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Framsida: Emma Wieslander & 
Karin Dahlbacka

Så kom våren och med den berikades 
vi med tre nya världsmedborgare. Först 
ut kom Oscar, vår annonsvariga redak-
tionsmedlem Elin Andéns lille pojke. 
Därefter anlände lille Maximus, vår kära 
grafiska formgivare, Susanne Rehnmark-
Westlings efterlängtade gosse och sist 
ut Victor, min egen lille son. Väntans 
tider är över och dessa tre små killar är 
i skrivandets stund sju respektive åtta 
månader gamla.

Det har med andra ord varit några hek-
tiska månader sedan sist och gissa om vi 
har svettats emellan vyssande, ammande 
och tröstande för att skapa vinterupp-
lagan av SWEA-Bladet som ni nu håller 
i handen.

I vanlig ordning hoppas vi att ni ska 
tycka om innehållet. Förutom Mat-Mias 
underbara recept och Britt Engströms 
alldeles unika skönhets- och hälsotips, 
berättar vi om Swean Camilla Coats-
Carr som rapporterade om förbere-
delserna inför prins Williams och Kate 
Middletons bröllop i P4 Extra med 
Lotta Bromé i våras. Vi bjuder också på 
en bildkavalkad om festligheterna - vår 
fotograf, Emma Wieslander, befann 
sig mitt i vimlet på den stora dagen 

och bevittnade kyssen på balkongen. 
Hon skriver om detta på sid 24. Mer 
om kungligheter blir det på sid 5 där 
vi berättar om vår egen kronprinsessas 
graviditetslycka.

Pia Petersson skriver om de chockerande 
upploppen Storbritannien drabbades av 
i somras och frågar sig VARFÖR? Njut 
av Karin Dahlbackas illustrationer och 
frossa i allt annat gott som vi har samlat i 
denna upplaga av SWEA-Bladet. 

Det sker förändringar i redaktionen 
framöver, vår grafiska formgivare Susanne 
Rehnmark-Westling, har flyttat tillbaka 
till USA efter tre år i England. Tack  
Susanne för ett fantastiskt arbete, vi 
önskar dig all lycka! Vi efterlyser nu 
Susannes ersättare: Finns det någon 
London-Swea med kunskaper i form-
givning och texthantering som dess-
utom är påhittig, idérik och kan arbeta 
självständigt? Tveka inte att höra av dig 
till swealondonredaktion@googlemail.
com! Idéer på uppslag och nya skrivar-
talanger är också varmt välkomna.

God Jul och Gott Nytt tills vi ses nästa 
gång!
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STORT TACK till detta nummers gästskribenter Linn Lönroth, Malin Ståhl och Maria Willman, och till vår korrekturläsare Helene Henriksson.
TRYCKERI: Frank Layton Display    |   För annonspriser gå till www.swea.org/london eller kontakta vår annonsförsäljare   |   Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända bidrag.
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SWEDECARE
AU PAIRS, MOTHERʼS HELP, HOUSEKEEPERS,
CARERS AND COMPANIONS FOR THE ELDERLY,

HORSESTABLESTAFF/COMBINATIONAUPAIR/GROOM
Live-in and live-out staff - available all year round

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

www.swedecare.info

Välkommen att direkt kontakta en svensk, 

erfaren gynekolog på en välkänd 

mottagning i centrala London när du 

behöver en specialist.

tel. 020 7467 5470

scandinavian.doctor@gmail.com
49 Marylebone High Street
London W1U 5HJ

Dr. Ewa Hellberg
spec. gynekologi/obstetrik
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k

Buss/82/13/328/113
national express

Buss till flygplatserna stanstead, Luton, Gatwick och Heathrow
tunnelbaneförbindelser: northern Line, metropolitan, 

Jubilee och thames link
 

anne norton  -  swedecareuk@aol.com
+44 207 435 1262, +44 7958 606084

Skolans profil
•  Internationell
•  Svensk läroplan
•  Engagerade lärare
•  Små undervisningsgrupper
•  Mycket god studiemiljö

Swedish School in London
Gör ett eller flera gymnasieår i London! Ta studenten i London! Vi tar emot elever i alla tre årskurserna 
på Sp och Nv-programmen. Många kommuner och skolor låter dig ta med skolpengen.
Vår gymnasieskola ligger numera i Richmond University, ett internationellt universitet med cirka 500 
studenter från hela världen. Våra värdfamiljer finns som tidigare i Richmond och Twickenham .
Du läser enligt svensk läroplan med särskild betoning på det engelska språket och internationalisering. 
London har oerhört mycket att erbjuda och du kommer få vara med om spännande studiebesök och 
utflykter. Önskar du bo i värdfamilj anger du detta på din ansökan. 
Sista ansökningsdag är den 15 april. 

Kontakta oss för mer information!

e-mail: gymnasiet@swedishschool.org.uk
Telefon: 0044 20 83328361
Hemsida: www.swedishschool.org.uk

Välkommen till Svenska Skolan I London!
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Skaffa pålitlig 
EXTRAINKOMST
Vi söker återförsäljare till vår gröna affärsidé.

Flex-, del- eller heltid, du bestämmer!

För mer information, kontakta Birgitta:
07795 66 55 00  •  birgitta@btconnect.com

TACK TILL VÅRA ANNONSÖRER:  
Anne Norton B&B, Dr. Ewa Hellberg, 
From-Sweden, Inuti, MyForever, 
McGuireWoods, Svenska Skolan  
;och Swedecare.
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När jag skriver dessa rader skiner solen från en klarblå himmel, det är 29 grader varmt 
och inte en vindfläkt i trädkronorna, trots att det är första veckan i oktober. Helt underbart 
med en riktig ‘indiansommar’ eller ‘brittsommar’ som vi också kallar varmt, soligt sommar-
liknande väder på hösten. Ordet ‘indiansommar’ är en översättning från engelskan och några 
menar att uttrycket kommer från nordamerikanska indianers sed att gå på buffeljakt när 
höstvädret var varmt och soligt. Andra menar att det är en beskrivning av den stabila och 
varma väderperiod som ofta följer sommarmonsunen i Indien. ‘Brittsommar’ däremot har 
svensk anknytning: Den heliga Birgitta (ca 1303-73), som helgonförklarats 1391, utnämnts 
till Sveriges skyddshelgon 1396, och så sent som 1999 utkorats av påve Johannes Paulus II 
till Europas skyddshelgon, klagade i sina böner till Gud över Nordens bistra klimat och bad 
om flera varma sommardagar. Hon bönhördes, för ofta runt den 7 oktober, Birgittadagen, är 
det faktiskt ovanligt varmt väder, ‘brittsommar’ (Birgittas sommar) eller som det också kallas 
‘brittmässesommar’ eftersom det var tidpunkten för den officiella höstmarknaden i Sverige.

Denna SWEA-höst skiljer sig från tidigare genom att det inte är några regionmöten då de sju 
regionmötena och Världsmötet ägde rum i Kuala Lumpur i Malaysia i mars. Vi, som älskar 
att resa, deltaga i olika SWEA-konferenser, träffa Sweor från hela världen, vi måste alltså 
vänta ända till våren 2012 då det blir regionmöte i Toronto och på hösten regionmöten 
i Philadelphia, Orange County, Bejing, Wien, Paris och i vår region, VEMA, i Telemark. 
SWEA är verkligen en fantastisk organisation med otroliga möjligheter att knyta affärs- och 
vänskapsband över hela världen och särskilt tydligt märks detta vid internationella möten.

Förutom styrelsesammanträden i London hålls varje månad ett telefonmöte mellan region-
ordförande Monica Haglund och 12 avdelningsordföranden i VEMA (Barcelona, Costa 
Blanca, Göteborg, Holland, Irland, Lissabon, London, Mallorca, Marbella, Oslo, South  
Africa, Telemark). Otroligt praktiskt och stimulerande att på ett så lättvindigt sätt kunna 
hålla kontakten och följa med vad som händer i de olika avdelningarna.

SWEA Londons programgrupp erbjuder oss alla en blandning av intressanta programaktivi-
teter med både svensk och engelsk anknytning. Höstens program är sedan länge klart och 
här kommer en kort redogörelse: I september höll vi ett Välkomstmöte för nya Sweor och 
det kommer vi att fortsätta med varje höst och vår. Vi gick på Fotoutställning på Diemar/
Noble Gallery, vi besökte Borough Market, en av Londons äldsta (sedan 1276) matmark-
nader i Soutwark, där kända London-kockar köper produkter till sina restauranger. Höstens 
verkliga säsongstart blev Kräftskivan i Svenska kyrkan, där vi åt underbara kräftor, sjöng och 
umgicks. Varje månad träffas vi på en pub i London, och i september besökte vi The White 
Horse i Parsons Green. Programgruppen vill gärna att ni kommer med förslag på egna favo-
ritpubar. Också en gång i månaden träffas vi på Café SWEA i Svenska kyrkan för att lyssna 
på intressanta och aktuella föredrag. I oktober besöker vi Winkworth Arboretum, ett vackert 
naturlandskap i Surrey med över 1 000 olika buskar och träd. Nästa utflykt går till Esher 
och Sandown Park, en känd kapplöpningsbana, men sedan 24 år tillbaka hålls här också på 
tisdagar och fredagar en Antiques Market, en guldgruva för fynd från hela världen!
I november blir det en litteraturföreläsning om Harry Martinson, sedan glöggafton med före-
drag om våra jultraditioner. Andra återkommande programpunkter är filmkvällar, kaffeträffar 
och promenader i och utanför London. Information om alla aktiviteter finns på Hemsidan 
(www.swea.org/london) och inbjudningar sänds också ut via mejl.

Jag hoppas ni tycker höstprogrammet är intressant, att ni kommer på många av våra aktivi-
teter och får chansen att träffa andra London-Sweor. SWEA:s motto är ju världsvid vänskap, 
global kompetens och lokalt stöd!
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 SvENSKA KuNgAhuSET

Den 14 juli 1977 föddes Victoria Ingrid Alice Désirée, som 
prinsessa i Sverige. Den 19 juni 2010 vigdes hon och Daniel West-
ling i Stockholm. Ett par minuter innan klockan 15 onsdagen den 
17 augusti fick svenska media bekräftat av hovet att kronprinsessan 
Victoria och prins Daniel väntar barn. Det tog inte lång tid förrän 
nyheten spred sig över världen. Födelsen är beräknad att ske i mars 
2012. “Den blivande modern mår bra”, meddelar hovet. Hovet 
skriver att det inte förväntas några större förändringar i kron-
prinsessparets program framöver. Det gemensamma för hovet och 
kungafamiljen är att alla gläds åt beskedet, meddelade Bertil Ternert, 
informationsansvarig för hovet.
Och inte minst det svenska folket delar denna glädje över den nya 
tronarvingen. Nu är så klart spekulationerna i full gång såsom under 
alla graviditeter; är det en pojke eller flicka som kommer att föra 
Sveriges monarki vidare?

TEXT: Emelie Krugly Hill  BILD: Karin Dahlbacka

Kronprinsessan   
Victoria gravid

mEDLEmmAR

Tisdagen den 27 september samlades 32 Sweor för den traditionsenliga kräft-
skivan. Det var både nya och gamla medlemmar som träffades, samt två långväga 
Sweor från Coventry. Rigmor Rutlin, ordförande SWEA London, hälsade välkom-
men och berättade om höstens program. Efter en god paj till förrätt, berättade  
Camilla Coats-Carr om sitt uppdrag att rapportera om vårens prinsbröllop i  
London för Lotta Bromé i Sveriges Radio P4. Sedan serverades kräftorna och nubbe-
visorna anfördes galant av före detta SWEA Londons ordförande Ulla Hising.

Camilla Coats-Carrs rapportering om prinsbröllopet kan man lyssna på via  
sverigesradio.se

TEXT & BILD: Helene Henriksson

SWEA:S ÅRLIGA 
KRÄFTSKIVA
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Dr Wilfrid Fox (1875-1962) var en 
framgångsrik dermatolog som arbetade på 
två stora sjukhus i London, men hans stora 
passion i livet var träd och buskar.
Redan 1928 tog han initiativet till 
grundandet av The Roads Beautifying 
Association som i miljöbevarande och 
förskönande syfte planterade träd utmed 
gator och vägar.
Wilfrid Fox bodde på Winkworth Farm 
som trots att den bara låg på 30 miles 
avstånd från London var belägen i ett un-
derbart naturskönt landskap. Grannegen-
domen, Thorncombe Estate, ägdes först 
av familjen Fisher-Rowe, men övertogs 
sedan av den berömda skådespelerskan 
Beatrice Lillie. Hon sålde genast av ett 
stort stycke land, som på grund av alltför 
branta sluttningar ansågs obrukbart som 
odlingsmark och därför bara användes till 
trädplanteringar. På så sätt blev det 1937 
möjligt för Fox att köpa en del av detta 
vackra, oförstörda, av honom högt älskade 
landskap och där skapa ett Arboretum, en 
egen trädsamling.

Fox blev med tiden en mycket skicklig 
botanist och stor auktoritet på träd, men 
rönn och vitoxel förblev favoritträden.
Hans gode vän, W J Bean, kurator på  
Royal Botanic Gardens i Kew, hjälpte 
honom att utvidga trädsamlingarna och 
skapa ett exceptionellt skogslandskap.
Fox erhöll många priser för sitt vackra 

Arboretum, men den största utmärkelsen 
var när Royal Horticultural Society 1948 
förärade honom The Victoria Medal 
of Honour för värdefulla insatser inom 
växtvärlden
Fox ville dela med sig av allt det vackra 
han skapat, öppna upp sitt ‘trädparadis’
för allmänheten och donerade 1952 
Winkworth Arboretum till National 
Trust, som förvaltat det sedan dess.
Idag omfattar Winkworth Arboretum ett 
område på 46 hektar med över 1 000
vackra och sällsynta träd och buskar.

Vi var sju Sweor som en vacker okto-
berdag sammanstrålade vid ingången 
till Winkworth Arboretum. Med kartor 
i högsta hugg följde vi en av stigarna 
förbi Sorbus Hill (Sorbus är det latinska 
släktnamnet för rönn och oxel) medan 
vi tittade på de många intressanta träden 
(som tack och lov hade namnskyltar) 
ända fram till The Bowl, en djup dalgång 
full av vackra höstfärgssprakande buskar 
och träd. Här växte många olika sorters 
lönnar, rönnbärsträd, lärkträd (vars stam-
mar användes som gruvstöttor under 
krigsåren), magnoliaträd, tulipanträd, ox-
lar, äkta kastanjer och många flera. Från 
Owl Bench (en vacker träbänk dekorerad 
på båda armstöden med snidade ugglor 
i trä) hade vi en fantastisk utsikt: längst 
nere kunde vi skymta en av områdets två 
sjöar, Rowe Flashe Lake, och på andra 

Winkworth Arboretum

sidan sjön bredde sig dalen majestätiskt 
ut med de böljande North Downs i 
bakgrunden.
Så småningom släntrade vi nedför 
sluttningen till sjön, gick in i det gamla 
båthuset av grånat trä (vid vars ena sida 
massor av bin surrade), för att från ter-
rassen beundra lövträdens reflektioner på 
vattenytan. Vi fortsatte vår färd utmed 
ena stranden och kunde beundra hägrar 
vid sjöns bortre ända, men tyvärr såg vi 
inga kungsfiskare. På vägen tillbaka upp-
för Azalea Steps såg vi flera Katsura-träd. 
Dessa växer vilt i Kina och Japan, deras 
hjärtformade gröna blad, som på hösten 
först blir gula, lila sedan röda, doftar 
bränt socker när de vissnar!
Vi vandrade så långsamt tillbaka till  
kaféet där vi avslutade dagen med kaffe,
smörgåsar och inspirerande samtal om 
allt vi upplevt.

Winkworth Arboretum, som är ett 
mycket populärt utflyktsmål, är vackert 
hela året runt, inte bara på hösten, även 
om Wilfrid Fox speciellt ville visa fram 
lövträdens starka höstfärger.
Det lär vara mycket vackert här på våren, 
när marken täcks av ‘bluebells’ (engelska 
klockhyacinter) i Bluebell Wood och 
magnolian och körsbärsträden står i full 
blom. Då kommer vi tillbaka på ett nytt 
besök!

Winkworth Arboretum, som ligger inte långt från Godalming  
i Surrey, är en trädälskares stora livsverk.

TEXT: Rigmor Rutlin  BILD: Annika Persson-Jägerud
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Hur känns det att vara tillbaka i USA? 
Det är toppen och botten på samma 
gång. Toppen att vara “hemma” igen, men 
botten att återigen vara så långt ifrån 
familjen i Sverige.

Sammanfatta din tid i England, vad 
kommer du att sakna? 
De tre år vi bodde i England var otroligt 
händelserika och spännande. 
Det var både roligt och intressant att lära 
känna den engelska kulturen. England 
är ett land där historien är levande på så 
många sätt, bl. a. i namn och traditioner. 
Människor är gästvänliga, artiga, och 
smarta med en ironisk glimt i ögat. Under 
vår tid i England hann vi dessutom åka 
på flera upptäcktsresor i Storbritannien 
och övriga Europa. 
Jag kommer att sakna de vänner vi 
lämnat kvar och den korta resvägen till 
Sverige.

Kommer du fortsätta att jobba inom 
SWEA?
Troligtvis kommer jag att göra ett uppe-

håll från att jobba inom SWEA men jag 
kommer absolut att ta del i de program-
punkter SWEA Seattle har att erbjuda.

Vad har varit det roligaste med att 
jobba med SWEA-Bladet London?
Att möta och jobba med så många un-
derbara kvinnor. Några endast via telefon 
och tusentals email, andra över en god 
lunch och ett glas skumpa, men det har 
varit ett sant nöje att lära känna er!

Du har nyligen blivit mamma (det var 
förresten Susannes mage som vi såg 
på vårnumrets omslag) Berätta lite om 
denna omvälvande tid?
Om någon föreslagit att jag skulle 
bli mamma, flytta över Atlanten och 
renovera hela huset inom loppet av 
sex månader skulle jag skrattat dem i 
ansiktet. Det har varit hektiskt minst 
sagt. Men att vara mamma är det mest 
tidskrävande och underbara arbete jag 
någonsin haft. Att leva minut för minut 
med en liten människa som upplever 
världen för första gången är helt magiskt.

Berätta om dina närmaste framtids-
planer!
Komma till rätta, packa upp de sista 
kartongerna, och lägga sista handen vid 
husrenoveringen. Jag hoppas kunna vara 
hemma med Maximus tills han börjar 
skolan, byta ett obscent antal blöjor varje 
dag och ducka när mat kommer flygande i 
min riktning. Och när sömnbristen tillåter 
finns det kanske utrymme för några tim-
mars frilansjobb här och var.  

Sist men inte minst, vad vill du hälsa till 
dina SWEA vänninor i England?
Världen är liten, “see you around ladies!”

SWEA-bladets formgivare, Susanne Rehnmark-Westling, har  
flyttat tillbaka över Atlanten efter tre år i England. Vi kunde  
inte säga adjö utan en kort intervju.

Sömnlös i Seattle

“...ducka när mat  
kommer flygande...”

TEXT: Emelie Krugly Hill BILD: Douglas Westling
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Lilla julafton på Wigmore Hall med 
stämningsfull julmusik och glögg med 
pepparkaka i pausen, 23 december 2011, 
kl 19.00

För den som är kvar i London till jul 
öppnas dörrarna på Wigmore Hall för 
andra året i rad med en stämningsfull 
julkonsert i svenska förtecken. Årets 
artister utgörs av sopranen och harpisten 
Margareta Bengtson, känd från vokal- 
gruppen The Real Group, kritikerrosade 
Bengt Forsberg på piano och konsertens 
konstnärlige ledare Mats Lidström på
cello tillsammans med två cellister och 
den välklingande kören från Svenska 
kyrkan under ledning av Carina  

Einarson. Årets gästartist är West-End-
skådespelaren Robert Maskell, känd även 
från film och TV. Konserten arrangeras av 
From Sweden Productions i nära samar-
bete med anglo- svenska partners och 
sponsorer, inklusive SEB, Svenska Ambas-
saden, VisitSweden, SWEA och Totally 
Swedish. I samband med konserten upp-
märksammas särskilt Svenska kyrkans be-
hov av ekonomisk stöd för sin fondvägg. 
För mer information och biljettbokning: 
www. fromswedenproductions.com

Utlottning av 3 st CD-paket med kvällens 
artister! Maila dina uppgifter till sofie@ 
fromswedenproductions.com och märk 
mailet “SWEA-jul” .

TEXT & PRESSBILD: Sofie Haag

Julkonsert
från Sverige
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David Cameron förklarar hur viktigt 
det är att barn och ungdomar har en man 
i familjen som förebild. Han talar sig 
varm för kärnfamiljen. Han säger att vi 
med manliga förebilder kan lösa många 
sociala problem. Vad är det för fel på 
kvinnliga förebilder? Vill premiärminis-
tern omyndigförklara alla ensamstående 
mammor? Så vitt jag förstår är det med 
pengar och inte med manliga förebilder 
man skapar arbetsplatser, utbildning, 
boende och sjukvård. De flesta soci-
ala problem har faktiskt ekonomiska 
förtecken, herr premiärminister.

- TV-nyheterna visar hur Dominique 
Strauss Kahns advokater tillintetgör ho-
tellstäderskan Nafissatou Diallo. Hennes 
påståenden om våldtäkt saknar trovär-
dighet enligt Internationella valutafon-
dens förre chefs jurister. Trots medicinsk 
och teknisk bevisning, frias han. Offret 
däremot döms som otillförlitligt.
Jag har precis bevittnat våldtäkt nummer 
två.

- Jag läser att Internationella badminton-

förbundet vill införa kjoltvång för sina 
kvinnliga spelare.
Man vill göra badminton sexigare. För 
vem?
Till funktionärerna i Internationella 
badmintonförbundet: Beslutet är inte 
bara sexistiskt och idiotiskt det är också 
fegt. Varför inte löpa linan ut? Förbjud 
de kvinnliga spelarna att bära kläder 
överhuvudtaget! I ett slag kommer dam-
badminton att bli en stor sport, ja kanske 
den största. Fotboll, golf och tennis 
kommer att ligga i lä när damerna spelar 
på de stora arenorna och drar in miljon-
vinster till förbundet.
Men i min värld är badminton fort-
farande oskuldens sport. Den sista bling-
blingfria sporten om ni vill. En sport 
som utövas av såväl ung som gammal. I 
trädgårdar, i parker och på stränder kort 
sagt överallt där fria ytor finns att tillgå. 
Och när det anordnas turneringar så får 
alla vara med och klädseln är fri. Första 
pris är en stor flaska Pommac, andra pris 
en påse lösgodis.

- En brittisk studie har räknat ut att 

kvinnliga chefer kommer att ha lika höga 
löner som manliga chefer om 98 år om 
den nuvarande löneutvecklingen fortsät-
ter.
Orättvisan drabbar inte bara kvinn-
liga chefer på hög nivå utan dessvärre 
kvinnliga löntagare på alla nivåer. För 
heltidsarbete är löneskillnaden i England i 
genomsnitt 15,5%. Inom banksektorn kan 
glappet vara så stort som 55%! Är kvinnor 
sämre? Mindre smarta?
Nej! Men en viktig orsak är att vi föder 
barn. The motherhood penalty brukar 
det kallas. Ja, och när vi har passerat den 
kritiska åldersgränsen betraktas vi som för 
gamla i största allmänhet. Ingenting att 
satsa på längre liksom.
Löneglappet mellan män och kvinnor i 
Europa är 17%. I Sverige borde kvinnor 
arbeta i genomsnitt 14 månader per år för 
att tävla med männens årslöner.
Fast å andra sidan läste jag någonstans att 
43% av all statistik är nonsens. Kanske att 
jämställdheten finns där ute någonstans. 
Det gäller bara för oss att upptäcka den.

Lycka till tjejer!

Den brittiska premiärministern talar inför 300 socialarbetare (övervägande kvinnor) om vikten  
av manliga förebilder. Jag tycker mig se hur han pöser mer än vanligt men också hur publiken  
ler i mjugg.
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It’s a man’s world
D-vitamin produceras naturligt i huden 
när den träffas av solens UV-strålar men är 
ofta en bristvara för de flesta människor på 
det norra halvklotet. Under vinterhalvåret 
är det mörkt när vi åker till jobbet och det 
är mörkt när vi kommer hem. Påpälsade 
från topp till tå tar vi oss igenom denna 
mörka tid och ytterst få av solens strålar 
träffar huden.

Vi får helt enkelt för lite sol för det är bara 
i maj - augusti som solen står tillräckligt 
högt för att vi ska kunna tillverka D-
vitamin. En enkel tumregel är att solen 
måste upp 45° över horisonten för effektiv 
D-vitaminbildning annars filtreras nästan 
all UV-strålning bort i atmosfären.

Förmågan att bilda D-vitamin från solen 
avtar också med åldern vilket ger vita-
minbrist hos många äldre. Mörkhyade 
personer behöver 5-10 gånger längre tid i 
solen jämfört med ljushyade för att fylla 
på sin D-vitaminkvot.

Fram till för bara några år sedan levde D-
vitaminet en bortglömd och undanskymd 
tillvaro. Men bilden har ändrats totalt. En 
rad upptäckter visar nu att D-vitamin är 
avgörande för vår hälsa. Nästan varje dag 
kommer studier som understryker D-vita-
minets betydelse för att motverka krämpor 
som benskörhet, diabetes, reumatism, 
fetma, hjärtsjukdomar, infektioner, cancer 
och depression för att bara nämna några.

I princip kan sjukdomstillstånd som 
regelmässigt försämras under november-
mars, men förbättras i samband med 
solsemester, ha samband med D-vitamin-
underskott.

Studier visar att vuxna behöver 2000-4000 
IE per dag och barn under tio år behöver 
1000 IE för att få tillfredsställande nivåer 
av D-vitamin.

I praktiken finns det bara tre sätt att få 
tillräckligt med D-vitamin. Från sol, mat 
och tillskott.

Försök att vara i solen 15 -30 minuter 
varje dag (utan att bränna dig) med gott 
om bar hud och utan solskydd. Tänk på att 
en solskyddsfaktor över 8 hindrar hudens 
produktion av D-vitamin. Det räcker med 
en halvtimme för då uppstår det ett jäm-
viktsläge varefter ingen ytterligare produk-
tion sker, detta ger 10000 IE och kan aldrig 
överdoseras.

Det finns D-vitaminrika livsmedel men för 
att få i dig 2000 IE måste du äta antingen 
450 gram fisk, 35 ägg eller dricka 13 liter 
mjölk.
Det bästa, näst efter solen förstås, är ett 
dagligt tillskott av Vitamin D3 som är ett 
effektivt och ofarligt sätt att få D-vitamin 
under den mörka årstiden. Tillskott av 
D-vitamin har länge hämmats av en rädsla 
för överdosering. Denna rädsla har nu visat 
sig vara kraftigt överdriven. Omvandlingen 
till den aktiva formen sker i flera steg vilket 
innebär en inbyggd säkerhetsmekanism.
D-vitamin finns att köpa i alla hälsokost-
affärer, köp Vitamin D3 så får du den  
bästa sorten.

Ta en D-vitamintablett om dagen under 
vintern, om du vill få din inre sol att lysa.

Vitamin D 
är solens  
eget vitamin
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“ 
...ytterst få  

av solens strålar  
träffar huden. ”

TEXT: Britt Engström  ILLUSTRATION: Karin Dahlbacka

Britt

Solen kan skapa det och fet fisk har det i sig - men vi får alldeles 
för lite.

TEXT & ILLUSTRATION: Maria Willman



färdigmald
• drygt 1 ½ dl florsocker
• 2 äggvitor

till smörkrämen:
• 125 g smör
• 1 hg florsocker (mellan 1 1/2 och 2 dl)
• 2 äggulor
• 1 msk kaffe (1 dsk koncentrerat 
kaffepulver – ”snabbkaffe”)
• vaniljsocker

Sätt ugnen på 200 grader Celsius.
Ta fram en tårtform med löstagbar kant. 
Klipp till en rundel av bakplåtspapper 
som täcker botten på formen och lägg i 
den. Smörj pappret och sidorna på for-
men och pudra lätt med vetemjöl. Hiram 
skållar och mal sötmandeln, och det blir 
litet bättre, men jag måste erkänna att 
jag köper färdigmald mandel. Blanda 
mandeln med florsockret och rör i två 
välvispade äggvitor. Bred ut smeten i 
tårtformen till en botten. Grädda 20-25 
minuter tills den är guldbrun. Låt botten 
svalna litet, ta sedan ur den, dra av pap-
peret och lägg den på ett fat.

Hiram använder osaltat smör till krämen, 
men jag tycker om en salt brytning i söta 
saker och använder saltat. Jag brukar 
stöta kaffepulvret i en mortel till ett fint 
pulver, annars kan det bli knastriga bitar 
i krämen; inte gott. Man kan använda 
starkt kaffe också. Bäst att prova sig fram; 
jag tycker inte att kaffesmaken ska vara 
för överväldigande. Kör smör, kaffepul-
ver/kaffe, florsocker och äggulor i en 
matberedare till en slät smet. Smaksätt 
med vaniljsocker.

Bred den svagt brunfärgade smeten över 
den kalla mandelbotten. Släta till ytan 
och täck med folie eller smörpapper. Ställ 
tårtan kallt.

Hiram föreslår att man dekorerar tårtan 
med t ex vita toppar av välvispad grädde, 
bitterchoklad, druvor, kanderad frukt, 
körsbär – allt vad man tycker ter sig 
vackert. Jag brukar pudra över kakao och 
lägga frukt eller bär runt om. Tårtan är 
godast kall.

London september 2011

För en tid sedan var vi i Devon och 
besökte Agatha Christies hus, Greenway. 
Hon var född i Torquay och tillbringade 
sin barndom där, i ett hus som hette 
Ashfield och alltid förblev det hus hon 
besökte i sina drömmar. Det var snarast en 
stor villa med en spännande trädgård, men 
Greenway är ett stort, vitt, elegant hus, 
mer vad vi i Sverige skulle kalla en herr-
gård, på en sluttning ovanför floden Dart. 
Det drivs av National Trust och är väl värt 
ett besök för alla Agatha Christie-fans.
Som vanligt drogs jag till det kulinariska, 
och i matsalen fanns en meny från Agatha 
Christies 80-årsmiddag. Det här är vad de 

åt: Avocado vinägrette, hummer och svart 
vinbärsglass. Låter det inte gott? Och så 
enkelt - en påminnelse om att man inte 
alltid måste laga komplicerade rätter. 
En perfekt nyårsaftonsmiddag efter all 
julmat. Om det är en kväll på året när jag 
inte vill laga mat så är det nyårsafton.
Efter mer än trettiofem nyårsaftnar i Eng-
land har jag kommit fram till att det är 
stor skillnad mellan hur engelsmän, eller 
britter, kanske man ska säga, och svenskar 
ser på nyårsafton. Här i England är man 
förtjust i stora fester med mycket mat 
och alkohol, ju livligare desto bättre.  
Jag vet att jag är gammaldags, men jag 
tror nyårsafton för de flesta svenskar 
fortfarande är en trivsam men också litet 
högtidlig kväll när man gärna samlas i 
mindre sällskap med familj och vänner. 
Det hålls kanske tal om året som gått och 
om vad man hoppas på inför det kom-
mande året. Allvarliga och känsliga dikter 
läses i radion av folkkära skådespelare. 
Det känns inte riktigt rätt att stå och 
dunka främlingar i ryggen och önska gott 
nytt år till människor som man antagligen 
aldrig kommer att se igen.
Många gånger har vi ätit nyårsmiddag hos 
engelska vänner där vi inte ens kommit 
fram till efterrätten när klockan slår tolv, 

utan suttit kvar runt ett stökigt matbord, 
men jag tycker att man ska vara tillbaka 
i vardagsrummet då, med ett glas cham-
pagne i handen. Självklart är det en ålders-
fråga, det förstår jag; det finns nog inte 
många under fyrtio som ser saken som jag 
gör, svenskar eller inte!

Sallader med någon varm ingrediens är en 
av min mans favoriter. Vid ett besök i USA 
förra hösten tog amerikanska vänner med 
oss på lunch till sin klubb, och där åt vi 
tjocka strimlor av mört, grillat nötkött och 
mängder av knaprig, stekt eller friterad 
lök på en bädd av olika salladssorter. Man 
kunde välja på flera såser som serverades 
vid sidan om.

Förrätten den här gången har jag fått av 
en vän som i sin tur fått den av en vän – 
tack och lov för generösa vänner! Jag har 
ändrat på mängderna litet.

HÖStSaLLad
4 personer

• 25g smör
• 150g bacon i småbitar
• 60 g skållad, grovstrimlad mandel

torskfiléerna på ett ugnsfast fat och pen-
sla med blandningen. Bäst att gnida in 
fatet med litet olja först. Det gör inte alls 
saken sämre om fisken får vänta så här en 
stund i kylen. Stek fisken i ugnen 10-15 
minuter, det beror förstås på hur tjocka 
filéerna är.
4. Fräs broccoli och purjo i smöret, så 
att de mjuknar utan att ta färg. Tillsätt 
sockerärterna på slutet . Häll på ett par 
matskedar vatten och låt det puttra en 
kort stund.
5. Servera torsken med grönsakerna. Po-
tatismos smaksatt med riven citron och 
citronsaft passar bra till, och är för övrigt 
gott till många fiskrätter.

Jag måste bara lägga till att häromda-
gen, till lunch, glacerade jag skinn- och 
benfria laxfiléer på samma sätt, bakade 
dem i ugn i rätt svag värme så att de blev 
saftiga och fina och lade sedan rejäla 
bitar av den varma laxen på en bädd av 
salladsblad med avocado, strimlad gul 
paprika och torrostade mandlar och
hällde skyn och litet extra soja över. Pin-
jenötter går säkert lika bra som mandlar. 
Det blev succé. Vi åt varma baguette till. 
Efterrätten, en härligt len citronkräm, ska 
ni få receptet på en annan gång.

Hirams kokböcker tillhör dem som 
jag alltid återkommer till, och jag har 
haft med flera av hennes recept i mina 
artiklar i SWEA-Bladet under årens lopp. 
Det finns så många favoriter i Hirams 
böcker: tänk bara på Världens bästa plät-
tar, Överläkarens kyckling och Murrays 
äppelfläsk. I vårt hus är det omöjligt att 
tänka sig julen utan Rådmannens kalkon, 
och vi måste ha gräddsås med en sked 
vinbärsgéle i till.
Tyvärr tror jag att det finns en del, 
antagligen yngre, personer som knappt 
har hört talas om Hiram. T o m en god 
vän i femtioårsåldern förklarade härom-
dagen, till min bestörtning, måste jag 
säga, att hon inte äger en enda bok av 
Hiram. Så här kommer en påminnelse 
om en av Hirams goda tårtor, väl värd sitt 
namn. Som alltid skriver Hiram mycket 
charmigt, men hon är ibland litet oprecis. 
Dessutom har vi kanske tillgång till andra 
hushållsmaskiner och produkter i affärer-
na än hon hade, så jag har – med stor 
tvekan – tagit mig friheten att formulera 
receptet litet annorlunda.

en underBar tÅrta
10-12 personer säger Hiram, men jag 
tycker 8

till tårtbotten:
• drygt 1 ½ dl sötmandel eller 2 dl 
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• 1 knippa vårlök, skivad
• 300 g färsk spenat, sköljd i påse är 
enklast
• 60 g korinter, russin går också

dressing:
• 5 msk olivolja
• 3 msk vitvinsvinäger
• 1 pressad vitlöksklyfta
• 2 msk flytande honung
• 2 msk kaffegrädde
• salt o peppar

Blanda alla ingredienserna till dressingen 
i en kastrull och värm upp under omrör-
ning. Salta och peppra försiktigt.
Fräs bacon, vårlök och mandel i smör. Låt 
fettet rinna av.
Blanda spenat och korinter och lägg upp 
på ett fat med kanter – mycket trevligare 
och vackrare än en skål, lättare att ta ur 
också. Strö över baconblandningen och 
häll den varma dressingen över.
Som lunchrätt kanske man vill ha bröd 
till, men som förrätt behövs det väl knap-
past. Det blir ju ändå så mycket mat när 
man bjuder på middag, särskilt om man 
ska servera ost också. Jag föredrar orökt 
bacon, men där gör man förstås som man 
vill. Om man råkar vara i Sverige kan man 
byta ut baconen mot rimmat stekfläsk, det 
är också väldigt gott.

Varmrätten är en riktig höjdare som alltid 
väcker förtjusning. Soja, ingefära och 
socker ger den ett asiatiskt stuk, vilket 
verkar ligga i tiden, och det svårt att tänka 
sig ett recept som är snabbare och
enklare. Jag tror att jag läst det i Svenska 
Dagbladet för några år sedan. Jag har ökat 
på mängden av sojaglacering för det är 
gott om man får litet sky runt fisken.

SOJaGLaCerad tOrSK
4 personer

• 600 g torskfilé
• 5 msk soja
• 2 tsk riven färsk ingefära
• 2 msk brunt farinsocker – demerera-
socker går bra

Grönsaker:
• 200 g broccoli
• 1 purjolök
• 200 g sockerärter
• 1 ½ msk smör

1. Sätt ugnen på 200 grader Celsius.
2. Skär broccolin i små buketter. Snitta 
och skölj purjolöken och skär den i ett par 
centimeter breda bitar. Halvera socker-
ärterna på snedden.
3. Blanda soja, ingefära och socker och 
rör om tills sockret har löst upp sig. Lägg 

Mia

13

“ 
...nyårsafton för  

de flesta svenskar  
är en trivsam men 
också litet högtidlig 

kväll...”
TEXT: Mia Evander  
BILD: Emma Wieslander

Mias
Mat



BILD: Emma Wieslander & Karin Dalbacka



 Möten i Malaysia 
Det blev en stor upplevelse och ett underbart äventyr att  
som SWEA Londons ordförande få flyga till Kuala Lumpur  
på Malackahalvön i Malaysia, för att mellan 16 och 20 mars  
deltaga i SWEA:s Världsmöte och Regionmöten.
 

SWEA, som har över 7500 medlem-
mar, är uppdelat i sju regioner: VAME 
(Västra Amerika), MAME (Mellersta 
Amerika), OAME (Östra Amerika), 
MEMA (Mellersta Europa, Mel-
lanöstern, Afrika), OEMA (Östra Euro-
pa, Mellanöstern), ASIEN och slutligen 
VEMA (Västra Europa, Mellanöstern, 
Afrika) dvs den region vi tillhör och som 
består av 12 olika avdelningar (Barce-
lona, Costa Blanca, Göteborg, Holland, 
Irland, Lissabon, London, Mallorca, 
Marbella, Oslo, Sydafrika och Telemark).
I år hade man kombinerat Världsmötet 
med Regionmötena så vi var över 200 
Sweor från hela världen, däribland 
fyra London-Sweor, som samlades till 
mötena i Kuala Lumpur.

Onsdag 16 mars: 
Resan från Londons Heathrow tog lite 
över tolv timmar och det var åtta tim-
mars tidsskillnad, men vi var fulla av 
entusiasm och äventyrslusta när vi vid 
10-tiden på morgonen onsdagen den 
15 mars anlände till KL:s toppmoder-
na internationella flygplats varifrån vi 
åkte taxi till JW Marriotts Hotel mitt i 
huvudstadens centrum. Vi välkomnades 
av glada KL-Sweor och efter registre-
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ring begav sig några ut på stan för att 
shoppa medan andra tog det lite lugnare 
och samlade krafter till eftermiddagens 
stadsrundtur med buss. Bland flera intres-
santa sevärdheter såg vi den vackra och 
imponerande Tvillingskyskrapan, Petrona 
Towers (452 m hög med 88 våningar, 
byggd 1998); Istana Negara (Kungliga 
palatset, kungen av Malaysias officiella 
residens); Batugrottornas hindutempel 
(272 trappsteg upp till huvudgrottan!); 
Tugu Negara (Nationalmonumentet, en 
15 m hög bronsskulptur med sju krigare, 
ett minnesmärke till soldater som dött i 
kamp för fosterlandet); Kuala Lumpurs 
Centralstation (en vit morisk krokan-
liknande byggnad); Merdeka-torget (en 
gång centrum under brittiska kolonial-
tiden med Royal Selangor Club/The 
Spotty Dog och Sultan Abdul Samad-
byggnaden (tidigare centrum för den 
brittiska administrationen, numera säte 
för malaysiska Högsta Domstolen).

Torsdagen den 17 mars:
Regionmöten hela dagen och jag deltog  
i VEMAs Regionmöte under Monica  
Haglunds ordförandeskap. VEMA har 
idag 1279 medlemmar och SWEA  
London 145.

TEXT: Rigmor Rutlin  BILD: Kerstin Alm, SWEA LA

VEMAs nästa Regionmöte kommer att 
äga rum i Telemark i Norge den 27-30 
september 2012.
På kvällen samlades alla vid hotellets 
pool för drinkar och cocktailbuffé. Det 
var ett glatt återseende av gamla vänner 
och en chans att lära känna nya Sweor 
från all världens hörn.

Fredagen den 18 mars:
SWEA-konferens i grannhotellet 
Ritz Carltons stora plenisal. Christina 
Moliteus var moderator och vår inter-
nationella ordförande, Åsa Lena Lööf 
(f d London-Swea), hälsade alla hjärt-
ligt välkomna. Sveriges ambassadör i 
Malaysia, Per-Arne Hjelmborn, höll ett 
mycket intressant föredrag om relationer-
na Sverige-Asien och påpekade att vi 
måste lära oss mer om och bättre följa 
med utvecklingen i Asien. Ambassadören 
berättade även att svenska regeringen 
tyvärr bestämt att Sveriges Ambassad i 
Kuala Lumpur skall läggas ned.
Nästa talare var Svenska institutets gene-
raldirektör Annika Rembe som berät-
tade att vi svenskar bara utgör 0,14 % av 
jordens befokning och att SI:s uppgift 
är sprida information om Sverige, stärka 
vårt inflytande utomlands.
Efter kaffepausen höll entreprenören, 
författaren och föreläsaren Fredrik Härén, 
bosatt i Singapore, ett strålande före-
drag om “The Developing World”, där 
budskapet var att vi i väst håller på att bli 
akterseglade av de dynamiska utveck-
lingsländerna i Asien!

Efter lunchen delades vi upp i fyra 
arbetsgrupper där vi, med utgångspunkt 
från nyckelorden FÖRÄNDRING, 
FÖRYNGRING och FÖRÄDLING, 
tacklade följande ämnen:
1) SWEA idag – SWEA i morgon; Vad 
står vårt varumärke för idag? Hur för vi 
SWEA framåt?
2) Medlemsrekrytering; Samtal om hur vi 
värvar nya medlemmar och behåller dem 
vi redan har.
3) Sponsormöjligheter för SWEA; Hur 
hittar vi sponsorer och samarbetspartners 
lokalt och internationellt?
4) Utbildning; Vad styr vårt arbete inom 
avdelningarna? Vad finns och vad saknas i 
verktyg och lathundar?
Många positiva och intressanta förslag 
sållades fram och alla ordförandena kom-
mer att ha mycket att berätta för sina 
styrelser och medlemmar samt understry-
ka SWEA:s viktiga ställning utomlands 
både för svenska kvinnor och svenska 
företag. Vet ni t ex att SWEA varje år 
delar ut stipendier och donationer för två 
miljoner kronor, något vi verkligen kan 
vara mycket stolta över.
På kvällen åt vi middag på den kinesiska 
Hakka-restaurangen, en utomhusrestau-
rang på gångavstånd från hotellet.

“...vi var fulla  
av entusiasm och  

äventyrslusta...”
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Lördag den 19 mars: 
Dags för SWEA:s årsmöte och diskussions-
forum på Ritz Carlton Hotel.
Åsa Lena Lööf gick igenom dagordningen 
tillsammans med de sju regionordförandena 
med övriga sjuttiotre avdelningsordföran-
den som åhörare.

På kvällen var det festmiddag i JW Mar-
riotts stora balsal. Först framförde KL 

Art Group, klädda i färgsprakande vackra 
dräkter, en traditionell malaysisk folkdans. 
Kvällens konferencier, Eva Linder, också 
klädd i en vacker kaftan, hälsade oss hjärt-
ligt välkomna. Efter förrätten, dillmarinerad 
laxcarpaccio, höll KL:s ordförande Maria 
Kjellberg Harkins och Asiens regionord-
förande Madeleine Svensson ett längre 
välkomsttal. Medan vi åt vår hummersoppa 
var det modevisning av den malaysiska 
designern Kartini Illias’ utsökt vackra kläder, 

och efter det att SWEA:s grundare, 
Agneta Nilsson, presenterats så överläm-
nades i gåva till henne en utomordentligt 
vacker kaftan i svart, vitt och rosa. Efter 
huvudrätten, rimmat kycklingbröst med 
svamprisotto, grillad sparris och ugns-
bakade körsbärstomater, var det dags 
för ännu en dansuppvisning. I Malaysia 
bor i huvudsak tre stora folkgrupper: 
malajer, kineser och indier och alla tre 
visade sina respektive folkdanser i de 
olika dansuppvisningarna. Åsa Lena Lööf 
höll tal till SWEA och alla sjöng vi med 
stor entusiam SWEA-sången och kände 
hur fantastiskt det är att vara delaktig i 
SWEAs otroliga, globala nätverk!
Kaffe, te och de mest läckra efterrät-
ter avslutade festmåltiden innan vi fick 
chansen att prova och köpa många av 
Kartini Illias’ vackra skapelser. Vilken 
fantastiskt lyckad kväll, en värdig avslut-
ning på ett otroligt välorganiserat och 
lyckat Världsmöte kombinerat med sju 
Regionmöten!

SWea:s ‘eFterreSa’ tILL BOrneO  
marS 2011

Efter fyra inspirerande och lärorika dagar 
under Världsmötet och de sju Region-
mötena i Kuala Lumpur fortsatte vårt 
äventyr med två efterresor som arrange-
rats av Kuala Lumpur-Sweorna. Den ena 
gick till paradisön Langkawi vid Väst-
malaysias nordvästra kust, den andra till 
Borneo.Vi fyra London-Sweor hade valt, 
som vi tyckte, den mer äventyrliga resan 
till Borneo.

Borneo (Kalimantan på indonesiska) är 
världens tredje största ö, har 6 miljoner 
invånare och är uppdelad i Indonesien på 
den södra halvan, de östmalaysiska del-
staterna Sarawak och Sabah på den norra 
delen av ön och mellan dessa två malay-
siska delstater ligger sultanatet Brunei.

Söndag 20 mars:
Vi flög tidigt (tidigt blev verkligen 
nyckelordet under den här resan!) på 
morgonen med Malaysian Airways till 
Borneo. Den 2 ½ timmar långa flygresan 
gick över Sydkinesiska sjön till Östmalay-
sias huvudstad, Kota Kinabalu (tidigare 
Jesselton), som ligger i Sabah i nordvästra 
Borneo. Just innan vi landade kunde vi 
genom flygfönstret se det majestätiska 
Mount Kinabalu (4 175 m högt), 
Sydöstasiens högsta bergstopp. Vårt 
hotell, Sutera Harbour Resort, beläget 
vid havet bara tio minuters bussfärd från 
flygplatsen, imponerade med en enorm 
lobby, öppen för svalkande vindar på 
båda gavelsidorna, ett verkligt grandiost 
‘longhouse’. Våra oväntat supermoderna 
hotellrum hade vacker inredning i mörkt 
trä (endast träjalusiluckor skilde sovrum-
met från badrummet så man kunde ligga 
i badkaret och titta på TV!).



Efter incheckning packade vi våra bad-
väskor för en 15 minuter lång båtfärd 
till Manukan Island, en av fem korallöar 
i Tunku Abdul Rahman National Park. 
Där åt vi en härlig lunch i trädens 
skuggor vid stranden innan vi simmade 
och snorklade i det varma havet. När 
vi skulle återvända till hotellet började 
det ösregna, med regndroppar vassa 
som nålar, men med sång, gott humör 
och härlig sammanhållning klarade vi 
det. Regn är verkligen något man måste 
räkna med på Borneo. Ön, som är täckt 
av tropisk regnskog, har ett varmt, fuk-
tigt och regnigt monsunklimat! Neder-
börden är tre meter per år så inte undra 
på att allt är så grönt och frodigt!
Efter en lätt middag på hotellet gick vi 
till sängs tidigt för att samla krafter till 
nästa dags äventyr.

Måndag 21 mars: 
Vi väcktes otroligt tidigt för att hinna 
med första flyget till Sandakan på den 
nordöstliga sidan ön. Resan tog bara 
fyrtio minuter och från flygplatsen 
färdades vi tillsammans med vår trevliga 
malaysiska guide Erik i buss till Sepilok 
Orangutang Sanctuary, ett 1964 startat 
rehabiliteringscenter för skadade, föräl-
dralösa orangutanger eller orangutanger 
som levt i illegal fångenskap. Orangu-
tang betyder ‘djungelmänniska’ på 
malaysiska och ibland verkar de otroligt 
mänskliga i sitt beteende! Deras päls 
är vackert orangefärgad och långhårig, 
deras ansikten nästan svarta – mycket 
dramatiskt! Hannen (som lär vara lika 
stark som sju män) är dubbelt så stor 
som honan, blir 160 cm lång, men med 
utsträckta armar över 2 1/5 meter! 
Verkligen imponerande! På grund av 
att Borneos tropiska regnskogar sköv-
lats och bränts ned för ge utrymme åt 
palmoljeplantager (bara hälften av öns 
ursprungliga regnskogar finns kvar) är 
orangutangerna liksom så många andra 
djur här utrotningshotade. Man beräknar 
att det i dag endast finns 60 000 vilda 
orangutanger kvar, de flesta på Borneo, 
några på Sumatra, och att under de 
senaste hundra åren deras population 
minskat med nittio procent!

I Sepilok finns det sextio orangutanger 
och den bästa tidpunkten för att obser-
vera dem är när de får mat (frukt och 
nötter) vid speciella matplattformar 
klockan tio och klockan tre varje dag.
Vi promenerade på plankgångar genom 
regnskogen till en av matplatserna och 
hade turen att se flera makak-apor (ett 
slags markattor), två orangutanghonor 
med ungar samt en orangutanghanne, 
som kom svingande fram genom träden, 
en otrolig syn!

Efter besöket i Sepilok reste vi vidare 
med buss till Sim Sim Water Village för 
att med båt färdas uppför Kinabatan-

ganfloden, Sabahs längsta flod (560 km 
lång), som lerbrun och bred flyter fram 
genom tät, grön tropisk regnskog. Färden 
började i flodens vida delta och båtarna 
måste kämpa sig fram uppströms. Snart 
såg vi palmer och magnifika mangrove-
träd utmed stränderna, grupper av vilda 
orangutanger och näsapor högt uppe 
bland trädtopparna. Näsapan (Proboscis 
Monkey) har en brokigt tecknad, röd-
brun päls, men det mest slående är deras 
näsor, som också namnet anger. Honan 
har en spetsig uppnäsa medan hannens 
näsa med åren blir allt större och kan 
bli en åtta centimeter lång snabel som 
han måste föra åt sidan för att kunna 
äta! Men det är det tydligen värt, för 
honorna tycker hannens stora näsa är 
väldigt sexig!
Vi såg också näshornsfåglar, lätta att 
känna igen på den stora, elfenbenshårda 
gula näbben.

Efter 1 ½ timmes båtfärd (enda färd-

sättet här) kom vi fram till Abai Jungle 
Lodge, som ligger alldeles vid flodstran-
den och består av flera långhus och 
plankgångar på pålar. Lodgen ligger 47 
km från Kinabatanganflodens mynning 
och halvvägs till Riverside Lodge Sukau. 
Kinabatanganflodens nedre lopp är  
oerhört rikt på djurliv och därför  
byggdes dessa lodger för att främja tu-
rism, men speciellt då locka ekoturister 
som hjälper till att bevara statens flora 
och fauna, skydda miljön, ge ekono-
miskt stöd och arbetsmöjligheter åt den 
inhemska befolkningen.
Sedan vi ätit en god och riklig lunch 
bestående bl a av läckra färskvattenräkor 
(Udang galah) delades vi upp i två grup-
per och vår grupp hoppade i båtarna 
igen för den 1 1/2 timme långa färden 
vidare uppför floden, nu i strilande 
regn, till Riverside Lodge Sukau, där 
vi skulle övernatta. Rummen var bra 
med sköna sängar, elektriskt ljus, fläkt i 
taket (solceller och dieselgeneratorer), 
myggnätförsedda fönster, badrum med 
dusch, kallt och varmt vatten (regnvat-
ten), härliga verandor för vilopauser 
mellan utflykterna. Fantastiskt om man 
betänker att vi var i djungeln!

Till middagen skulle vi alla vara klädda 
i utlånade traditionella saronger och 
Erik visade oss hur man satte på sig 
en sarong. Det skapade en extra festlig 
malaysisk stämning!

Det bästa av allt var ändå att vi kunde 
boka olika massager efter middagen. Det 
kändes verkligen välbehövligt efter alla 
timmar i båt och regn! Man kunde välja 
mellan helkroppsmassage, fotmassage 
(reflexologi) eller öronljusbehandling.
Jag bestämde mig först för öronljus-
behandling, en urgammal avspän-
ningsteknik, som använts i tusentals år 
av bl a kineser och av Hopi-indianer i 
Amerika. I örat placeras ett tänt, urhol-
kat bivaxljus som genom varm luftström 
och lätt undertryck (skorstenseffekt) 
löser upp och suger ut vaxrester och 
andra föroreningar. Man behandlar först 
ena örat, sedan det andra (viktigt att 
man rensar båda!). Blodcirkulationen 
och hörseln förbättras och man mår 
otroligt bra.
Inspirerad tog jag sedan även fotmas-
sage, också detta en urgammal behand-
lingsmetod som praktiserats i Indien, 
Egypten, Afrika, i antikens Grekland och 
bland amerikanska indianstammar. På 
1920-talet var det en amerikansk läkare, 
William H Fitzgerald, som vidareutveck-
lade behandlingsmetoden som han 
kallade zonterapi. Alla delar av kroppen 
motsvaras av reflexzoner på fötterna 
(fascinerande!) och genom massage och 
knådning av dessa zoner försöker man 
återställa organens normala funktioner. 
Allt som allt var det sköna, välgörande 
behandlingar och efteråt kände vi oss 
alla som nya människor både till kropp 
och själ!

Tisdag 22 mars: 
Tidigt denna morgon hade vi en lektion 
i Skrattyoga med Anne-Marie Kjellander 
från Rom. Först trodde vi Anne-Marie 
skämtade, nej, hon var helt allvarlig. 
Hon vet av egen erfarenhet hur viktigt 
skratt är för friskvård och ett lyckligare, 
mer tillfredställande liv. Vi känner ju alla 
till ordspråket: Ett gott skratt förlänger 
livet!
Vi försökte alla skratta för full hals till 
olika rörelser, kände oss efteråt härligt 
befriade och hoppade med ny energi 
i båtarna för att åka tillbaka till Abai 
Jungle Lodge och dricka kaffe med den 
andra gruppen.
Därefter bar det iväg tvärs över floden 
till den lilla byn Abai. Vi blev guidade 
runt i byn, som har 140 invånare (Orang 
Sugai = flodfolket), fick träffa några skol-
barn och deras unga lärarinna som glatt 
svarade på våra frågor. Besöket avsluta-
des med att alla Sweor planterade varsitt 
blommande träd (vi fick vårt träds 
nummer så att vi senare via internet 
kan se hur väl det växer!) för att hjälpa 
befolkningen med deras trädplanterings-
projekt. Vi var för många för att som 
planerat äta lunch i byn så vi for tillbaka 
till Abai Jungle Lodge. Några av oss gick 
sedan på promenad på plankgångarna i 
regnskogen bakom Abai Jungle Lodge 
för att utforska fågellivet där. Vi t o m 

klättrade upp i ett fågelutkikstorn, men 
troligen pratade vi för mycket för vi såg 
inga tropiska fåglar, däremot kunde vi 
höra massor av fågelkvitter och andra 
djungelljud!

På eftermiddagen färdades vi uppför 
floden i tre båtar på jakt efter elefanter 
och krokodiler. Under färden började 
det ösregna och en båt samlade ihop 
Sweor som ville återvända till Abai 
medan resten av oss fortsatte. Efter 
bara en kort stund mötte vi en annan 
båt och fick veta att en hjord pygmée-
lefanter siktats lite längre fram bortom 
flodkröken. Och plötsligt på den vänstra 
flodstranden upptäckte vi femton pyg-
méelefanter. Vi lyckades komma ganska 
nära utan att skrämma bort djuren. 
Honor med ungar vadade lekfullt i 
strandkanten medan hannarna höll 
vakt bakom buskarna längre upp. Ofta 
simmar de även över den strida, breda 
floden på jakt efter föda. Pygméelefanter 
finns bara i Sabah i Borneos nordöstra 
del, och länge trodde man att dessa 
elefanter hade introducerats till Borneo 
av kungen av Thailand som gåva till sul-
tanen av Brunei. År 2003 visade DNA-
undersökningar att pygméelefanten 
på Borneo skiljer sig från den asiatiska 
elefanten och att detta skedde redan för 
ca 300 000 år sedan. Pygméelefanten är 
världens minsta elefant; hannen blir bara 

2 ½ m hög, men den har större öron, 
längre svans, rakare betar och är inte lika 
aggressiv som sina asiatiska och afrikan-
ska kusiner. Idag lär det finnas endast  
1 500 vilda pygméelefanter i Sabah 
och vi hade turen att beskåda femton 
stycken! För oss blev det en oförglömlig 
upplevelse att få se dessa ståtliga djur i 
deras naturliga miljö!

Tack och lov gick resan tillbaka mycket 
snabbare för vi färdades nu med ström-
men och väl framme vid lodgen var det 
ljuvligt att byta om till torra kläder till 
middagen.
På kvällen åkte vi på ännu en båtfärd för 
att beundra de malaysiska eldflugorna. 
De är i själva verket inga eldflugor utan 
6 mm långa tropiska skalbaggar, som 
kommunicerar med varandra i mörkret 
genom små grönaktiga ljussignaler som 
skapas genom kemiska reaktioner i in-
sektens inre. Forskare har också fastställt 
att det är viktigt att hannarna blinkar i 
takt, för honorna svarar inte på ojämna 
blinksekvenser!
Det var verkligen trolskt att se tusentals 
av dessa tindrande mikroskopiska ‘jul-
gransljus’ i mangroveträden inte långt 
från vår lodge!

Onsdag 23 mars:  
Tidigt, tidigt på morgonen, sedan vi 
ställt vårt bagage utanför dörren, var 
vi fem oförfärade Sweor utav tjugofyra 
som i strilande regn (som sedan tack 
och lov upphörde!) färdades i båt till 
en liten bågformad insjö, Pitas, för att 
se på djurlivet där. Pitas är en ‘korvsjö’ 
(‘Oxbow lake’ på engelska eftersom 
den liknar en oxes ok), en meander-
slinga med stillastående vatten som 
avskurits från en huvudflod i ett flackt 
landskap genom erosion och avlagringar. 
I Australien kallas de för ‘billabongs’, i 
Louisiana för ‘bayous’.
Vår båt gled fram under nedhängande 
grenar på en sidogren av Kinabatangan-
floden fram till ‘korvsjön’ som visade sig 
vara underbart vacker, delvis täckt av 
vattenväxter och omgiven av regnskog. 
Luften var var ren och klar, himlen som 
ett ljusblått valv, magiskt! När vår guide 
Erik sedan serverade oss kaff/te och kex 
kändes tillvaron absolut perfekt!

Efter frukosten började vi återresan 
nedför Kinabatanganfloden tillbaka till 
Sandakan och ‘civilisationen’. Mot slutet 
av båtfärden kunde vi på östra sidan av 
flodens delta faktiskt i fjärran skönja 
några filippinska öar. Kanske nästa 
resemål?
Så var vi tillbaka i Sim Sim och fiskar-
byn på pålar och det kändes som en 
evighet sedan vi var där sist! Färden 
fortsatte med buss till det kinesiska 
Buddha-templet Puu Jih Shih, byggt 
1987, känt för sina enorma Buddha-
statyer i guld, stora slingrande drakar i 

rött och färggranna dekorerade pelare. 
Templet ligger högt på en kulle med en 
vidunderlig utsikt över staden Sandakan 
och Sulusjön. Det var William Clarke 
Cowie, en skotsk ingenjör och vapens-
mugglare från Glasgow, som grundade 
den första europeiska kolonin här på 
1870-talet. Mellan åren 1884 och 1946 
var Sandakan huvudstad i Brittiska 
Nordborneo.

Under andra världskriget besatte 
japanska soldater Sandakan och mellan 
åren 1942 och 1943 internerades 2 700 
australienska och brittiska krigsfångar i 
staden. Japanerna beslöt att tvångsför-
flytta krigsfångarna 260 km västerut upp 
i bergen till den lilla orten Ranau. Under 
dessa s k dödsmarscher mellan januari 
och juni 1945 dog 500 krigsfångar, de 
övriga dog av dysenteri eller dödades av 
fångvaktare i lägren. Endast sex soldater, 
alla australiensare, som lyckats fly ur 
fångenskapen, var fortfarande i livet vid 
krigets slut!
Under krigets sista skede förstördes 
Sandakan totalt av japanerna och de al-
lierades bombningar.
Efter kriget blev Sandakan en brittisk 
kronkoloni och huvudstaden flyttades 
till Jesselton, numera Kota Kinabalu 
(KK). Sandakan blev så småningom 
Sabahs viktigaste träexporthamn och lär 
ha haft det största antalet miljonärer i 
världen boende där!
Idag är Sandakan Borneos näst största 
stad och utgångspunkt för turister som 
vill utforska Sabahs unika, rika natur 
och djurvärld.

Innan avfärden till Kota Kinabalu flyg-
plats åt vi i all hast lunch på Sabah Ho-
tel, känt för sina fantastiska efterrätter.
Flygresan till Kota Kinabalu gick galant,  
men sedan hade vi flera timmars 
flygförsening till Kuala Lumpur. Alla 
Sweor lyckades visserligen boka om sina 
flygbiljetter, men vi anlände ändå ganska 
sent till Hotel Marriot.

Torsdag 24 mars:  
Resan tillbaka till London gick utan 
problem, och visst var det skönt att vara 
tillbaka i ‘civilisationen’ igen, men våra 
tankar går ofta tillbaka till de otroligt 
spännande, intressanta, äventyrsfyllda 
och oförglömliga dagarna i Borneos tro-
piska regnskog, en av världens äldsta!

Önskar att ni alla hade kunnat vara där 
tillsammans med oss och uppleva det 
stora äventyret!

Rigmor

“Vi försökte alla 
skratta för full hals till 

olika rörelser...”
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Att leta efter en allomfattande förklar-
ing är omöjligt, tror Jean-François Drolet, 
statsvetare, specialiserad på frågor gäl-
lande etik och verksam vid Queen Mary 
University i London.

- Det var olika människor från skilda 
sociala samhällsskikt som deltog i 
oroligheterna, vad som kan sägas vara 
gemensamt för dem är en känsla av att 
man inte är en del av samhället, att man 
inte har några framtidsutsikter.

Jean-François Drolet tror att denna 
känsla av alienering kombinerad med en 
avsaknad av öppen politisk diskussion, 
var bidragande orsaker till gnistan som 
tände krutdurken. Att reaktionen från 
allmänheten blev otroligt upprörd förstår 
Jean-François Drolet delvis som en följd 
av meningslösheten i det hela.

- Att kasta en sten genom fönstret till 
ett ekologiskt café som inte har något 
att göra med global kapitalism, var ett av 
problemen med de här gatubråken. Det 

var otydligt till vem eller vilka dessa upp-
loppsmakare riktade sin vrede.

Mediadebatten som följde i tumultens 
spår var märkt av Londonbornas enorma 
ilska gentemot vandaliseringen och våldet. 
Människor blev avbrutna i sina vardags-
göromål, vägar stängdes av och tåg ställ-
des in. En viss rädsla och misstänksamhet 
präglade också det offentliga rummet 
dessa augustidagar.

- Londonborna hade all rätt att vara arga 
och upprörda, menar Jean-François Dro-
let. Upploppsmakarna verkade inte bry 
sig om sin roll i samhället eller om andras 
egendom. Men det är också det här vi 
måste diskutera – vad innebär det att vara 
en medborgare i samhället och vad är 
vi skyldiga varandra? De här frågorna är 
förhandlade och omförhandlade dagligen. 
Det faktum att många ledande politiker 
stängde dörrarna till dessa diskussioner 
efter upploppen genom att göra skillnad 
på upploppsmakarna och samhället, istäl-
let för att se upploppsmakarna som en del 

TEXT: Pia Petersson  ILLUSTRATION: Karin Dahlbacka

I början av augusti drabbades London av de värsta gatuoroligheterna på runt 30 år. Det hela startade  
i Tottenham i norra London och spred sig som en löpeld till andra delar av huvudstaden. Efter  
fyra-fem dagar av utbredd plundring och vandalisering lugnade situationen ned sig. Nu försökte  
det brittiska samhället, media och politikerna förstå vad som hade hänt och varför dessa upplopp 
hade inträffat.

av samhället, är precis det som gör att 
den politiska diskussionen uteblir, tror 
Jean-François Drolet.

Kanske har vi något att lära av det här 
och måhända leder det så småningom 
till en fördjupad politisk diskussion 
angående orsakerna till upploppen, som i 
sin tur kan leda till en förbättring.

- Det här är ändå vad politik handlar om, 
historiskt sett har politisk kursändring 
ofta inträffat efter olika typer av sociala 
omvälvningar i samhället, resonerar Jean-
François Drolet.

För att komma till den punkten måste 
dock allmänheten, media och politikerna 
först svälja sin gemensamma vrede och 
försöka förstå de bakomliggande orsaker-
na till augustioroligheterna.

- Det finns anledningar till att det här 
hände. Att ta ett steg tillbaka och försöka 
förstå varför är inte att ge sitt samtycke, 
slår Jean-François Drolet fast.
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Det var i vintras på cinemateket i 
Malmö, under ett hastigt besök i min 
hemstad, som jag såg Mike Leighs nya 
film Medan åren går (Another Year) och 
jag minns hur jag tänkte ”äntligen en film 
om vanliga människor, med skådespelare 
som faktiskt ser ut som vanliga människor 
och lever vanliga liv.” Det var som om 
jag stod på någons veranda och kikade 
in i deras privatliv snarare än sittande 
i en biosalong 
distanserad från 
verkligheten.

Medan åren går 
är ett familjepor-
trätt där vi möter 
det lyckligt gifta 
medelåldersparet 
Tom och Gerri 
och ser årstiderna 
skifta och färgerna 
förändras på deras kolonilott i nordöstra 
London. Här ägnar de sin fritid medan 
åren går åt att så och skörda vårens, som-
marens, höstens och vinterns frukter och 
grönsaker.Men parets kolonilottsidyll 
blir snart en magnet för bortkomna och 
ensamma själar när deras olyckliga vänner 
desperat börjar söka sig till deras själv-
belåtna trygghet.

Mike Leigh har varit verksam inom brit-
tisk teater och film i över 40 år. Uppvux-
en i industristaden Salford i Lancashire 

TEXT & PRESSBILD: Linn Lönroth

vann Leigh erkännande framförallt för 
sina TV-dramer som han började skriva 
och regissera redan på 70-talet. Pjäsen 
Abigail’s Party från 1977, vars premiär 
ägde rum på Hampstead Theatre i norra 
London men även spelades in för TV-dis-
tribution, är en satir om 70-talets växande 
medelklass i Storbritanniens förorter, 
om dess nyckfullhet och egensinniga 
beteende. Ett par år tidigare hade Ingmar 

Bergmans Scener ur 
ett äktenskap med 
Liv Ullman och 
Erland Josephson 
väckt liknande  
uppmärksamhet 
i Sverige och 
svenskarna rusade 
plötsligt iväg till 
landets många 
familjerådgivnings-
byråer för att 

rädda sina äktenskap. Johan och Mari-
annes problem och medelklassbesvär var 
nästan obekvämt bekant för den svenska 
publiken.

Abigail’s Party rymmer många av de 
stildrag som idag ofta kännetecknar 
Mike Leighs filmer och pjäser. Redan nu, 
liksom i Medan åren går, lämnade han 
stort utrymme för improvisation och lät 
berättelsen och karaktärerna utvecklas 
efterhand tillsammans med skådespelarna 
istället för att utgå från ett färdigskrivet 

“ 
...ett uppfriskande 

vardagsporträtt av  
en stad jag faktiskt  
känner igen... ”

Medan åren går

manus. Och som i Scener ur ett äktenskap 
blir skådespelarnas närvaro på detta sätt 
nästan obehagligt verklig och påträng-
ande.

Det är inte ofta jag ser filmer om det 
London jag lärt känna efter att ha bott här 
i snart fyra år. På TV häromdagen visades 
Notting Hill med Julia Roberts, en film 
med vackert komponerade bilder av ståt-
liga viktorianska radhus med röda dörrar 
i de rika delarna i västra London. Dit åker 
jag möjligtvis på helgerna om jag har råd 
trots det stigande biljettpriset på Londons 
tunnelbanor. London på film känns alltför 
ofta distanserat från verkligheten, som 
en vykortsskildring och kärleksförklar-
ing till en perfekt och homogen stad 
utan en endaste glimt av det ofta mindre 
glamorösa livet i Londons utkanter. För 
mig är det just denna på film förbisedda 
mångfald som ger London sin identitet 
och som har fått mig att stanna här i snart 
fyra år, inte de fläckfria gatorna i Kensing-
ton och Chelsea. Medan åren går är ett 
uppfriskande vardagsporträtt av en stad 
jag faktiskt känner igen och av nyanserade 
och dynamiska människor jag kan tänka 
mig finns på riktigt.

Medan åren går hade premiär i Storbritan-
nien år 2010 och går att beställa på DVD 
från bl.a. www.amazon.com
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TEXT: Malin Ståhl
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Vykort från Seines strand

Badarna i Asnières, Georges Seurat, 1883-84. National Gallery of London.

Nu när höstmörkret börjar smyga sig på har jag letat i historiens byrålåda och hittat en av de konstnärer som 
betydde mycket för utvecklingen av måleriet och de förändringar konsten stod inför under 1900-talet. Året är 1883, 
och Georges Seurat målar den första av sina tavlor i den stil som kom att kallas neo-impressionism och som ligger till 
grund för utvecklingen av modernismen under 1900-talet. Tavlan fick namnet Badarna i Asnières.

För den som vill se Badarna i Asnières  
i verkligheten finns målningen på  
National Gallery vid Trafalgar Square.

Kära familien,

Här kommer en hälsning från mig. Jag har installerat mig väl och börjar nu känna mig 
riktigt bekant med Paris. Dagarna är glada och solens strålar värmer och lyser med ett 
vackert gyllene sken, så olikt vårt nordiska klara ljus. Om dagarna söker jag svalka vid 
floden, här är mycket liv och rörelse, det är liksom hela Paris behöver svalka!

Jag har tagit mig till Asnières, och placerar mig i skuggan av ett träd alldeles vid vattnet. 
Här huserar en målare, en verklig konstnär. Han kommer hit och studerar sitt motiv och 
arbetar med små skisser. Vi har blivit något bekanta, hans namn är Georges Seurat. 
Där sitta vi ju, vid floden och svalka oss i sommarens hetta, för må ni tro att dagarna 
blir heta här i Paris.

Sedan har han bjudit mig in till sin atelière, där han målar efter sina skisser stort på 
duk med de minsta och klaraste färgfläckar tätt, tätt samman. Det liknar ingenting! 
men så taga man några steg tillbaka, kommer man lite på avstånd, och en makalös 
bild framträder. Då visar sig plötsligt sammanhanget mellan de klara klickar av färg 
som skapar ljus och mörker och som skimrar i sommarens toner. Det är något alldeles 
märkvärdigt.

Så har min sommar förflutit,och jag hoppas dessa rader ska värma er i det annalkande 
höstmörkret.

Varma hälsningar från mig,
Eder Kära

“

”

Klockan 4.50 rullar tåget till Skottland iväg från Londons Padding-
ton Station. På spåret bredvid kör ett annat tåg förbi parallellt och när 
Elspeth McGillicuddy blickar ut genom fönstret på vagnen mitt emot blir 
hon vittne till ett mord då hon ser händerna av en man brutalt snärja sig 
runt en kvinnas hals tills hon faller död ner.

Mrs McGillicuddy är Agatha Christies huvudperson från deckarromanen 
4.50 från Paddington från 1957, och på samma klockslag och samma 
tågstation inleds också Håkan Nessers nya roman Himmel över London, 
men denna gång på ett anländande tåg från Heathrow Airport.

”Vi anländer med Heathrow Express till Paddington kl. 4.50. Jag tog 
emot en Evening Standard av en tidningsutdelare och medan vi stod 
och väntade i taxikön hann jag läsa om ett knivmord ute på Wimbledon 
Common.”

Ännu en gång sker ett mord under Londons himmel, men istället för 
detektiven Miss Marple följer vi nu huvudpersonen Leonard som under 
sina vandringar genom västra Londons gator och parker väntar på döden 
som kryper allt närmare. Mördaren som springer lös kallas för ”the watch 
killer” eftersom han sätter på armbandsur på sina offer vars visare stannat 
på det klockslag som deras liv slocknat, och Leonard minns sina  
ungdomsår i huvudstaden och en passionerad kärleksaffär som drog  
in honom i hemligt spioneri för den tjeckiska motståndsrörelsen.

Trots denna mörka bild av Londons landskap som Nessers roman flera 
gånger väcker i mig som läsare, där åskstormar, kraftiga nog att slå sönder 
St Matthew’s Church i hjärtat av Bayswater, härjar och får sedan länge 
döda mordoffer att flyta upp längs Themsen, är Himmel över London ett 
försök av Nesser att lämna deckargenren som han annars kopplas till.  
Uppvuxen i Kumla men numera bosatt i London lämnade Håkan Nesser 
vid slutet av 90-talet sitt läraryrke för att författa på heltid. Det grov-
maskiga nätet (1993) blev den första deckarromanen och inledande delen 
i hans prisbelönta Maardamdekalog som även har filmatiserats med Sven 
Wollter i huvudrollen som kommissarie Van Veeteren. Utmärkelserna och 
framgången fortsatte med Barbarottikvintetten vars femte och sista del är 
tänkt att publiceras under det kommande året.

För mig blir Himmel över London kanske mest av allt en av stadskildring 
av ett London som porträtteras med en sådan suggestiv detaljrikedom 
att själva staden gestaltas nästan som viktigare än de många personerna 
vars livsöden knyts samman och blir tydliga först när deras vägar hastigt 
möts någonstans i Londons folkvimmel. Covent Garden, Trafalgar Square 
och Notting Hill är platser som förändras under romanens gång genom 
tillbakablickar till 60-talets Swinging London som Nesser beskriver med 
en precision som gör det svårt att inte fundera över hans egen relation till 
staden.

Till skillnad från Maardamdekalogen som utspelar sig i den fiktiva staden 
Maardam följer vi i Himmel över London med till en stad som förfat-
taren själv tycks ha starka band till. Att jag ibland tvingas fundera över 
vem som egentligen är vem i romanens dubbla lager nästan förstärker 
bilden av London som en stad som aldrig står stilla och där en atmosfär 
av anonymitet råder.

Himmel över London är utgiven av Bonniers Förlag.

TEXT: Linn LönrothHimmel 
över 
London
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Håkan Nesser. Fotograf: Caroline Andersson, Albert Bonniers Förlag.
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På den stora bröllopsdagen beslöt jag 
tillsammans med en vän att vi skulle åka 
in till stan i stället för att se det hela på 
tv, och försöka få oss en glimt av bröllops-
paret.

Vi tänkte att när man nu bor i London 
får man ju se till att utnyttja det. Lättare 
sagt än gjort. Att ta sig in till centrum 
var förhållandevis lätt men promenaden 
ner till The Mall fick sitt slut i en massiv 
folksamling ca 50 meter från där kortegen 
skulle passera. Så där stod jag och försökte 
hitta min vän samtidigt som det blev mer 
och mer svårframkomligt. Efter ca 45 
minuter hade vi lyckats hitta varandra och 
med nöd och näppe tagit oss ur den värsta 
folksamlingen. Vi tog oss sakteliga ner 
till Trafalgar Square där det fanns en stor 
skärm som visade bröllopet live. På torget 
var det feststämning med folk utstyrda i 
enligt dagen passande kostymer, en scen 
med musikframträdanden samt journalist-
er och tv-bås med kanaler från runt om i 
världen. Som tur var lyckades vi komma 
fram till torget precis så att vi fick se ‘the 
big moment’ – kyssen på balkongen. Slutet 
gott, allting gott.

The Royal 
Wedding

TEXT & BILD: Emma Wieslander
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KONTAKT
SWEA:s avdelningar är uppdelade i sju 
regioner. Varje region har en region-
styrelse som består av ordförande  
från respektive 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, Mallorca, 
Marbella, Oslo, Sydafrika, Telemark

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

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

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

FÖR WEBBADRESSER, SE:
www.swea.org

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

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

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

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

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

SWEA stödjer projekt med svensk anknytning samt utbildning genom stipendier. 

SWEA har cirka 7 500 kvinnor som medlemmar i 73 lokala avdelningar i 34 länder 
på fem kontinenter. 

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

SWEA Internationals ordförande sedan januari 2007 är Åsa-Lena Lööf.
Ny internationell ordförande fr o m 1 januari 2012 är Margaret Sikkens Ahlqvist.

SWEA London
SWEA London grundades 1989 av Anna Curman och firade 20 år 2009.  
Avdelningen har idag 145 medlemmar i alla åldrar. Som medlem får man tidningen 
SWEA-Bladet 2 ggr/år samt SWEA Internationals tidning SWEA Forum 2 ggr/år. 
Det anordnas programaktiviteter på dagar såväl som kvällar och helger, och man 
har också tillgång till en mängd attraktiva medlemsförmåner. Varje år anordnar 
varje region ett regionmöte och varannat år samlas alla Sweor världen över för ett 
världsmöte. 2011 hölls världsmötet i Kuala Lumpur. Som Swea är man välkommen 
att delta på alla möten.  
I SWEA London finns det flera intressegrupper, öppna för alla London-Sweor. Vill 
man starta en ny grupp går det också bra. Kontakta ordförande för mer information:

GRUPP KONTAKTPERSON 
Golf Ulla Hising
Målarklubb  Anne Brun
Teater och Musik  Sofie Haag
Bridge  Camilla Coats-Carr
Kaffemorgon i Richmondområdet Anne Brun
Kaffemorgon i Beaconsfield/Gerrards Cross Kajsa Höij
Filmkvällar Ing-Marie Ando
Promenader i Richmond & Windsor  Birgitta Lawrence, Ingvor Pettersson  
 & Gudrun Fahlström
SWEA Art Maria Willman

(För kontaktinformation se SWEA:s matrikel eller gå till www.swea.org/london)

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

SWEA London blir vad vi gör det till. Har du önskemål eller synpunkter på vår 
verksamhet, tveka inte att höra av dig!
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London-Swean blev en omtyckt röst 
bland Sveriges radiolyssnare när hon med 
stor entusiasm lät oss följa med i det brit-
tiska mediaflödet fram till dess att prins 
William och Kate Middleton sa ‘ja’ den 
29 april i år.

Vi fick en pratstund med Camilla några 
veckor efter att den kungliga bröllopsyran 
hade lagt sig.
Rösten är pigg och rapp, 
där på andra sidan av tele-
fonluren och svaren kom-
mer snabbt. Man anar 
en kvinna med glimten i 
ögat. Inte konstigt att just 
Camilla fick jobbet som 
bröllopsreporter.

- Det är något av det roli-
gaste och mest spännande 
jag har gjort på många år, 
konstaterar Camilla över telefon ifrån sitt 
hem i Teddington i sydvästra London.
Camilla rapporterade om alltifrån hur 
brudparet vinkade under sitt första of-
ficiella framträdande till vad de kallar 
varandra när ingen annan förväntas höra 
och om rojalistiska souvenirer och snacks. 
Inslagen blev mycket populära och på P4 
Extra och Lotta Bromés facebooksida kan 
man fortfarande lyssna på Camilla.

Det var tidigare i år som P4 Extra med 

Lotta Bromé i spetsen sökte en bröllops-
reporter på plats i den brittiska huvudsta-
den genom SWEA London. Camilla var 
en av de många som anmälde sitt intresse, 
och tänkte sedan inte mer på det.

Flera veckor senare blev hon uppringd 
av en redaktör på radiokanalen och några 
samtal senare stod det klar att uppdraget 
var Camillas.

- Jag blev både 
väldigt glad och 
väldigt förvånad 
på samma gång, 
säger Camilla, 
som tillbringade 
18 månader på 
Sveriges Radios 
Utlandsprogram 
i sin ungdom 
och anställdes 

då som frilansreporter. Därefter arbetade 
hon som programansvarig på BBC under 
många år och sedan startade Camilla sin 
egen transskriberingsservice. Trots att 
denna dam har drillats i media under 
hela sitt liv, var hon väldigt nervös inför 
livesändningarna.

- Jag var tvungen att ta en whisky innan 
för att lugna ned nerverna, avslöjar hon 
med ett skratt. Men Lotta Bromé är 
mycket duktig och vi kom väldigt bra 

“Jag var tvungen  
att ta en whisky  

innan för att lugna  
ned nerverna...”

TEXT: Emelie Krugly Hill  BILD: Camilla Coats-Carr

Hallå 
där 

överens och samtalen blev lättsamma och 
trevliga.

Vad har Camilla Coats-Carr själv då för 
relation till den brittiska kungafamiljen?
- De är en väldig tillgång för det här 
landet, något som drottningen är ansvarig 
för och har lagt ned mycket jobb på under 
alla dessa år. De är en succé för England 
och tillägger att ”it would be a poorer 
place without them”.
- Annars har jag inget större intresse av 
dem utan det ligger mer på en allmän nivå 
och jag fick läsa på en del inför radiosänd-
ningarna, berättar Camilla Coats-Carr.

Hon fortsätter:
- Men visst var bröllopet fint! Klänningen 
var underbar och det var så kul att se alla 
gästerna och musiken under ceremonin 
var underbar, utbrister hon slutligen, och 
jag är lättad att allting gick planenligt. Nu 
hoppas jag bara att prins William och hans 
Kate får vara friska och vara i fred.

Vem vet, kanske får vi höra Camilla i  
etern på nytt framöver. Drömmen är att  
rapportera om udda turisttips, avslöjar  
hon. Eller kanske anlitar rentav P4 Extra  
Camilla som OS-reporter inför de stor-
slagna händelserna nästa år? En sak är 
säker, mersmak av radiorapportering har 
denna London-Swea fått och Sverige har 
fått mersmak av denna färgstarka dam.

Vi fick en pratstund med Camilla Coats-Carr som rapporterade från det brittiska prinsbröllopet  
och vann P4 Extra-lyssnares hjärtan.
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