra konserter under våren
2009. I september ägde seriens första konsert rum
i Sve nska Sa len och mus ik av Hay dn, Rav el ,
Ti p pett och vår svenske 100-årsjubilar Lars-Erik
Larsson framfördes av Tippett Quartet, en brittisk
ensemble som gjort stor succé i Storbritannien
sedan sin Wigmore Hall debut 1998.

Initiativet kan ses som en fortsättning på festivalen
from-sweden.com som pågick under 2004-05.
Swedish hall concerts vill skapa en plattform för
unga musiker, både svenska och brittiska, som
befinner sig i London.

I serien presenteras utöver traditionell klassisk
musik även stycken av svenska tonsättare, både
unga och gamla. Roman, Stenhammar och Alfvén
varvas med det bästa av dagens framstående
svenska kompositörer.

SWEAs medlemmar får rabatt och går in för £15.
Mer information och generalprogram för
2008/09 finns på hemsidan:

www.swedish-hall.org.uk
Här hittar man även några filmade smakprov från
höstens konserter.

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

Stipendium

Foto: Image Bank Sweden - Peter Grant

Du kan ladda ner din ansökan på vår hemsida under
mappen “om SWEA”. Detaljer över vart du ska skicka
ansökan hittar du också på vår hemsida tillsammans
med all ytterligare information som kan vara värd att
läsa. Deadline för ansökan är 15 november.

Har du några frågor?
Skicka ett email till:
rigmorrutlin@aol.com

Tidigare stipendiater kommer från olika bakgrunder
och åldrar och deras specialitet har varit inom svensk
folkmusik, opera eller andra kulturfrämjande ämnen
med Sverige som gemensam nämnare.

Stipendiet delas ut på SWEA Londons årsmöte varje
år i slutet av januari. Vårt stipendium är öppet för
allmänheten att söka.

Vi ser fram emot din ansökan!

(Din ansökning måste vara SWEA tillhanda senast
15 november. Tyvärr kan handlingar inkomna
efter den 15 november inte godtagas.)

Swedish hall concerts i Svenska Kyrkan i London

KULTUR
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För att boka din plats till nästa evenemang
kom ihåg att alltid skicka ett email till:
swealondonprogram@hotmail.com

NovemberNovember
Biokväll hos Kajsa
20 november
Kl:18.30
Kajsa Höij har biokväll och visar "Himlens Hjärta" med Mikael
Persbrandt och Lena Endre. Filmen handlar om två par som varit
gifta i tjugo år och under en middag dras paren in i en våldsam
äktenskaplig uppgörelse. Vi träffas kl 18.30 och äter något lätt.
Anmälan till kajsa@hoij.co.uk.
Plats: 3 Oakdene, Beaconsfield HP9 2BZ. Tel: 01494 674497

Julmarknad i kyrkan
20 november - 23 november
Se kyrkans hemsida för detaljer.
Årets populära evenemang i kyrkan med försäljning och
ut lot tning av fina priser. Kom i god tid för att inte riskera att din
favoritprodukt är utsåld.
Plats: Svenska Kyrkan, 6 Harcourt Street, LondonW1H 4AG

Julshoppingkväll på Design House Stockholm
27 november
Kl:18.30 - 21.00
Exklusiv kväll för Londonsweor att julhandla på Design House
Stockholm. Affären erbjuder Sweor 20% rabatt på sortimentet.
Passa på att fynda inför julen!
Plats: DesignHouse Stockholm, 205KingsRoad, London SW35ED

DecemberDecember
Glöggfest
2 december
Kl: 19.00
Plats: Svenska Kyrkan, 6 Harcourt Street, LondonW1H 4AG
Pris: £7 SWEA-medlemmar, £10 gäster

JanuariJanuari
Årsmöte
27 januari
Kl: 19.00
SWEAs 20-årsjubileum invigs. Se hemsida för vidare information.
Plats: SvenskaKyrkan

AprilApril
Världsmöte - SWEAfirar 30 år
16 april - 19 april
Washington DC bjuder in till världsmöte 2009. Kom med till USAs
huvudstad och var med och påverka SWEAs framtid medan du
nätverkar med Sweor från hela världen. Vi lovar spännande talare
och högaktuell Sverigeinformation. Till detta härliga middagar och
lockande sightseeing.

OBS!
Detta är ett litet urval, se hemsida för komplett program

Varför inte BETALA VIA INTERNET?
Payee: SWEA International

Sort code: 30-00-08
Account number: 03158626

Kaffemorgon
Kaffeträffar sker regelbundet. För mer information:

Richmond: Anne Lewenhaupt tel 020 8892 6021
eller annesebrun@hotmail.com
Beaconsfield/Gerrards Cross-området: Kajsa Höij
kajsa@hoij.co.uk eller 07790 941 084.

Nästa datum under hösten är 3:e december.

Bokcirkel
Är du intresserad av att leda eller vara med i en bokklubb
kontakta Monica Thornton monthornton@hotmail.com eller
tel 02087481624.

Måleri
Kontakta Anne Lewenhaupt annesebrun@hotmail.com eller
tel 020 8788 5701.

Bridge
Kontakta Camilla Coats-Carr camillatransc@aol.com eller
tel 020 8977 4078.

Biokvällar
SWEA biokvällar finns också, då vi samlas för att se en svensk
film tillsammans. För information omdag och tid se vår hemsida.

Kultur
Intresserad av musik, teater, opera eller dans?
Kontakta Sofie Haag på london@swea.org

Golf
Kontakta Ulla Hising ulla@hising.freeserve.co.uk eller tel
01923 840 740. Royal Swedish Golfing Society www.rsgs.info

Mamma-Barn-Grupp
Vill du komma med i en mamma-barn-grupp?
Kontakta Sofie Haag för mer information.

Starta din egen grupp
Är du sugen på något nytt och har en idé du tror skulle vara bra
för SWEA, varför inte starta något nytt? Vi hjälper och
stöder så gott vi kan, så du kommer igång. Kontakta
swealondonprogram@hotmail.com för mer information.
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Elisabet Baldwin
Högertrafikomläggningen
1967 hade sina följder...

Det var en fredag, måste ha
varit 1 september 1967, och jag
gick på operan i Stockholm,
alldeles ensam, för att se
Maskeradbalen. (Min syster
var hos sin fästman och
mamma hos en väninna utan-
för Uppsala.) I pausen, då man
för första gången serverade vin
på operan, hörde jag att det var
några andra åskådare som
talade engelska. Jag var sedan
länge helt förälskad i England
och dess folk och var jättesur
att jag inte fick ”stort A” i
engelska i studentexamen
1962. Redan som 16-åring
hade jag gjort den första av
många sommarresor till
England för att ”läsa engelska”
(=ha kul i London, och gå på
lektioner – om/när man orkade
upp på morgnarna! Detta var,
after all, the Beatles years!)
och jag minns hur man fick ta
sig till Svenska Lloyds kontor i
Stockholm tidigt i februari för
att få en efterlängtad brits i en

4-bäddshytt utan fönster långt
nere på däck fem i dessa båtar
på sommaren som följde.

Tillbaka till Maskeradbalen.
Jag lyckades alltså ”slå mig i
slang” med dessa engelskta-
lande operagäster, som visade
sig vara en del av ett production

team från BBC, och som efter
föreställningen bjöd mig på
supé på restaurant Gondolen
uppe vid Katarinahissen.

Dagen därpå hade jag the
a u dac i ty a t t r inga upp
producenten och fråga om de
inte behövde en tolk när de
skulle runt i Stockholm! Han
accepterade mitt erbjudande
och jag tillbringade sedan
större delen av de följande 36
timmarna med detta filmgäng
som kommit till Sverige för att
föreviga detta under av alla
under – att få ett helt folk att
samtidigt sluta köra bil på
vänster sida och gå över till
högertrafik. All trafik i hela
Sverige (cyklar undantagna)
stoppades i 24 timmar för att kl
5 på morgonen den 4 september
1967 starta upp igen på andra
sidan av gatan. BBCs folk hade
naturligtvis fritt fram, per bil,
och med poliseskort, och det
var ju vansinnigt kul att få vara
med om detta, på ett VIP sätt.
På lördagskvällen träffades
hela teamet på Sjöfartshotellet

för att planera nattens filmande
och det var första gången jag
träffade en viss Julian Baldwin,
som var- och fortfarande är,
ljudtekniker, men numera
freelance.

Man skulle kunna säga att ”the
rest is history” – och att detta

skedde för drygt 40 år sedan.
Men man kan också fortsätta
med att säga att... detta möte
resulterade i förlovning ett år
sedan och dubbelbröllop med
min syster Margareta sommaren
1969. Innan förlovningen, i
februari 1968, besökte jag
Julian i London och passade
på att gå upp på Svenska
Skolan, som då hade sina
lokaler i Svenska Kyrkan. Jag
blev mottagen med vänlighet
men med en överseende suck
när jag frågade om det fanns en
öppningförenmellanstadielärare
som jag. Jag skrev mina
kontaktdetaljer på en lista som
redan hade en 8-9 namn före
mitt. Ni kan förstå min glädje
när jag, på en tältsemester (!!!)
i Italien med Julian 5 månader
senare, fick ett pre-sms och
mobiltiders telegram från min
Mamma i Stockholm som sade
att rektorn på Svenska Skolan i
London hade sökt mig och
undrat om jag ville ha en tjänst
följande läsår. Mitt svars-
telegram tillMammablevmycket
kort – Ja tack!

Så, i augusti 1968 började jag
undervisa underbara interna-
tionella svenska barn i skolan
på Harcourt Street. Dessa barn
var vittberesta och det var
ingen idé att tro att de visste
vad Skansen var, men de
kunde ofta navigera dig genom
Rio de Janeiro eller Kap-
staden! Det fanns inte plats för
min årskurs 3-4 i själva
kyrkobyggnaden utan vi
hamnade tvärs över gatan i
källaren till en annan kyrka
som då låg på hörnet uppe vid
Old Marylebone Road.
Gatunivån var i höjd med våra
fönster och det var tur att ingen
då var bekymrad om luftkvalitét,
etc. Min tjänst var på ett år, och
i juni 1969 hade vi som sagt
dubbelbröllop min syster och
jag i Danderyds kyrka i

Stockholm. Året därpå föddes
vår son Niklas och två år
senare kom Peter.

Det var ”intressant” att vara
ung tvåbarnsmamma i Buck-
inghamshire under tidigt 70-
tal. Att jag ville arbeta ”trots
pojkarna” var något som inte
mina grannar förstod och mina
försök att få barnpassning när
jag fick vikariat på Svenska
Skolan, som då hade flyttat till
Ham, Richmond, ansågs när-
mast omoraliskt. Jag kände att
de andra mammorna såg på
mig med ogillande och med en
total brist på förståelse för
denna drive i mig, och jag
visste att helt synligt i pannan
på mig satt en stor etikett där
det stod BAD MOTHER. Det
är väl ett under att Nick och
Peter är så vettiga som dom är
efter den mest underliga rad av
dagmammor och au pairer ni
kan tänka er – för arbeta ville
jag ju! Tack och lov behövde
skolan vikarie då och då och
jag undervisade i allt – från
lågstadium till högstadium.

Vi flyttade från Burnham till
grannstaden Maidenhead och
jag flyttade då och då till
kyrkan i stället för skolan. Jag
var sekreterare till prosten
Sven Evander, guidade,
tolkade och undervisade i
svenska och engelska och
arbetade i 18 månader för
Svenska Statens Språkresor,
som då hade sitt kontor i nu-
varande prostens arbetsrum.

SWEA-PROFIL
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Det låg liksom inte i mitt sinne
att INTE arbeta. Jag minns
med stor klarhet ett möte på
70-talet med The Towns
Women’s Guild, ett parallellor-
gan till Womens’ Institute. På
agendan stod att vi skulle
diskutera ”Women’s Place” (i
hemmet eller arbetslivet). Jag
var co-chair just då och vi var
14 personer som diskuterade
detta i en grannes vardagsrum.
Efter ungefär 4 minuter insåg
jag att det var lite obalans i
gruppen; det var 13 personer
med en åsikt åsså jag med mot-
satt uppfattning! När en av
deltagarna frågade mig ”Don’t
you want to be looked after
then?” tog jag ett djupt andetag
och försökte förklara vår sven-
ska uppfattning om jämställd-
het i tankar och agerande och
möjligheten till val och lika
möjlighet till utbildning och ett
tillfredsställande jobb. Jag vet
att jag senare på kvällen tänkte
att detta kommer ta minst en
generation; man måste börja
från allra första början med
nästa generation.

Samma tankar hade jag väl när
det gällde pappersblöjor och
plastsnibbar till dem!
Grannarna undrade vad vi höll
på med när jag hängde upp
tvättade plastsnibbar på tvätt-
linan i trädgården. (Ja, man
fick ju återanvända! Det var ju
inte så lätt att få nya över-
skickade från Sverige. Mind
you, min bil transporterade
under 70-talet mängder av
dessa snibbar, och Semper
välling, för att inte tala om
IKEAmöbler...)

På hösten ca 1980, när jag var
mellan jobb, fick jag ett telefon-
samtal från en väninna som
föreslog att jag skulle ta
k o n takt med dåvarande
di rek tören på Svenska Han-
dels-kammaren i London, Leif

Forsberg. ”Han behöver
hjälp,” sade hon. För detta
samtal till mig har min väninna
Hélène fått ”plus i kanten” i
boken uppe hos Sankte Per.
För detta samtal ledde till en
underbar 27 års anställning som
General Manager på Svenska
Handelskammaren med
Londons absolut roligaste arbete.
Att som expat få sitta på
staketet mellan våra två länder
och hjälpa och fixa så att
2+2=5, och att få organisera
otaliga event, vars höjdpunkt
fortfarande är jullunchen för
500 gäster på The Dorchester –
”det är en nåd att stilla bedja
om”!

Jag har år efter år föreslagit att
mina unga kollegor, som
kommer till London på ett år
eller så, ska skriva dagbok, för
deras år ”hos oss” kommer
vara så innehållsrikt och fullt
av underbara människor och
händelser. Den som skulle
skrivit dagbok är ju jag – och
en vacker dag kanske jag
försöker dra mig till minnes

alla underbara episoder och
personer. Som t.ex. mannen
som skrev med gammelmans
darrighet på ett A5 brevpapper
att han ville hitta en likadan
svensk kostym som han hade,
som det stod Made in Sweden
i, för den var så bra och han
kunde tvätta den i maskin, eller
damen som hade tappat två av
de tre svenska, fantastiska
potatisskalare hon köpt, och
som nu var rädd att tappa den

tredje!? (Hur tappar man en
potatisskalare?) Eller förfrågan
ifrån Norge där någon ville ha
hjälp med att sälja torkade
torskhuvuden, eller... ja listan
blir lång. Men det får bli till ett
annat kapitel.

Sedan ett par månader har jag
startat min egen lilla ”fixar-
business” – Elisabet Baldwin
Connects och samtidigt börjat
arbeta halvtid på Handelskam-
maren. The connecting består
av events organising, kontakt-
skapande, översättning,
tolkning, undervisning och
allmän facilitating. Jag har ju
”världens bästa nätverk!”

Laurence Olivier, sedermera
Lord Olivier, gjorde för länge
sedan en film med Marilyn
Monroe. Filmen heter Prinsen
och Balettflickan på svenska,
kanske The Prince and the
Showgirl på engelska. I denna
film dansar de två vals och han
ser henne varmt in i ögonen
och frågar ”Do you reverse?”
(Dansar Du baklänges?)
Hennes svar, efter en kort paus,
var: ”Try me!” Detta är mitt
motto i min nya business, så
behöver Du någon fixarhjälp,
please try me. ”If I don’t know
the answer I know a man who
does”, som de sade i TV
annonsen för the Automobile
Association för några år sedan.
Fast i denna tidning skall det
naturligtvis stå ”... a woman
who does!”

elisabet@ebconnects.co.uk
Tel: +44 7973 798015
020 7486 8977
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Varmrätten i dagens middag
kommer från Gourmet Boken,
men först ska vi ägna oss åt
förrätten, en varm och frasig
liten läckerbit med fin sälta
som passar bra i vintermörkret.
Det är ett mycket gammalt
recept från Allt Om Mat
och går att göra helt färdigt
i förväg.

FFöörrrräättttFFöörrrräätttt
ROQUEFORT FLAN MAXIM
6 personer

1 paket fryst smördeg, 
ca 300 g behövs
100 g roquefortost 
50 g riven emmenthaler 
(engelsk ‘medium cheddar’
går också bra)
Ca 1½ dl bechamelsås
1 ägg till pensling
6 mazarinformar, engångs av
folie

Börja med att göra bechamel-
såsen (numera heter det visst
vit grundsås, inte lika vackert).
Den ska vara ganska tjock.
Väldigt små mängder behövs;
20 gram smör, 8 gram vetemjöl
och 1.5 dl mjölk blir ungefär
lagom. Salta och peppra.

Medan såsen svalnar kavlar
man ut smördegen till ca en
halv centimeters tjocklek. Ta ut
12 rundlar, något större än
formarnas öppningar. Klä
varje form inuti med en rundel.
Degen ska hänga ut litet över
kanten. Fyll formarna med en
matsked riven ost, en matsked
roquefortost och en matsked av
den kalla bechamelsåsen var.
De återstående rundlarna
läggs över som lock. Kläm till
ordentligt runt kanterna så
osten inte rinner ut senare i
ugnen. Pensla locken med
uppvispat ägg.

Sätt in formarna på ett fat i
kylskåpet, där de kan vänta i
flera timmar.

När det är dags att äta sätter
man formarna på en plåt (med
bakplåtspapper på förstås, vem
vill diska i onödan) och bakar

dem i ugnen i 220 grader
Celsius. De är klara när de är
vackert guldbruna och pösiga.
Det tar ca 15 minuter.
Ta ut flanen ur formarna – det
går lätt – och servera dem
varma på tallrikar på en
bädd av sallad. Litet flytande
honung i salladsdressingen är
gott – något sött till den salta
roquefortosten är ju en klassisk
kombination.  

Nu kommer vi till Gourmet
Boken och varmrätten. Att ha
med krossade enbär när man
lagar kött ger en så härlig smak
av höst, vilt och storskog, t o m
till den enklaste  kyckling. 

Det här receptet är hur enkelt
som helst, och nästan allt av
det lilla arbete som krävs görs
dagen innan. 

HHuuvvuuddrräättttHHuuvvuuddrräätttt
SHERRYMAR INERAD
FLÄSKFILÉ
4 personer

Ca 600 g fläskfilé
Sherry
10 enbär
2 dl tjock grädde (single
cream går bra)
idealmjöl
en skvätt portvin.
Lite köttbuljong, fond eller
tärning

Skär bort eventuella senor och
hinnor. Lägg köttet i sherryn
och se till att det täcker.
Receptet anger inte vilken
sorts sherry man bör använda.
Jag tycker den söta brytningen
i Harveys Bristol Cream passar
bra, men torr sherry går förstås
också. Tillsätt krossade enbär

Vi har nog alla våra gamla favoriter när det gäller kokböcker; väl tummade exemplar med fläckar från många
års matlagande. I min bokhylla har jag en liten bok med vinröda läderpärmar där det står “Kokrecepter” på
framsidan. Jag gissar att min mamma skaffade den någon gång på 30-talet, och den innehåller både handskrivna recept
och klipp ur tidningar. Lustigt nog finns där ett urklipp, antagligen från Svenska Dagbladet någon gång på 50-talet, med
ett recept på kokt fläskkorv med purjolök och senapssås, där rubriken, illustrerad med en teckning av en elegant dam i
midjeförkläde, är: ”Mias middag”! Ett recept är Tore Wretmans laxpudding, och där har mor skrivit i kanten: ”Mycket
smackig och otäck”. Inspirerar inte precis till ett försök, men ”Fru Thorells goda gurka” borde jag kanske försöka mig på.
Var hittar man Västeråsgurkor? Inte i England i alla fall. En sak som jag slås av när jag läser recepten i den här boken är
hur man använde mycket mindre kött och fisk per person på den tiden, och jag kan inte låta bli att undra om det inte var
nyttigare. Det kan inte vara nödvändigt att sätta i sig biffar som väger ett kvarts kilo och t o m mer ibland.

Kommer ni ihåg Veckojournalen? Där startades i början på 70-talet en gourmetklubb i syfte att slå ett slag
för den goda vällagade maten i en tid när halvfabrikaten började bli allt vanligare. Tidningen inbjöd sina
läsare att skicka in sina egna recept och rätter som gått i arv inom familjen för att ”bidra till ökad matkunskap och inte
minst ge stimulans åt glädjen att laga riktig mat”. Ett urval av recepten publicerades i en bok, Gourmet
Boken, som många av er kanske har, och den har varit en pålitlig källa till inspiration för mig nu i över
trettio år. Jag tror att det kom ut en bok till senare, men då hade jag nog redan flyttat till London, så
den har jag inte. 

Mia

MMiiaass  ggooddaa  oocchh  ppooppuulläärraa  mmaatt!!
MAT
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och låt det hela stå i kylskåp
minst fem timmar.

Ta upp filén, torka av den och
lägg den kallt igen. Sila bort
enbären från sherryn. Använd
ca två dl sherry och blanda den
med lite av grädden och en
matsked idealmjöl. Sjud såsen
och tillsätt resten av grädden
under vispning. Smaksätt med
lite outspädd köttfond eller
smulad tärning. 

Det  ingår  inte  i  or iginal-
receptet, men jag tycker inte
såsen får tillräckligt med smak
annars. Krydda med salt,
peppar och portvin.

Så långt dagen innan. När det
är dags att äta steker man fläsk-
filén uppe på spisen. Receptet
säger tio minuter, men det
beror förstås på hur tjock filén
är. Man vill ju inte ha fläskfilén
rå, men inte mer än precis
genomstekt heller. Ett alternativ
om man har gäster och inte vill
stå vid spisen i sista stund är att
bryna filén runt om tidigare på
dagen och flytta över den i en
ugnsform som får vänta i kylen
tills det är dags att avsluta
stekningen i ugnen. 

Värm såsen och skär upp köttet
i snygga skivor. Lägg upp
köttet på ett varmt fat och häll
den svagt rosafärgade såsen
över. 

Vilka grönsaker som helst passar
nog till, och vad beträffar

potatis; varför inte göra Hasse-
backspotatis, inte för stora. Det
sättet att ugnsbaka potatis
brukar vara en positiv ny
upplevelse för engelska gäster. 

En av världens mest populära
efterrätter måste vara choklad-
mousse, och här kommer två
varianter, så kan ni välja. Det
första receptet klippte jag ut ur
en engelsk tidning för åratal
sedan, minns tyvärr inte
vilken. Det resulterar i en helt
underbar slät, silkeslen
mousse, ganska gräddig
i smaken. Kaffet kan
man förstås utesluta
om man så vill.

EEfftteerrrräättttEEfftteerrrräätttt

M O C K A C H O K L A D -
MOUSSE
10 personer

6 medelstora äggulor
70 g strösocker
6 dl tjock grädde (double cream)
200 g mörk blockchoklad,
minst 50 procent kakao,
bruten i små bitar
2 rågade tsk snabbkaffe,
upplöst i 4 tsk kokande vatten.

Vispa äggulor och socker i en
skål över en kastrull med
sjudande vatten tills det är en
blekgul, tjock kräm. Värm
grädde, choklad och kaffe i en
tjockbottnad kastrull och rör
hela tiden tills chokladen har
smält och blandningen är helt
slät. Häll den över ägg/socker-
krämen under konstant
vispning med elvisp. Fördela
moussen i 12 små kaffekoppar.
Det blir ganska exakt 1 dl i
varje kopp, vilket räcker gott
och väl. Ställ kopparna i
kylskåp och låt dem stå tills
moussen stelnat, gärna över
natten. Ta ut dem ungefär två
timmar innan de ska serveras.

Den som föredrar en mörkare,
lite bittrare chokladmousse kan

alltid falla tillbaka på Hirams
klassiska recept. Många av er
kan det säkert utantill, men
man får ju tänka på den yngre
generationen också, som
kanske inte vuxit upp med
Hiram… Mig kan man väcka
mitt i natten och jag kan tala
om direkt att receptet står på
sidan 33 i den blå boken, en
med åren allt fläckigare sida.

HIRAMS MOUSSE AU
CHOCOLAT
6-8 personer

250 g mörk blockchoklad
100 g smör
5 äggulor
5 äggvitor

Smält smöret och chokladen i
vattenbad. När all choklad
smält och är väl införlivad med
smöret till en tjock blank smet
tar man av skålen från vatten-
badet och rör i äggulorna en i

sänder. Vispa vitorna hårt. Skär
ned dem mycket försiktigt i
den tunga chokladsmeten.
Försök att inte låta alltför
mycket luftighet gå ur vitorna.
Häll upp chokladsmeten i en
vacker skål eller i portionsglas.
Ställ undan moussen svalt ca 4
timmar eller mer.

Jag skulle bara vilja tillägga
två saker: 1. En sats blir drygt
5 dl mousse; det kan vara bra
att veta när man väljer skål.
2 .  Jag tror inte man kan
använda den nu så populära
blockchokladen som
innehåller 72 procent
kakao, den är alldeles
för bitter. Observera att
Hirams mousse inte
innehåller något socker.

Som alltid är det gott med en
tunn kaka till, och har man
gäster från Sverige kan man ju
överraska dem med brandy
snaps, d v s de tunna hoprullade
knäckkakorna som jag inte tror
man kan köpa i Sverige.
Särskilt till Hirams mousse
som inte är så söt passar de bra.

Ett tips som jag såg i en tidning
någon gång: Det kan vara gott
att krydda en chokladmousse
med grovmalen kardemumma,
som omväxling.

Text: Mia Evander

Dricka till...
Förrätt: Till förrättens sälta passar något åt det söta hållet,
Gewurztraminer eller Pinot Gris från Alsace, Eller prova ett
Loire-vin: Vouvray, men välj hellre en demi-sec än en
torr, t ex La Bourdonnerie.

Varmrätt: Huvudrätten kräver ett kryddigt och rikt rödvin.
Riktigt bra är viner från vintillverkarna Francois och Sylvia
Cornut: Mas de Guiot (cabernet och syrah) och Chateau
Guiot (grenache och syrah).

Dessert: Något med stark apelsinsmak eller med russinsmak,
som muscatviner från Australien och Kalifornien. Till den
ljusare av de två chokladmousserna kan man pröva en demi
sec champagne vilket jag själv gärna även skulle dricka till
Roquefortflanen eller varför inte fortsätta med det goda röda...

21

MAT

16-21:SWEA Bladet  17/11/08  21:06  Page 6



SWEAs avdelningar är
indelade i sju regioner, vilka
varje år anordnar möten
runt om i världen. Som
SWEA-medlem är man
välkommen att besöka dessa
möten och många passar på
att semestra i samband med
dessa tillfällen.

Här kommer en hälsning
från allas vår Vips Vallis som
i oktober i år for till
Tunisien.

När flera från London for till
Sydafrikamötet, åkte jag till
Tunisien där jag aldrig varit
tidigare. Resan gick via Paris
där jag träffade Åsa-Lena
Lööf och hade en trevlig prat-
stund över ett glas vin innan
det var dags för nästa plan
t i l l Tunis . Väl f ramme
väntade snälla Sweor som
satte oss på en buss och tog
oss till hotellet Diar Lemdina
i Yasmine, Hammamet, en
timme söderut ifrån Tunis.

Det finns flera europeiska
konstnärer och författare som
har sina sommarhus där. Jag
satt bredvid en tunisisk dam
på flyget som hade ett hus där
och som berättade vad jag
borde se och göra. Dessutom
berättade hon att hennes man
vid något tillfälle hade spelat

handboll i Stockholm för sitt
land en gång i december och
tyckt det varit kallt!

Min rumskamrat, Raija Peltonen,
var redan installerad. Hon
hade redan anlänt ifrån
Luxemburg. Vi hade en
ambassadörssvit med två
sovrum, två badrum, kök och
vardagsrum. Med andra ord
rymligt i denna stora Medina
som också hade basarer i
massor.

Redan på 1920-talet upptäckte
en rumänskfödd miljonär,
George Sebastien, denna
söta fiskeby och byggde en
lyxvilla som vi besökte och
förundrades över. Arkitekten
var Frank Lloyd Wright!
Rommel har varit där liksom
Greta Garbo m fl. Churchill
lät skriva sina memoarer där
och flera andra berömdheter
har också gästat villan
innan andra världskriget.
Där finns en härlig trädgård
och amfiteater med havet
som bakgrund som årligen
används i juli vid en interna-
tionell musikfestival.

Hammamet är beläget i den
sydöstra delen av Cap-Bon-
halvön med 40.000 invånare
som blir ca 250.000 under
turistsäsongen i augusti.

Hammamet är lång-
smalt och sträcker
sig 30 km längs med
kusten där man ser
jättehotell och breda
avenyer medMedinan
i mitten. Hammamet
blev ett populärt tur-
istmål redan för 50 år
sedan av bland annat
svenskar och kallas
för Nordafrikas St
Tropez. Än idag är
det den mest pop-
ulära badorten för
landets rika och
kända.

En av våra utfärder
begav sig till Pupput,
en blygsam men
intresssant utgrävningsplats
med romerska ruiner och
gravmosaiker, med Marie
Jonasson som utmärkt guide.
Detvar feniciernasomgrundade
Pupput och Hammamet
under sina handelsfärder
utefter Medelhavskusten.

Vi åkte vidare till Medinan i
själva Hammamet där det
fanns ett mycket fint folklivs-
museum som en entreprenör
hade byggt upp inne i sitt
gamla barndomshem, upp-
kallat efter hans mor Dar
Khadja. (Dar = s.k. patricier-
palats). Vi vandrade runt i

basarerna och lärde oss
konsten att pruta! Marie
berättade att man skulle
erbjuda hälften av priset och
sedan hålla det nere så långt
man kunde och, det gjorde vi.
Det blev rena rama sporten
och vi lyckades riktigt bra .
Väskor (kopior av Longchamp,
Chanel, YSL m.m.) och sjalar
(pashminakopior) och mycket
souvenirer.

Nästa dag bar det av till
huvudstaden Tunis och
Medinan ( = stad på arabiska)
med basarer som funnit där
sedan urminnes tider. Eva-

RReesseehhäällssnniinngg  ffrråånn  MMEEMMAA  //  OOEEMMAA--mmööttee  ii  TTuunniissiieenn
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Lotta Tebib, bosatt på orten
sedan 39 år och utmärkt
guide, visade oss runt. Vi
fick veta det mesta om alla
offentliga byggnader och vi
fick se hur den röda kalotten
blev till, vilket var kul. Där
fanns kryddor av alla de slag,
inklusive saffran. Dock, enligt
Eva-Lotta, inte riktig saffran.

Vi besökte även det berömda
Bardo-museet, Nordafrikas
största arkeologiska museum
med en av världens finaste
saml ingar  av  romersk
mosaik, otroligt vackert, stort
och imponerande i bara
naturfärger. Mosaikerna
visar scener ur gudars och
människors tillvaro ifrån
förkristen tid. Fantastiskt! 

Musee t  är  inhys t  i  e t t
gammalt palats som tillhört
beyerna, den tunisiska f.d.
"kungafamiljen".

På söndagen kunde de som
varit med på mötena vara
med på en härlig heldagsut-
flykt till Cap-Bon-halvön som
sticker ut som en näsa långt
ut i havet. Därifrån är det
bara 140 km till Sicilien.
Halvön är den vackraste och
grönaste i landet där oliv och
fruktträd växer i mängder.
Det kallas Tunisiens frukt-
trädgård. Här produceras
60% av landets vin och
apelsinlundar finns det gott
om.

20 km norr om Hammamet
ligger Nabuel som är resi-
densstad i länet. Där fanns
det en judisk koloni, tidigare
känd för sin keramiktillverkn-
ing, som går tillbaka till
1400-talet. Mitt i staden står
en stor och färgglad kruka
och de framställer också
korgarbeten, broderade
dukar, kläder, stråmattor,

aromatiska oljor, starka
kryddor m.m.  

I utkanten av Nabuel kom vi
till Dar Chaabane el Fehri
där skulptörerna knackar ut
de mest otroliga mönster som
den finaste spets med mejsel
och hammare. Den mjuka
kalkstenen tar de ifrån berget
intill. Många hus, moskeér
och hotell är prydda av dylika
mönstrade kalkutsmyck-
ningar härifrån. Lite
krusidulligt skulle jag nog
kalla det.

Så till fiskehamnstaden
Kelibia, med den im-
ponerande borgen på berget.
Där byggdes en fiskeskola i
svensk regi på 60-talet. Ett
sjukhus ingick också i samma
svenska biståndsprojekt och en
park som döpts till "Svenska
gården". 

Längs  med vägen  såg
man rader av fikonkaktus
som utgjorde stängsel mellan
ägorna. Fikonen äts av
människorna och kaktusen
av djuren - praktiskt!  

Ett par kilometer norr om
Kelibia vid havet ligger
Kerkouane, en av världens
bäst bevarade feniciska
städer där det lär ha funnits
2000 invånare. Tack vare
låga murar får man upp-
fa t tningen att stadsplanen
har breda gator och stora
bekväma hus med badrum,
fin mosaik med golv och
uppvärmningsanordningar
och t o m dubbelbadkar (!!!)
från 300-100 f.Kr.  El
Haouaria har en av landets
vackraste vyer över det
turkosa havet. Inte långt

därifrån ligger det berömda
romerska marmorbrottet där
slavar bröt stora stenblock
som forslades sjövägen till
Kartago, el Jem  och andra
städer i den romerska provinsen.
Därifrån ser man öarna
Zembra och Zembretta, ett
paradis för djuphavsdykare.
Detta är numera ett natur-
reservat och en rastplats
för flyttfåglarna under den
varma årstiden.

Tilll sist besökte vi Bacchus
vingård i byn Bou Argoub, ett
knallgult betongbygge uppe
på en höjd, med de stora
bokstäverna "Le Chateau".
Där fick vi prova olika
viner; röda, vita och rosé,
vilket var intressant.

Mätta av sightseeing kom vi
tillbaks till vår Medina efter
e t t  här l ig t  t redagars-
p ro gram, som var så
välordnat av den duktiga
styrelsen i Tunisien. Många
av oss vill återvända!    

Vips Vallis
(London och Stockholm)
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Här kommer senaste nytt
från regionen VEMA som
vår avdelning hör till. För
uppdaterad information
inom VEMA, se nyhetsbrev
som sänds ut via email en
gång i månaden. Får Du
inte detta brev, hör av Dig
till london@swea.org

SWEA har  c i rka  80
avdelningar runt om i
världen vilka är indelade i
7 regioner. SWEA London
hör till regionen VEMA
(Västra Europa, Mellanöstern
och Afrika). Varje region har
en regionstyrelse som utgörs
av varje avdelningsordförande
(AO) samt en regionordförande
(RO). VEMAs RO heter
Monica  Haglund och
kommer från Malaga. Sofie
Haag från London är Vice
Ordförande ,  samt  a t t
valberedningen nu håller på
att se över styrelsen för 2009.  

Varje regionstyrelse har flera
telefonmöten under året samt
att man har ett regionmöte
årligen runt om i världen.
VEMAs regionmöte hölls i år
i Kapstaden, Sydafrika och
kommer nästa år att vara på
Irland. Alla Sweor är
välkomna att åka till dessa
möte, och är man intresserad
av att sitta och lyssna när
styrelsen sammanträder så går
det också bra. Ofta anordnas
kringaktiviteter för de Sweor
som vill. I Sydafrika kunde
man till exempel åka på
Safari, på tur utmed Garden
Route, besöka en kåkstad och
åka ut till Robben Island samt
på vinprovning. 

Mycket  p o p ulär t  och
uppskattat. 

Årets regionmöte inleddes
med stadstur för de som ville
på torsdagen med välkomst-
mingel på kvällen. Mycket
flott och trevligt. På fredagen
var vi många Sweor (och
några medföljande män)
som besökte kåkstaden
Khayelitsha och därefter tog
båten ut till Robben Island. Vi
var de sista besökarna på ön
för dagen, och fick veta att
den sedan skulle stänga två
veckor för att de skulle göra
sig av med alla kaniner som
bodde där. Mycket märkligt
var det att på hemvägen mötas
av folk som strömmade av
båten för att på kvällen ha
karaokeparty på ön när den
var tömd på turister. 

Med många intryck, lätt sol-
bränd hud och vindsrufs i hår
hastade jag och flera av de
andra AO som varit med
under dagen in på det förmöte

som anordnades för styrelsen
på hotellet. Här fick vi tid att
lära känna varandra lite
närmare och dryfta viktiga
frågor innan lördagens mer
formella möte skulle äga rum.
Dagen efter träffades vi alla
kl 9 på ett konferenscenter i
det berömda Water Front.
Mötet höll på till 4.30 pm,
med avbrott för grupparbete
som jag ansvarade för,
varefter vi tog oss till hotellet
för att göra oss i ordning för
avslutningsmiddagen på kvällen.
Söndagen blev det en dagsut-
flykt till Godahoppsudden
och kvällen avslutades med
lite shopping nere på Water
Front, innan så flyget på
måndag morgon for tillbaka
mot London igen.  

Det var många beslut som
fattades under detta möte,
bl a att styrelsen fr o m nästa
år kommer träffas två heldagar
för att ha mer tid för frågor
och diskussioner och att vi
alla var ense om vikten att

måna om alla nuvarande
medlemmar samtidigt som det
är viktigt att få in nya för att
organisationen ska fortleva.
Formerna för detta
diskuterades och de olika
avdelningarna berättade i
avdelningsrapporter om hur
man hade det i ”sin”
avdelning. Även London har
en sådan rapport, och vill du
ta del av den är det bara att
höra av dig till undertecknad. 

Det allra viktigaste att ta med
sig från dessa dagar är att
VEMA utgörs av oss alla som
medlemmar, och att om Du
har några synpunkter eller
önskemål på hur vi kan göra
SWEA ännu bättre så tveka
inte att säga till. 

För en komplett samman-
fattning från höstens möte,
se  separat emailutskick i
december.

Text: Sofie Haag

24

NNyyhheetteerr  ffrråånn  VEMA
VEMA

22-28:SWEA Bladet  17/11/08  21:07  Page 3



SWEA fyller 30 år under 2009. Det ska vi fira! Såklart
blir det fest vid årsmötet i Washington men det blir fler tillfällen
under årets lopp så håll ett öga på hemsidan för vidare information. 

Missa inte SWEAs nästa Världsmöte 
den 16-19 april 2009 i Washington DC

Alla Sweor hälsas härmed varmt välkomna till SWEAs
Världsmöte 2009 i Washington DC, USA. Världsmötet är som
vanligt upplagt som en konferens med årsmöte i kombination
med utflykter i närområdet, middagar och trevligt umgänge
med tillresta Sweor från hela världen.

Dagarna är fyllda med evenemang utöver konferensen som
mottagning på House of Sweden, högaktuella intressanta
talare, utflykt på floden Potomac på en amerikansk hjulångare
med musikunderhållning och amerikansk buffé m.m. SWEA
fyller 30 år och det firas med en Jubileumsmiddag, som hålls
i bankettsalen på vårt hotell. Vi lovar trevlig underhållning
och god mat och hoppas att du bidrar med gott humör och
kanske lite upptåg?!

Det är viktigt att du anmäler dig så snart som möjligt så vi kan
planera för bussar och guider. Obs, man måste ha en biljett för
att kunna deltaga på samtliga programpunkter ovan. 

Sista anmälningsdag är den 15 januari 2009.
Se www.swea.org för vidare info. Kom ihåg, om du gör en
banköverföring är det viktigt att du faxar eller skickar en
kopia per email av betalningsavin, inklusive ditt namn och
adress till Cecilia Browning: Fax: +1 703 757 2214 
Email: varldsmote09@gmail.com

Om du mot förmodan blir förhindrad att komma betalar vi
tillbaka 50% av inbetald avgift fram till den 15 februari
2009, vid senare återbud kan ingen återbetalning garanteras. 

Stipendium

SWEA International har tre stipendiefonder:

1. Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen
och samhället.

2. Agneta och Gunnar Nilssons Stipendium för studier av
interkulturella relationer 

3. Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna 

Stipendierna delas ut varje år på Sverigemiddagen.
Då presenteras även Årets Svenska Kvinna.

I somras hölls den högtidliga middagen i Västerås då
de olika stipendierna delades ut. Carla Jonsson fick
Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för in-
terkulturella relationer. Dominika Gorécka tilldelades

SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska
språket, litteraturen och samhället. Två mycket välförtjänta
mottagare som kort och trevligt berättade om sin forskning i
sina tacktal. Efter de två stipendiaternas framträdanden fick
Årets Svenska Kvinna Inger Schuberth ta emot sin utmärkelse
och biljetten till turen på Göta kanal. Hon höll ett lysande
tal, med många poänger. Ett tal som vi hoppas, att hon
delar med sig av till hela SWEA-världen.

SWEA Art

Syftet med SWEA Art är att vara ett nätverk och ett stöd för
alla skapande kvinnor inom SWEA. Vi vill också vara
en inspirationskälla att börja skapa för dem som ännu inte
vågat. Vi vill främja utbyte mellan konstnärer inom olika
SWEA-chapters för att t ex kunna resa som konstnär mellan
olika chapters för att ställa ut, undervisa, byta ateljé eller bara
träffas och utbyta erfarenheter och inspiration. 

Ambitionen är att kunna arrangera utställningar i olika länder
för olika grupper av SWEA-konstnärer.  Är du intresserad av
att bli involverad? Skicka ett email till Christina Måneskiöld,
cmaneskiold@ya hoo.se, internationell kontaktperson i
Bryssel,  på   eller vill du läsa mer om “blågul” konst, se under
“aktuellt” på vår hemsida www.swea.org 

For further information please contact Helena Whitmore

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

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

www.gmrlaw.com 

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

    Corporate & Commercial        Litigation          
    Employment       Tax        Property
    Private Client       Family matters 

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

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

SWEA INTERNATIONAL

SSeennaassttee  nnyytttt  ffrråånn  SSWWEEAA  IInntteerrnnaattiioonnaall  
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SWEA London har funnits i snart tjugo år, sedan 1989. I SWEA London har vi både yrkesarbetande och medföljande medlemmar.
Vi är unga och lite äldre. Några har småbarn, andra har vuxna barn och saknar barnbarnen hemma i Sverige. Kort sagt, Sweor

finns det av alla sorter. Den minsta gemensamma nämnaren är att vi är kvinnor över 18 år, och att vi talar svenska men det är inte
nödvändigtvis vårt modersmål. Stämmer detta in på dig? Hör då av dig till vår medlemsansvariga. Det finns alltid plats för fler!

För mer information besök www.swea.org/london under ‘bli medlem’.

Vill du gå med?

Om du är intresserad att komma med, ladda ner blanketten på vår hemsida. Skicka den tillsammans med en check 
till medlemsansvarig. Skulle du ha några problem med att ladda ner medlemsansökan, inga problem! 

Kontakta någon i styrelsen så skickar vi en till dig på posten. Du hittar också våra kontaktdetaljer på hemsidan 
om du skulle behöva ringa för vidare frågor. Vi ser fram emot att höra från dig.

Välkommen till SWEA London!
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Som medlem i SWEA London har du tillgång till en mängd attrakt iva förmåner.  Här ser du ett
urval men titta gärna in på hemsidan för regelbundet uppdaterad information. Du vet väl också om
att du som Swea har tillgång till alla lokalavdelningars medlemsförmåner. För mer information om
dessa, läs vidare på www.swea.org under fliken “lokalavdelningar”.

London
SWEA-bladet som utkommer 2 ggr om året.
10% TotallySwedish - 32 Crawford Street.  
15% "prova-på-rabatt" på städhjälp hos F&S Cleaning Services vid första besöket. Därefter 10% 
på städhjälp. Tel. 020 8274 0073 www.fscleaning.com
Kaffe på maten - The Scandinavian Kitchen. Tel. 020 7580 7161 www.scandikitchen.co.uk
10% Swedish Design House Stockholm. Tel. 020 7352 8403 www.designhousestockholm.com
Medlemsskap i Svenska Handelskammaren och tillgång till alla deras evenemang och medlemsförmåner. 
(för användarnamn och lösenord, kontakta london@swea.org)
Lägre medlemsavgift på medlemskap i Svenska Mammor.
15% Bikram Yoga (bastuyoga). Tel. 020 8995 9955 www.bikramyogachiswick.co.uk 
15% Proud butik Tel. +46 (0)8 748 02 70 online butik på www.proud.se

Sverige
25% på bokningar av hytt på Göta Kanal www.gotacanal.se
10% rabatt på Hotell Diplomat i Stockholm.
Reducerat pris vid hyrning av bil hos Avis.
Se handelskammarens hemsida.

SWEA International
Bland annat 50% rabatt på en årsprenumeration av tidningen Fokus, 40% rabatt på ʻDe glömda 
sagornaʼ    (barnsagor på svenska och engelska), Medlemstidningen Forum två gånger per år samt
två månader gratis vid köp av SVT Europa. 

För senaste uppdatering av alla erbjudanden, besök vår hemsida på www.swea.org/london

= Nytt erbjudande

MEDLEMSFÖRMÅNER
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SWEAs avdelningar är uppdelade i 7 regioner. 
Varje region har en regionstyrelse 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

WEBBADRESSER, SE:

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

KONTAKT / NÄSTA NUMMER

JJuubbiilleeuumm  22000099
Var med och fira SWEA London 20 år

I nästa nummer:
Champagneprovning på Texture

Resedagbok från VEMA-möte i Sydafrika
Invigning av SWEA Londons 20-årsjubileum

Besök på Design House Stockholm
SWEA International 30 år

Rapport från Stipendiater 2008
Introduktion av ny Stipendiat

Mias festmat och mycket, mycket mer.

Manus- och annonsstopp för nästa nummer - 15 mars 2009
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SWEA är en global ideell förening 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 l ivet  utomlands lät tare.  SWEA ger stöd vid utflyttning och
flytt mellan länder, samt välkomnar och stöttar vid återkomsten till Sverige. 

SWEAs internationella nätverk blir allt viktigare som en betydelsefull resurs för det svenska
näringslivet  utomlands.  Idag är SWEA en av d e  s t ö r s t a  S v e r i g e f r äm jande  i d e e l l a
o r ganisat ionerna,  vars mångfacetterade aktiviteter är en del av Sveriges ansikte utåt och
stärker banden till främmande länder. 

SWEA stöder projekt med svensk anknytning samt utbildning genom stipendier. 

SWEA grundades  i  Los  Angeles  1979 av  Agneta  Ni l sson och har  sedan dess  få t t
f lera f i n a  u tmärkelser.  Idag har föreningen över  8000 medlemmar global t  och an-
talet  ökar stadigt. SWEA London har funnits sedan 1989 och är idag en mycket aktiv och
levande avdelning med cirka 200 medlemmar i alla åldrar. 

Välkommen!

www.swea.org/london

SWEA London - 20 år 2009SWEA London - 20 år 2009
Världsvid vänskap  -  Lokalt stöd  -  Global kompetens

Årgång 19
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