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Innehåll Redaktörens rader
Min dotter Daniella föddes i 
september 2009. Mycket viktigt 
att komma ihåg, för nuförtiden i 
mitt liv mäts allt i Daniella-år. BD, 
Before Daniella eller AD, After 
Daniella. Ni andra kanske följer en 
annan tideräkning, men så är det 
här. 10 BD, när jag flyttade från 
Sverige till Atlanta (1999 för er som 
inte är så snabba på huvudräkning) 
var jag väldigt aktiv i SWEA för 

det var roliga fester och ett jättefint socialt nätverk som 
ny i USA. Efter några år hade det dock fyllt sitt syfte och 
fast jag fortfarande var medlem var jag inte längre aktiv i 
styrelsen. 1 AD (alltså 2010 för er som följer traditionell 
tideräkning), gick jag med i SWEA här i New Jersey, inte så 
mycket för min egen skull utan framför allt för att Daniella 
skulle få chans att leka med andra svensktalande barn och 
få ta del av den svenska kulturen. SWEA NJ har alltså fyllt 
olika roller beroende på om det var BD eller AD. För BD 
och AD skiljer sig ganska nämnvärt åt. BD kunde jag dricka 
tre Dry Martinis till lunch utan att höja på ögonbrynet. AD 
får jag hålla mig till ett glas vin till middagen för att inte 
trilla av stolen (eller för att kunna komma upp ur sängen 
dagen efter). BD kunde jag stassa runt i storlek 34/36. AD 
ska jag vara glad om jag kan klämma in mig i ett par gamla 
mammabyxor med resår i midjan som jag smart nog sparat. 
Fast både BD och AD var jag redaktör för SWEA Bladet. Så 
vissa saker ändras visst aldrig.

Trevlig läsning, 

Mee Eriksson 
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Ordförandens ord

SWEA NJ Styrelse

Kära Sweor,

Det är åter dags för SWEA-
bladet och för mig att skriva 
ett par ord och det blir sista 
gången för min del. Efter 
sex år i styrelsen och tre år 
som ordförande är det dags 
att säga tack och adjö. Det 
har varit fina, trevliga år och 
jag är glad över att lämna 

stafettpinnen vidare till nästa ordförande som ska föra 
SWEA NJ mot nya höjder. 

2014 är ett jubileumsår, SWEA som organisation firar 35 
år. Det arrangerades en middag i Stockholm i juni och 
innan dess hade PR-gruppen, som SWEA NJs Christina 
Molitéus är medlem i, mottagit en svensk flagga från 
kungen. Tillställningen ägde rum den 6e juni på Skansen. 
Vi Sweor här i New Jersey firade med en fantastisk sillsexa 
hemma hos Anna Liebler. Vädrets makter stod på vår sida 
och Annas och Mees patrull hade fixat en underbar kväll. Vi 
satt i Annas härliga trädgård och njöt. En av stipendiaterna 
från 2013, Mattias Jacobson, stod för underhållningen 
och spelade ett par vackra svenska folksånger på sin gitarr. 
Mattias hann också med att njuta av den goda maten och 
vårt trevliga event. 

Ännu en helt fantastisk sommar har passerat. I år spelade 
det faktiskt ingen roll var man befann sig. Det var nästan 
som om vädret inte kunde bestämma sig var det skulle vara 
bäst; i New Jersey var det varmt med låg fuktighet och i 

Medlemsansvarig 
Karina Larsson 

Programansvarig 
Karin von Zelowitz

Redaktör 
Mee Eriksson

Webmaster & Nyhetsbrev 
Johanna O’Connor

Sverige var det varmare och skönare än normalt. Vem kunde 
tro att det skulle bli så? Jag var som vanligt i Sverige. Det 
var underbart varmt så det enda man egentligen kunde göra 
var att bada, sola och njuta. Jag minns att jag skrev så i fjol 
också men i år var det faktiskt varmare och många som inte 
hade tillfälle att bada och njuta klagade på att det var för 
varmt. Man brukar ju kalla Stockholm för Nordens Venedig 
och snart kan Stockhom också tävla med Venedig om vem 
som har den bästa sommaren.  

Vi började höstsäsongen med typisk svensk kräftskiva 
hemma hos Alva Kappy som bor precis vid stranden. 
Alva hade dukat fint med rödvita dukar och klarblåa glas. 
Kräftdekorationer hängde över borden och vi kunde höra 
havets vågor. Alva hade också ordnat med vädret; ljumma 
vindar fläktade och fullmånen lyste över oss. Vi hade det 
underbart! Alva och Eva hade fixat en kväll som vi kan 
drömma oss tillbaka till nu när hösten och vintermörkret 
omger oss.

Jag tackar för mig och önskar er alla en God Jul och ett gott 
slut på 2014!

Kram,

Kerstin

Från vänster: Kerstin Malmström, Birgitta Koskinen, Karin Lindgren, Karin 
von Zelowitz, Emma Sleightholme, Karina Larsson. I mitten: Mee Eriksson. 
Inflikad: Johanna O’Connor.
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Ubåtsjakt i Stockholms skärgård

Under oktober månad pågick intensiva 
spaningar efter en undervattensfarkost 
i Stockholms skärgård. Det hela bör-
jade med att Sveriges signalspaning 
uppfattade ett nödsamtal på ryska 
samtidigt som det ryskägda handels-
fartyget NS Concord låg stilla på inter-
nationellt vatten utanför Stockholms 
skärgård. Försvarsmakten offentligg-
jorde någon dag senare att en insats 
mot misstänkt främmande undervat-
tensverksamhet hade inletts. Över 200 
personer från olika förband ingick. I 
Kanholmsfjärden och i Nämndöfjärden 
observeras en trolig främmande 
undervattensfarkost. Man tror att det 
kan finnas en skadad eller saknad 
rysk undervattensfarkost i skärgården 
och man uppfattar även en krypterad 
signal som sänds från skärgården till 
Ryssland. Efter att detta har offentlig- 
gjorts börjar NS Concord plötsligt 
stäva iväg och misstankar finns att det 
fartyget agerat som stödfartyg åt mini- 
ubåtar. Nästa dag släpper försvars-
makten en bild från Jungfrufjärden på 
vad som kan antas vara en främmande 
ubåt. Must och Säpo jagar samtidigt 
en misstänkt svartklädd man som 
setts vada i vattnet utanför Sandön. 
Rysslands försvarsministerium 
förnekar att någon av deras ubåtar 
kan ligga skadad i svenska vatten och 
de skickar ett forskningsfartyg till 
skärgården. Skeppet är specialbyggt 
för sökinsatser under vatten. Sökandet 
intensifieras de kommande dagarna 
och pågår fortfarande när detta skrivs.

Vad vet vi egentligen? 

Bekräftade uppgifter:

Försvaret har uppgett att det har 
gjorts fem olika iakttagelser av trolig 
främmande undervattensverksamhet i 
Stockholms skärgård. En bild har även 
släppts. Enligt försvaret sker insatsen 
i ett område av intresse för utländska 

Svenska nyheter

makter. Försvaret uppger att det 
genom åren har gjorts flera iakttagel-
ser på misstänkt främmande under-
vattensverksamhet i ett och samma 
område i Kanholmsfjärden.

Obekräftade uppgifter:

• Nödsignal? Försvaret har fortfarande 
inte kommenterat medieuppgifterna 
om att pådraget orsakats av en rysk 
undervattensfarkost i nöd. 

• Ubåt? Försvarsmakten betonar att 
det rör sig om en underrättelseopera-
tion – inte en ubåtsjakt.

• Ryssland? Ryska regeringen förnekar 
all koppling till den pågående sven-
ska insatsen. Svenska experter är 
skeptiska. ”Att ryssarna nu förnekar 
inblandning innebär inte att det inte 
kan ha varit en rysk apparat”, säger 
tidigare Moskvaambassadören Sven 
Hirdman. Samtidigt lämnar ryssarna 
en luddig dementi som kan tolkas som 
att det faktiskt finns, eller har funnits, 
någonting i de svenska vattnen.

• Moderfartyg? Det har spekulerats 
i om NS Concord är moderfartyg åt 
en miniubåt av modell Triton–NN. 
Sjöfartsverket anser inte att fartygets 
närvaro är misstänkt.

Text: Karin Lindgren, SWEA NJ

Avfärdade uppgifter:

Den man som fångats på bild och som 
pekats ut som en person med möjlig 
koppling till ubåtsjakten identifierades 
den 20 oktober som en vanlig svensk 
fiskare. En bild på en ubåt tagen från 
Djuröbron identifierades samma dag 
som en svensk ubåt använd i olika 
evenemangssammanhang.

Ja, vad ska vi tro om detta egentligen? 
Det är onekligen lättare att jaga ubåtar 
när de faktiskt går på grund!

Brasse Brännström död

Den 29 augusti hittades den folkkäre 
skådespelaren Brasse Brännström död 
i sitt hem, han blev 69 år gammal. 

”Även om jag skulle få Nobelpriset i 
fysik, kemi och litteratur samma år så 
skulle det ändå inte stå i dödsrunan. 
Det skulle stå om Fem myror är fler 
än fyra elefanter, punkt”, sa Brasse 
Brännström förra året till Lotta Bromé 
i Sveriges Radio. 

Lars Erik “Brasse” Brännström föddes 
1945 i Stockholm. Tidigt började han 
intressera sig för musik och älskade 
att spisa jazz. Sånglärarinnan på 

Den vita fläcken i vattnet är den misstänkta främmande ubåten.
Foto: friatider.se
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folkskolan i Västertorp menade att 
Brasse var musikalisk och hade vacker 
röst och tyckte att han skulle börja 
i Eriksdals musikklasser. Därifrån 
gick han vidare till Adolf Fredriks 
musikskola där han träffade Lasse 
Hallström, numera Hollywoodregissör. 
Själv hade Brasse inte några 
skådespelarambitioner, han blev det 
bara, tack vare Lasse Hallström. De 
började med att göra hemmagjorda 
musikvideor till band som Tages och 
The Maggots. Det var Lasse Hallström 
som presenterade honom för Magnus 
Härenstam, och tillsammans med Eva 
Remaeus gjorde de Sveriges mest 
sedda barnprogram Fem myror är fler 
än fyra elefanter. Brasse Brännström 
gjorde tillsammans med Magnus 
Härenstam huvudrollerna i flera av 
Lasse Hallströms filmer på 1970-talet, 
bland annat En kille och en tjej 1975. 
De båda gjorde också flera omtalade 
krogshower i Stockholm på restau-
rangerna Bacchi Wapen och Berns. 
Tillsammans med dåvarande sambon 
Lill Lindfors och privatteaternestorn 
Aller Johansson bildade Brännström 
och Härenstam produktionsbolaget 
Limabrall som satte upp flera stora 
privatteatersuccéer i Stockholm under 
1980-talet. En mindre känd sida av 
Brasse Brännströms karriär var att han 
skrev manus. Bland mycket annat var 
han inblandad i manuset till Lasse 

Prins Carl Philip och Sofia Hellqvist 
Foto: swedishconsulate.org

Hallströms film Mitt liv som hund som 
nominerades till en Oscar för bästa 
manus 1988. Brasse Brännströms 
sista roll på film blev i Mats Arehns 
film Bäst före som hade premiär 
2013. Han gick en sväng på gala-
premiären, sedan gick han hem och 
läste en bok. Efter visningen gick han 
ner till premiärfesten och var där en 
stund också innan han gick hem igen. 
Så där värst förtjust i strålkastarna och 
fotoblixtarna var han inte.

 
Prins Carl Philip och Sofia Hellqvist 
gifter sig

Ingen har väl missat att Prins Carl 
Philip friade till sin Sofia i juni. Nu 
är äntligen datumet för bröllopet 
bestämt. Den 13 juni 2015 blir 
de man och hustru i Slottskyrkan i 
Stockholm. Det blir såklart en stor 
fest och kungen har lovat att bekosta 
kalaset.

 
Skandinavisk mat i New York

Annika Sundvik har kämpat i New 
York hela sitt vuxna liv. Med galleri 
och två krogar. Nu står hon bakom 
Nordic Preserves Fish & Wildlife som 
säljer skandinaviskt och ekologiskt på 
La Marqueta, Park Avenue/115st och 
Essex Market, 120 Essex St.

http://www.nordicpreserves.com 

Brasse Brännström
Foto: expressen.se

Svenska tidskrifter på nätet

Tidigare var det svårt för utlands-
boende att följa med vad som 
händer i Sverige. Nu finns alla 
TV-program och tidningar på 
nätet. En ny tjänst gör att man för 
en billig penning kan läsa flera 
dagstidningar och många vecko- 
och månadstidningar.

www.readly.com

Källor: 
Tidningen Fokus 
www.aftonbladet.se 
www.dn.se 
Olle Wästbergs nyhetsbrev
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Höstens Sverigekrönika 
Text: Ulrika Söderberg, Sverige

Då var det höst igen och vare sig ni vill 
eller inte kommer jag att ägna lejon- 
parten av den här texten åt valet, 
givet dess totala dominans i media 
det senaste halvåret. Höstens val till 
riksdag, landsting och kommun, ink- 
lusive för- och efterspel, framstår allt 
mer som en kombination av Det sjunde 
inseglet och en latinamerikansk 
Telenovela. Det har debatterats och 
argumenterats, smutskastats och för- 
skönats, idoliserats och demoniser-
ats och det har slagits i dörrar och 
drattats på ändor (1). Ögon har him-
lats med och hånleenden i mjugg 
har uppenbarats. Det är inte utan att 
svensken känner sig lite matt vid det 
här laget. Och då har vi ändå inte på 
långa vägar sett slutet ännu. 

Låt mig ta det från början. I och med 
EU-valet i maj var gemene svenne lag-
om till midsommarsillen verkligt trött 
på politikerdebatter i TV. Reinfeldts, 
Löfvens och resten av partiledarnas 
nunor hade redan då roffat åt sig allt 
för stort utrymme på bekostnad av 
viktiga UEFA-matcher och angelägna 
Topmodellfinaler. Efter den massiva 
satsningen på EU-valet lär partiledar- 
na ha lagt sig ner och tagit en kvarts 
powernap för att sedan slå sig pep-
pande på kinderna, Stefan Holm-
style, och dra vidare till Visby. Under 
Almedalsveckan, som växer för varje 
år, deltar numera alla som jobbar med 
politik (2), opinionsbildning (3) och/
eller media. På ett trivsamt sätt knör 
de ihop sig på en yta motsvarande en 

genomsnittlig bouleplan och betalar 
en kvarts månadslön för att få bo i ett 
fuktigt källarrum hos någon entre-
prenöriellt lagd gotlänning. Bara man 
är där liksom. Det var upptakten till 
valrörelsen, eller ”supervalåret” som 
det också kallades p.g.a. att det i och 
med EU-valet var flera val samma år 
(4). Trist nog för alla andra strålkas-
tarljussökande personer dök Gudrun 
Schyman upp som feministen i lådan 
och snodde i princip allt mediaut- 
rymme som fanns att tillgå i norra Eu-
ropa och lockade enkelt med sig 90% 
av journalistkåren upp i skogsbrynet 
för lite smågodis och kuckelurande 
(5). Gudrun och hennes parti Femin- 
istiskt Initiativ (6) totaldominerade det 
för opinionsbildare numera så viktiga 
Twitterflödet under perioden, till de 
andras stora förtret. Mest förtret av 
alla kände Sverigedemokraterna som, 
sin vana trogen, upplevde sig mobbade 
och att metoderna för mediakapning 
var odemokratiska (7). 

Det gick 13 debatter på dussinet 

Gudrun Schyman föreslår att Feministiskt initiativ byter namn till Feministerna.
Foto: www.dn.se

Almedalen.  
Foto: Sverigesradio.se

(1) Bildligt talat mest, men inte uteslutande. I 
en TV-debatt föste Stefan Löfven något bryskt 
iväg Centerpartiets Annie Lööf med armen när 
hon försökte lämna över en spännande ener-
giutredning. Media efteråt fick nuddandet av 
partiledararmar att framstå som att Social- 
demokraternas partiledare gjort en halvnelson på 

sin kombattant, som till råga på allt var kvinna 
(=ömtålig ju!).  Självklart fick han be om ursäkt 
efteråt, vilket på ett storsint sätt godtogs av 
Annie.  

(2) Eller har jobbat med. Eller vill jobba med. 
Eller som någonsin har haft ett jobb. Eller som 
är arbetslösa, pensionärer eller är någon form av 

djur. Är du t.ex. en snögubbe går det också bra. 

(3) Eller som någonsin haft en åsikt. Eller i alla 
fall velat ha en åsikt.

(4) Eller kallades det för supervalår p.g.a. att 
man ville supa efter att Sverigedemokraterna 
blev Sveriges tredje största parti? Inte orimligt.  
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hela augusti och september, varav 
minst en fjärdedel handlade om 
huruvida man skulle ta debatten med 
Sverigedemokraterna eller tiga ihjäl 
dem för att minska deras potentiella 
valframgångar. Ingen strategi verkade 
dock fungera och de hade helt tydligt 
medvind i sina bruna segel och det 
verkade vara chockerande många som 
ville vara med i deras fejkade knätofs-
gäng.

Så kom då själva valkvällen och redan 
vid första prognosen blev det tydligt 
att det skulle bli en jämn tvekamp 
mellan blocken. Länge stod det och 
vägde mellan om det var Alliansen 
eller de rödgröna som fått flest röster 
och när natten var över och morgonen 
kom visade det sig att ingen egentlig- 
en hade vunnit. Eller, ingen hade i 
alla fall fått någon egen majoritet att 
tala om. Men formellt var det rödgröna 
blocket större än det blåa och visst har 
Sverige i många perioder haft fung- 
erande minoritetsregeringar, men al- 
drig så liten som den här skulle bli. 
Stefan Löfvens segertal borde knap-
past ens ha fått kallats för det. Säl- 
lan har väl en seger på papperet i real- 
iteten egentligen varit en sådan upp-
enbar påse… bajs, typ. Han hade 
ingen lätt uppgift framför sig och läget 
öppnade mest av allt för kritik från alla 
håll. I och med att Socialdemokraterna 
inte hade fått egen majoritet innebar 
det nu att de fick gå till Miljöpartiet 
och förhandla och kompromissa för att 
få till ett regeringsförslag (och ändå 
alltså trots det vara i minoritet, men 
vara mindre i minoritet än Alliansen, 
om ni hänger med?). När det var gjort 
och de eftertraktade ministerposterna 
fördelade på ett hyfsat rättvist sätt 
till den hungriga vargflocken, måste 
grupperingen promenera vidare till 

Vänsterpartiet för att där förhandla 
och kompromissa för att få igenom 
statsbudgeten (som ju är en ny reger-
ings första viktiga uppgift). Jonas 
Sjöstedt, Vänsterpartiets ledare, hade 
bara någon vecka tidigare, med darr- 
ande underläpp, kallat till press-
konferens där han berättade att Steffe 
(som han trodde var hans kompis!) 
inte alls ville bilda regering med ho- 
nom utan var jättetaskig och bara ville 
leka med Miljöpartiet hela tiden, helt 
plötsligt. Inte ok, tyckte Jonas. Ett så 
sårat och lurat ansikte har vi väl inte 
sett i TV sen Bobby Ewings dagar. Det 
var alltså till denne försmådde man 
som Löfven med sin nya malliga 
regering skulle gå med mössan i hand 
för att på så sätt få igenom budgeten. 

Jonas Sjöstedt 
Foto: nyheter24.se

Men eftersom Socialdemokraterna inte 
heller tillsammans med Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet kommer att ha egen 
majoritet måste deras budgetförslag 
stödjas av ytterligare partier för att 
gå igenom (8). Lyckas inte det skulle 
det kunna innebära regeringskris och 
nyval. Historiskt sett har aldrig någon 

regering bildats på så få mandat, 
så det lär inte vara några vilsamma 
räkmackeår Löfven har framför sig 
direkt. Snarare ett antal jobba-häcken-
av-dig-för-ingen-belöning-alls-år. 
Så det känns lite som att grattiset 
man ville säga till vinnaren snarast 
omformulerades på vägen ut ur 
munnen till ett ”Det som inte dödar 
härdar, hörrö”. Förhoppningsvis. Hur 
som helst tror jag att de flesta gör allt 
de kan för att nyval ska undvikas. Vi 
orkar helt enkelt inte med en vända 
till. Inte både det, höstdagjämning 
och julskyltning i början på oktober! 
Så gissningsvis kommer detta eviga 
förhandlande och kompromissande 
bestå hela mandatperioden för vart-
enda förslag regeringen lägger i riks- 
dagen. Kanske blir det hackat. Möjlig-
en malet. Men mest troligt; inget av 
det. Heja Sverige! 

Men har det inte hänt något roligt då? 
Jorå. Prinsessan Estelle har börjat dag- 
is och det var ju rart att titta på föru-
tom för överklassens mödrar som lär 
ha trängt sig skavsåriga på cashmere- 
armbågarna för att få en plats till sin 
egen telning i samma barngrupp. Det 
är en investering för framtiden det, 
klart värt en blåtira eller två. Prins 
Carl Philip friade som bekant till sin 
flickvän Sofia som tydligen nu accept-
erats av kungaparet trots sina tidigare 
något tveksamma… tja… vad ska 
vi kalla det… ”karriärval” (se nästa 
stycke). Detta för oss osökt in på nästa 
viktiga punkt. 

Det lilla utrymme i TV som inte ägnats 
åt valet har vi i Sverige den senast 
tiden fyllt ut med intressanta och läro- 
rika dokumentärer från jordens alla 
hörn… Nej, förlåt, jag skrev fel; Med 
kvalitetsunderhållning av talangfulla 

(5) Ren spekulation alt. en metafor.

(6) Som efter valresultatet på 3,1 % gick från 
att kallas FI till det elaka öknamnet Pi (alltså 
som i 3,14)

(7) Hihi. Alltså, förlåt men jag kan inte 
låta bli att tycka att det låter så skojigt när 

Jimmie Åkesson i upprörd ton använder ordet 
”odemokratiskt”. 

(8) Håll ut! Snart har jag pratat färdigt om 
detta! 
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Lärarhögskolan i Stockholm. 
Foto: wikimedia.org

Paradise Hotel-ungdomar.
Foto: chic.se

medverkande, menar jag. Nej, jag 
bara skojar. Seriöst; Vi valde att fylla 
det med Paradise Hotel. För er som 
har haft det behagliga nöjet att inte 
bevittna eländet så kommer här en 
kort programbeskrivning: Ta en hand-
full ungdomar (9) med fördelaktigt 
yttre (10) men med ytterst beklaglig 
utbildningsnivå (11) och synnerligen 
outvecklad konsekvensförståelse. 
Skeppa iväg dem till en lyxvilla i 
tropisk omgivning som motiverar 
mycket exponerad solbränd ungdoms- 
hud. Tillse ett fullt barskåp dygnet 
runt och påslagna kameror i samma 
utsträckning. Invänta och bevittna 
katastrofen när deltagarna aktivt 
förstör sitt framtida yrkesliv, sin lever 
och din TV-kväll. Mellan supandet och 
kopulerandet inför öppen ridå genom-
förs någon slags utröstning med viss 
regelbundenhet där det blir uppenbart 
vem som godtroget missbedömt pakt- 
löften och uppenbarligen legat med 
fel annan ungdom. Under tiden detta 
händer i realtid skriver kvällstidning- 
arna om det varje dag. Alltså som i: 
varenda dag. Minst ett par artiklar och 
vinklingar. När Sveriges framtid sedan 
kommer hem efter avslutad tävling får 
de som ser allra snyggast ut när man 
lutar dem mot en palm alt. vodkaflas-
ka, åka ut på en barturné i småstäder 
runt om i Sverige.  Där får de dricka 
ännu mer alkohol och riktigt bombsäk-
ert förstöra även de sista små frag-
menten av möjligheter till att kunna 
få ett respektabelt arbete i framtiden. 
Notera att detta är ett extremt populärt 
program. Över 11 000 kids sökte till 
att få delta. Som jämförelse sökte 
10 000 ungdomar i samma ålder till 
lärarhögskolan. Dock inte ur samma 
urvalsgrupp (får man anta/be till Gud 
om). Programmet är själva definitionen 
på trash-TV och ändå/tack vare det 

är en deltagarplats hett eftertraktad. 
MEN. Och här kommer den dramatiska 
vändningen; man ska inte vara alltför 
snabb att döma! Det kan också vara 
en språngbräda till att bli Prinsessa av 
Sverige! Man kan bli halvutvikningstjej 
efter programmet och träffa en prins 
på krogen (t.ex. skulle han kunna heta 
Carl Philip, rent hypotetiskt) och efter 
ett par år av omstyling och omskolning 
kan man bli friad till om det vill sig 
väl. För det var precis det som hände 
prinsens fästmö Sofia som deltog i 
Paradise Hotel för ca 10 år sedan. Jag 
hoppas självklart att alla får samma 
chans till förlåtelse och uppgradering 
som hon fått i livet men jag tror nog 
ändå att Lärarhögskolan är ett säkrare 
kort i längden. 

Nej, nu känns det som att jag gnällt 
färdigt för den här gången. 

(9) I personbevisen lär de vara någonstans mel-
lan 18-25 år vilket gör mig jättejätteorolig. De 
får alltså både rösta, framföra fordon i över 70 
km/timmen samt beställa saker på nätet utan 
målsmans underskrift. Obehagligt!

(10) Inte helt sällan medelst olika typer av 
fyllnadsmaterial.

(11) Vilket demonstrerades på ett obehagligt 
men pedagogiskt tydligt sätt när de i en geo-
grafitävling inte visste i vilken världsdel Sverige 

ligger eller kunde peka ut ens i vilket ungefärligt 
område på kartan Europa vanligtvis håller till. 
På riktigt. Jag upprepar: Rösträtt. 
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Anslagstavlan

Känner du någon som vill annons-
era i SWEA Bladet? Nedan finner 
du information om priser och 
format. För mer info eller för att 
boka en annons till nästa nummer, 
kontakta Maud Hendler på 
maudhendler@icloud.com.

Tack till alla våra annonsörer!

Glöm inte att gynna dem i 
stundande tider.

Färg:
Helsida: $300
Halvsida: $150
Kvartssida: $80
Visitkort: $40

Svartvit:
Helsida: $150
Halvsida: $75
Kvartssida: $40
Visitkort: $20

Som medlem i SWEA NJ får du 15 
% rabatt på IKEA Paramus mata-
vdelning.

Följande företag och organisation- 
er erbjuder förmåner till alla 
SWEA-medlemmar:

Mer information finns på vår  
hemsida www.newjersey.swea.org

- SVIV
- Nordic Reach Kvartalstidning 
  (endast USA)
- SVT World
- 1.6 miljoner klubben
- Sweden Bookshop

Medlemsförmåner

Annonsinfo

Kommande 
aktiviteter

HITTA OSS PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/sweanewjersey

21 januari Tackfest hos Mee 
 Eriksson
10 februari SWEA NJ Årsmöte

Se SWEA NJs hemsida för mer 
detaljerad och uppdaterad infor-
mation: www.newjersey.swea.org

Svenska Kyrkan i New York  
Luciafirande, lördag 13 december 2014

Tre luciakonserter kommer att hållas i Holy Trinity Lu-
theran Church i hörnet av Central Park West och 65th 
Street den 13e december, på självaste luciadagen. 
Medverkar gör kyrkokören, luciakören, barnkören och 
solister under ledning av Hans-Åke Svarfvar.

Föreställningarna är kl. 16.00, kl. 18.00 samt kl. 
20.00. Konserten kl 16.00 rekommenderas för barn-
familjer.

Biljetter släpps den 20 november på julbasaren. 
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SWEA Bladet välkomnar ny  
redaktionsmedlem

Hej! Noha heter jag och är ny medlem i 
SWEAs redaktion. Som barn bodde jag i 
Östergötland men flyttade senare ned till 
Malmö runt gymnasietiden. Jag gillar alltså 
skånskan men har tyvärr ingen talang i att 
tala den! Berättelsen om hur jag hamnade 
i USA är kort – Jag blev kär, gifte mig och 

flyttade! Här har jag bott sedan februari 2012 
medan jag pluggat resten av mina kurser på 
distans för att bli färdig lärare. I övrigt är jag 
en språknörd, jag älskar språk och har som 
mål att lära mig 6 språk. Än så länge är jag 
halvvägs och har ett fjärde språk på gång. Jag 
tycker även om att läsa böcker, laga mat, foto-
grafera och dricka te! Det ska bli jättekul att 
jobba på SWEAs redaktion där jag ska ordna 
med bilder och skriva intressanta artiklar!

Scandinavia House
58 Park Avenue @ 38th Street
New York, NY 10016
info@amscan.org
www.scandinaviahouse.org

T: 212.779.3587

E: info@amscan.org

W: scandinaviahouse.org 

    amscan.org

ICELAND: Artists Respond to Place 
Utställningen pågår till den 10 januari 2015. Fritt inträde.

Elva av Islands ledande moderna konstnärer ingår 
i uställningen Iceland: Artists Respond to Place på 
Scandinavia House. Verken omfattar vitt skilda genrer 
som måleri, fotografi, skulpturer och videoinstallationer 
och skildrar konstnärernas förhållande till sitt land 
med dess unika geografi. De konstnärer som ingår i 
uställningen är Birgir Andrésson, Guðrún Einarsdóttir, 
Olafur Eliasson, Georg Guðni Hauksson, Einar Falur 
Ingólfsson, Guðjón Ketilsson, Eggert Pétursson, Ragna 
Róbertsdóttir, Egill Sæbjörnsson, Katrín Sigurðardóttir 
och Þórdís Alda Sigurðardóttir.

Voyage to the Virtual: Nordic Digital Art 
Utställningen öppnar i januari 2015

För första gången någonsin på Scandinaiva House 
öppnar efter årsskiftet en utställning tillägnad digital 
konst; Voyage to the Virtual. Utställningen omfat-
tar konstverk med rörliga bilder gjorda av nordiska 
konstnärer som arbetar bl.a. med videoinstallationer. 
Besökarna kommer att bjudas på en perceptuell resa 
in i den virtuella världen.
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Johanna Törn-Mangs

Jag heter Johanna Törn-Mangs 
och är finlandssvensk. Vår familj 
dök upp i Madison i augusti, då 
vi flyttade till USA från Esbo, 
en grannstad till Helsingfors. 
Familjen består förutom av mig 

Annika Pernberger Windt

Jag heter Annika Pernberger 
Windt och flyttade till Rivervale i 
början på augusti i år. Vi (jag, min 
man och våra två barn som är 10 
och 12 år) har fått möjligheten 
att bo och leva här i några år tack 

Charlotta Kuratli

Jag heter Charlotta Kuratli och 
kommer ursprungligen från 
Ronneby i Blekinge. Sedan jag 
började jobba har jag flyttat runt 
mycket och jobbat i England, 
Österrike, Tyskland, Schweiz 

Hitta oss på nätet!
www.newjersey.swea.org

Nya medlemmar

själv av maken Mikael Mangs och tre barn: en nioårig 
kille och två tjejer, tolv och femton år gamla. Det 
var Mikaels jobb som förde oss hit. Han jobbar för 
ett finländskt mjukvaruföretag som heter Basware. 
Själv kommer jag också att jobba när jag får mitt 
arbetstillstånd. Jag är journalist specialiserad på 
webb och ska arbeta deltid på distans för Yle i 
Finland. Yle är det finländska public service-bolaget, 
motsvarigheten till svenska SVT och SR.
Det ska bli jätteroligt att lära känna andra svenskor 
här och hoppas kunna visa min dotter lite svenska 
traditioner! Hoppas vi ses snart!

vare min mans arbete. Jag kommer inte att arbeta så 
när jag inte hjälper PTA i skolorna, sköter hushållet eller 
tränar har jag har möjligheten att utforska detta land.

I Sverige bor vi ute på Ellös, ett kustsamhälle på Orust 
några mil norr om Göteborg.

och nu i New Jersey. Jag är gift med Stephan som är 
Schweizare (därav Kuratli) och vi har två söner. Lucas 
(6 år) som är född i Österrike och Leo (3 år) som är 
född i Schweiz. Vi pratar tyska, svenska och engelska 
hemma och jag skulle gärna lära känna och kunna 
umgås med svenskar både för egen del men också 
tillsammans med familjen för att stärka den svenska 
delen. 

Jag jobbar för Mondelez International i East Hanover. 
Stephan håller på att utbilda sig till flyginstruktör på 
Morristowns Airport och vi bor i Morristown. Lucas och 
Leo går båda i Chatham Day School.

Karolina Lindgren

Jag heter Karolina Lindgren och 
bor i River Edge. Jag har bott i 
USA sedan 2001 (med några turer 
tillbaka till Sverige de första åren), 
först i Connecticut och New York 
där jag jobbade som au pair och 

nanny och studerade på Hunter College. Sedan 2008 
bor jag i New Jersey med min nu 6-åriga dotter Amaya, 
min amerikanska man och vår hund Stitch. Jag jobbar 
på ett företag i Long Island som investerar i bostäder för 
låginkomsttagare. I Sverige är jag uppvuxen i Söderhamn.

Det ska bli jätteroligt att lära känna andra svenskor 
här och hoppas kunna visa min dotter lite svenska 
traditioner! Hoppas vi ses snart!
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Regionmöte i North Carolina

Den tredje oktober satte jag mig på 
planet till Greensboro i North  
Carolina för att vara med på Östra 
Amerikas (OAME) regionmöte. Som 
vice ordförande fick jag vara ersät-
tare för Kerstin Malmström som var 
bortrest. Vi var sex personer som 
deltog från New Jersey; Madeleine 
Hershberger (regionssekreterare), Iji 
Gunnarsson, Ingrid Cagan, Illiana 
Björling, Anita Berger och underteck-
nad. Väl framme på hotellet möttes vi 
av North Carolina Sweor som gav oss 
varsin välkomstpåse som bl.a. innehöll 
mycket goda kanelbullar och kakor 
från ett svenskt bageri i Greensboro. 
Bra början!

Första programpunkten på fredagen 
var ett besök på The Civil Rights Mu-
seum. Vi fick en guidad visning runt 
museet, som ligger i Woolworths gamla 
butikslokaler där den första s.k. “sit 
in”-protesten skedde på 1960-talet. 
Protesten gällde att svarta nekades 
service i Woolworth’s cafeteria och 
efter 6 månaders sittstrejk ändrade 
Woolworth sina regler. Efter besöket 
på museet var det dags för ett förmöte 
med andra regionordförande. Kul att få 
ansikten till de röster som jag tidigare 
hört på telefonmöten. På kvällen åkte 
vi buss hem till Karin (SWEA NC) 
för att vara med på en grillfest. Hon 
hade satt upp ett stort partytält i sin 
trädgård och bjöd bl.a. på traditionell 
North Carolina-pulled pork. Karin hade 
även hyrt in ett greengrass femmanna- 
band som underhöll. Kul kväll som av- 
slutades med att vi grillade “s’mores” 
runt eldstaden.

På lördagen var det dags för re-
gionårsmöte i Volvo Lastvagnars 
lokaler. Madeleine Trolles (SWEA NC) 
man jobbar på Volvo och de hade 
mycket generöst erbjudit oss att hålla 
mötet i deras lokaler. Efter årsmötet 
tillbringade vi lite tid med grupparbete 
där vi diskuterade SWEAs styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot samt 

hade intressanta diskussioner om hur 
vi bättre kan marknadsföra SWEA via 
sociala medier. Sen var det dags för 
en god lunch och en presentation av 
Volvos Lastvagnsdivision med efterföl-
jande åktur i lastbilarna. Den chock-
rosa lastbilen var klart populärast och 
ett bevis på att kvinnor tydligen väljer 
bil efter färg. På kvällen åkte vi till 
Stonefield Cellars, en vingård ca 30 
min utanför Greensboro, där vi provade 
lokala viner. Vid middagen fick vi 

underhållning av SWEA NC stipend- 
iat, Kristoffer Emanuelsson, som med 
mycket känsla tolkade sånger av Dan 
Andersson. Jag vill även tillägga att 
SWEA NJ hade stor tur vid lotteriet då 
Iji, Illiana och Anita vann fina priser. 
Heja SWEA NJ!

Jag var tvungen att åka hem tidigt på 
söndag morgon, men de som stannade 
kvar hade möjlighet att gå på en förfat-
tarfrukost där SWEA NC medlemmen 
Birgitta Gottlieb McGalliard berättade 
om sin bok Lives Divided: My Family 
Torn Apart by WWII and the Soviet 
Gulag.

Sammanfattningsvis var det en kul 
helg med många nya bekantskaper och 
skratt. Och som Anita Berger sa: “Jag 
tror att det här var ett av de trevligaste 
regionmöten jag har varit på”. Jag 
håller med Anita och tackar SWEA NC 
för en trevlig helg.

Text: Birgitta Koskinen, SWEA NJ

Birgitta Koskinen och Madeleine Hershberger.

Sweor på regionsmötet.Madeleine med den chockrosa Volvolastbilen.



Take a vacation where the souvenir is part of an unforgettable 
experience. Purchase any new Volvo within the Volvo Overseas 
Delivery Program and you'll discover a truly unique way to buy a 

car, as well as a truly unique way to travel around 
Europe. Here’s what’s included:

• Two round-trip tickets to Scandinavia*
• A free first class hotel night in Gothenburg, Sweden

• Great savings off the U.S. MSRP on U.S.-model Volvos
• Free shipping to Smythe Volvo

Summit, NJ
908-273-4200

WWW.SMYTHEVOLVO.COM

Purchase a Volvo, Get a Vacation 

Ask For 
Craig Melquist
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När våren var som vackrast här i New 
Jersey sammanstrålade några Sweor 
på Grounds for Sculpture, en före 
detta kapplöpningsbana i Hamilton. 
Parken är ungefär 17 hektar stor (42 
acres) men den är så fint designad att 
den verkar hundra gånger större. Man 
har planterat tusentals träd och buskar 
och alla dessa har en uppgift där de 
är planterade så att varje gång man 
rundar ett hörn ser man något nytt. 
När vi var där visades utställningen 
The Retrospective av Seward Johnson. 
Seward Johnson är född i New Jersey 
och eldsjälen bakom parken. Han är 
mest känd för att skapa bronsstatyer 
så naturtrogna att man många gånger 
tror att det är levande människor. 
Mannen på bänken som sover under 
en New York Times-tidning är ett 
sådant exempel och man ber nästan 
om ursäkt när man tränger sig förbi 
ett par som bara har ögon och öron för 
varandra. Det tycks ligga en flicka som 
kopplar av i gräset och längre bort ser 
det ut som om en man planterar en 
blomstersäng. Vi såg också flera verk 
där Seward Johnson själv fyllt i resten 
av historien. Mona Lisa sitter i sin ram 
men bakom väggen där tavlan hänger 
kan vi se henne sitta med håriga 
mansben i läderstövlar och Girl with 
Pearl Earring sitter och rör i en bunke. 
Varje verk har sin historia och det visar 
också hur Seward Johnson arbetar och 
formar sina statyer.

Det är Seward Johnsons statyer som 
är mest överväldigande men det 
finns även verk av ca 175 andra 
konstnärer. Många tavlor avbildas 
tredimensionellt. För den här 
utställningen har verk från andra 
delar av USA flyttats till parken.  
Naturligtvis är Forever Marilyn den 
mest kända statyn där hon står på ett 
varmluftsutsläpp och kjolen blåser 
upp. Det nästan åtta meter höga verket 
har transporterats hit från Kaliforniens 
öken. Life Magazines Unconditional 
Surrender imponerar med sin fem 

Grounds for Sculpture

gånger naturliga storlek. Ja, det var 
många verk man kände igen med ett 
leende. Vilken fantasi! 

Grounds for Sculpture är alltid värt 
resan, speciellt den här gången när så 
många verk från andra delar av USA 
ställdes ut, träden blommade och 
vädret var precis så perfekt som det 
kan vara här i New Jersey.

Ingrid Cagan, Iji Gunnarsson och Gunilla Knutson.

Man som sover på en bänk.
Foto: staticflickr.com

Text: Iji Gunnarsson, SWEA NJ



T.M. WARD COFFEE
Established 1869

“Now in our 144th year
serving the finest Coffee & Tea”

7 South Passaic Ave, Chatham, NJ 07928 (973-635-8929)
944 Broad Street, Newark, NJ 07102 (973-623-1202)

www.wardcoffeeofchatham.com

Scandinavian jams (Lingonberry etc.)
Swedish Cookies
Copenhagen Blend Coffee
European Licorice

Pottery & Specialty Food Products
Custom made gift baskets 

We roast and blend all our own Coffees

Over 100 flavoured Coffees and Teas

Candy, Nuts & Dried Fruit

Coffee machines and Accessories

Cappuccinos, Lattes, Espressos & Specialty drinks
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Lekgruppen

Fina prinsessor och hjältar firar Halloween hos Emma Sleightholme.

Barnen tittar på hönorna på Hillview Farms.

Astrid har plockat ett stort äpple från trädet.Äppelplockning på Hillview Farms i Gillette.



18

Se svensk tv i Nordamerika!
SVT World, Sveriges Televisions utlandskanal, 
firar 25 år med ett specialerbjudande till alla 
tittare i Nordamerika: Teckna abonnemang nu 
och få vår digitalbox på köpet - värde $154. 

Missa inte program som Allt för Sverige, Skavlan, 
Mästarnas mästare och Melodifestivalen.

Teckna abonnemang på  www.connova.se 
eller ring +46 (0) 141-20 39 10

Följ oss på facebook.com/svtworld

Tre glada Sweor; en gammal (jag) och 
två alldeles nya (Agneta Sjölander och 
Annika Windt), träffades den 30e sep-
tember på Duke Farms för att utforska 
denna vackra egendom. Vi hyrde 
varsin cykel och trampade iväg. Det 
var underbart vackert höstväder med 
strålande sol, perfekt för en cykeltur. 

Duke Farms ligger i Hillsborough i 
Somerset county. Egendomen ägdes 
från början av J B Duke. Familjen 
Duke var förmögna tobaksbolagsägare 
från North Carolina. Deras förmögen-
het kom dock inte bara från tobak 
utan även från handel med textil och 
utveckling av vattenkraft. J B Duke 
förvandlade vad som från början var 
mer an 2000 acres åkermark till ett 
landskap bestående av nio sjöar, 45 
byggnader och mer än 23 km väg. Han 

Cykeltur på Duke Farms
Text: Annika Eriksson-Mostow, SWEA NJ

installerade även 35 fontäner och ett 
flertal skulpturer. 

Huvuddelen av egendomen konstruer-
ades mellan 1893 och 1925. Många 
av orginalbyggnaderna finns till viss 
del kvar inklusive ett växthus med 
underbart vackra orkidéer. Andra 
byggnader har blivit ombyggda och 
moderniserade. 

Egendomen idag vill vara en modell 
för miljön och vill inspirera besökare 
att lära sig att ta hand om sin om-
givning. Det är en plats för utbildning 
och forskning såväl som underbara 
naturupplevelser. Duke Farms vill 
inspirera människor och bidra till att 
främja återvinning och därigenom byg-
ga en mer hållbar framtid. Här finns 
till exempel kolonilotter där allmän-

heten kan hyra en bit land och odla 
sina egna grödor. Vi hyrde cyklar men 
man kan även vandra eller åka med ett 
motortåg som stannar på olika håll-
platser på egendomen. Vi avslutade 
vår trevliga cykeltur med lunch i The 
Great Barn.

Mera information om Duke Farms 
finns på www.dukefarms.org.

Annika Eriksson-Mostow, Agneta Sjölander och 
Annika Windt på cykeltur.
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SWEDISH EXPERIENCE
THE ULTIMATE SWEDISH EXPERIENCE WITHOUT HAVING TO TRAVEL OVERSEAS. 

As we are a Scandinavian lifestyle hotel with Swedish roots, it is safe to say we’re experts in the matter! 

You’ll stay in one of our cozy rooms, each attributed to an influential Scandinavian personality. In the 
evening we serve a three course Swedish candle-lit dinner with a mandatory glass of Rekorderlig 
Cider to start with, of course! Following a Swedish influenced breakfast the next day, your proper 
dose of Swedishness will be complete.

Located in East Hampton, with eclectic Scandinavian design, yummy food and cozy hotel rooms, 
c/o The Maidstone is made for lovers, friends, families and their dogs!  Yup, we are a dog friendly hotel.

PRICE Starting at $425 plus tax for two persons.
WHAT Swedish Fika, dinner, stay in a Scandinavian cozy hotel rooms & breakfast.

PS. In December dinner turns into a Swedish influenced Christmas feast instead!

themaidstone.com |+1 631.324.5006

207 Main Street | East Hampton, NY
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Mänskliga rättigheter främjas via sociala medier
Text: Noha Saadany, SWEA NJ

Lunds Universitet höll ett aktuellt seminarium om social 
innovation kvällen den 23e september på Scandinavia 
House i New York. Tillsammans med Svenska Institutet 
driver Lunds universitet det internationella programmet 
Social Innovation in a Digital Context. På seminariet pre-
senterade studenter från programmet sina projekt om hur 
man kan främja mänskliga rättigheter och social förändring 
med hjälp av sociala medier. Varje student fick kort pre-
sentera syftet med sitt projekt och på vilket sätt det skulle 
bidra till förändring. Projekten hade stor variation, allt från 
försäljning till musik- och filmproduktion. Ett av projekten 
Safecity vann även Facebooks Access Innovation Award för 
att aktivt motarbeta sexuella trakasserier i Indien med hjälp 
av kartläggning av farliga områden. Varje projekt bidrog med 
intressanta och innovativa idéer. Stämningen var väldigt 
positiv och uppmuntrande. Det bjöds även på svenskt fika 
vilket uppskattades av alla deltagare.

Lunds universitet grundades 1666 och är ett av de äldsta universiteten i 
Sverige. Det är rankat som ett av de 100 bästa universiteten i världen och 
samarbetar med 680 partneruniversitet i mer än 50 länder.

#pippi

Upptäck Philadelphias 
skandinaviska rötter

Pågående  
utställning,
till och med
16 februari,  
2015.
Do you know 
Pippi 
Longstocking?
 

1900 Pattison Ave. 
Philadelphia, PA 19145
americanswedish.org

215.389.1776

 

 
 
 
 
 
Besök oss

     americanswedish
     americanswedish



Summit
354 Springfield Avenue, NJ

908.522.8200

Ridgewood
63 East Ridgewood Avenue, NJ

201.670.4488

Red Bank
37 Broad Street, NJ

732.450.9011

While a typical mattress has about 900 springs, The DUX® Bed offers 
up to 4,980 springs, each custom forged from ultra-durable Swedish 
steel. Designed to be strong, yet supple, our unique multilayered 
springs dynamically support your body, distributing your body weight 
evenly to maximize circulation. Our springs—one more reason why 
DUX is known for advanced technology in sleeping.

8 Kilometers of Swedish Springs 
Support You In A DUX® Bed

DUX_BFL_Springs_SWEA_040111_PR.indd   1 3/15/11   7:02 PM
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Vår- och höstevent 2014

Vårlunch på restaurangen Cubacan i Asbury Park i maj

Årliga Sillsexan hemma hos Anna Liebler i juni

Sommarutflykt till Greenwood Gardens i Short Hills i juni
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Kräftskiva hos Alva Kappy i september

Traditionellt midsommarfirande i Vasa Park, Budd Lake, den 21a juni

ScanFest i Vasa Park, Budd Lake, den 
31a augusti



24 24
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Vår- och höstevent 2014

Höstfika med smarriga kakor och bakverk hemma hos Rose 
Stenberg Thomson i oktober

Operan Trollflöjten på Metropolitan i New York den 25 oktober samt lunch på Cafe Fiorello

100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann - 
Filmkväll hemma hos Pernilla Hedberg i oktober

Museumbesök - Thomas Edison
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Många av våra medlemmar har träffat 
Marianne på SWEA NJs årliga julmark-
nad. Det är hon som under många år 
varit en av de drivande krafterna. Vad 
alla däremot kanske inte vet är att 
hon har haft en spännande och väldigt 
framgångsrik karriär inom modebran-
schen som representant för svensk 
damkonfektion. Här får SWEA Bladets 
läsare möjligheten att veta lite mer om 
Marianne.

Berätta lite om hur det började.

Vi var ett gäng flickor från Malmö 
som i slutet av 50-talet reste till Paris 
tillsammans för att studera på Alli-
ance Française. I Mont Parnasse på 
Café Select träffade jag en grupp nya 
vänner från Nimes som sedan blev 
kända namn inom modevärlden; Jean 
Cacharel, Daniel Hechter samt Dorothy 
Bissét. Cacharels butik i Stockholm 
hade faktiskt störst omsättning av 
alla hans butiker. Svenskorna älskade 
hans design och köerna ringlade långa 
utanför butiken.

Jag träffade en hel del berömdheter 
under min tid i Paris. Det var inget 
ovanligt att se Brigitte Bardot svassa 
förbi när jag var ute och dansade den 
nya dansen jitterbug på Belgantine. 
Yves Montand, en känd skådespelare 
på 60-talet, satt ofta i baren på St. 
Germain De Pres och tog sig ett glas. 
Även Torun Hybe Bülow, senare myck-
et känd silver- och smyckesdesigner 
för George Jensen, rörde sig i samma 
kretsar. Vardagsmat på den tiden…

Hur du kom över till USA?

När jag kom tillbaka till Stockholm 
efter tiden i Paris träffade jag ett par, 
varav kvinnan var från Vermont. Jag 
kände mig sugen på att åka till New 
York och bad paret sponsra min resa, 
vilket de gjorde. Som tack för hjälpen 
ställde jag upp och arbetade under 
några månader på deras pensionat 
i en skidort i Vermont. Jag packade 

SWEA fokus – Marianne Brody

resväskan med en skidoverall som 
jag köpt i Paris. Overallen var något 
helt nytt i USA och jag väckte stor 
uppmärksamhet i skidbacken. Så stor 
att det räckte för mig att starta en 
liten importverksamhet där kläderna 
sålde slut lika snabbt som de kom 
in. Framgången väckte viss irritation 
hos ägarna till ortens skidbutik. En 
dag kom de upp till pensionatet och 
frågade vem som sålde de populära 
skidoverallerna som alla frågade efter? 
Jag fick erkänna att det var jag som 
var skyldig till konkurrensen men löste 
det genom att vi slöt ett avtal där jag 
sålde direkt till butiken istället!

Hur började din karriär?

New York var kul och jag träffade 
hela tiden nya människor. Redan 
under första året mötte jag mitt livs 
kärlek, Aaron Brody. Han importerade 
ryamattor tillsammans med en svensk 
partner. Svensken tyckte att de skulle 
ställa till med ett party för att intro-
ducera sina produkter på marknaden, 
för så gjorde man i Sverige minsann. 
Sagt och gjort, de beställde mat från 
finaste stället och satsade stort. Men 
inga inköpare dök upp på festen, 
bara vänner och bekanta. Och så 
jag förstås. Vi blev introducerade till 

varandra och tycke uppstod. Efteråt sa 
Aaron att även om festen ekonomiskt 
var en flopp så var den “not a total 
loss after all”...

Jag har alltid varit intresserad av mode 
och design och stack ut med mina 
egenhändigt koordinerade kreationer. 
När jag var i New York märkte jag att 
alla var klädda i svart från topp till tå. 
Själv hade jag färgstarka kläder med 
annorlunda snitt samt låga klackar och 
spetsstrumpor. Något liknande hade 
man aldrig sett och återigen väckte 
jag uppmärksamhet. Min pappa var 

Text: Karina Larsson, SWEA NJ

Modeller i kläder från Marianne Ohm of Malmö.

Marianne susar nerför backen i knickers som 
bryter mot allt man sett innan.
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en känd och framgångsrik så kallad 
hovfotograf och jag har nog ärvt min 
pappas näsa för affärer. Jag kände på 
mig att det låg något i luften. Aaron 
och jag startade ett företag som vi 
döpte till Marianne Ohm of Malmö på 
5th Avenue. Efter att vi gift oss 1961 
reste vi till Sverige för att övertala de 
svenska stora konfektionsbolagen 
Almedahls, Hettemarks och Wahls att 
få importera deras kläder till USA. 
På den tiden hade dessa märken stor 
framgång i Europa och ägarna hade 
ingen större motivation att expan- 
dera till USA, men efter lite lirk-
ande gick de ändå med på att sluta 
ett återförsäljningsavtal. Senare skulle 
det visa sig att svensk design i USA 
blev en stor framgång med mångårigt 
samarbete mellan mitt företag 
Marianne Ohm of Malmö och de 
svenska klädföretagen. Hade vi känt 
till att vi befann oss mitt i New Yorks 
”fashion district” hade vi kanske inte 
vågat starta företaget, men lyckligt 
ovetande vågade vi satsa och hade 
snabbt framgångar och så rullade det 
på i flera decennier.

Ett exempel på en av våra succéer 
var min kappa från svenska Hette-
marks som hade dragkedja fram och 
skorstenskrage. Den blev en av mina 
storsäljare i New York. Ett annat exem-
pel var när Audrey Hepburn, den kän-

da skådespelerskan, besökte Harpers 
Bazaars redaktion där en poplinparkas 
ur min Hettemarkskollektion blivit kvar. 
Audrey blev förälskad i kappan, fick 
behålla den och skickade senare ett 
tackbrev till mig. Svenska Almedahls 
gjorde heltryckta klänningar som var 
alldeles nytt och jag såg möjligheten 
att importera ytterligare en storsäljare. 
Svensk design kom i ropet och det 
skrevs artiklar på löpande band om det 
nya fenomenet och om trendsettern 
Marianne Ohm.

Vad skiljde mest mellan USA och 
Sverige beträffande stil och mode på 
60-talet?

Svenskt mode var mycket mer avancer-
at, hade mer färg och var gjort i natur-
material. Amerikanarna använde mest 
polyester. Jag fick samtal från ameri-
kanare som var helt fascinerade av det 
nya materialet bomull som man inte 
behövde tvätta varje dag eftersom man 
inte blev svettig som i polyesterkläder-
na. Det var en given succé.

 
Vad hände sedan?

Efter cirka 30 år beslöt vi oss för att 

helt enkelt lägga ned vår verksam-
het. Allt hade blivit mycket dyrare 
att tillverka och därför drevs priserna 
upp på kläderna vi sålde. Hettemarks 
design ändrades inte mycket över åren 
och det blev svårt att motivera kunder-
na att köpa till synes samma kläder 
fast till högre kostnad. Ingen ville ta 
över vår rörelse just då, så då tyckte 
vi att nu får det räcka. Det var väldigt 
skönt att bara kunna koppla av efter 
alla år, titta på TV-morgon och ta en 
kopp kaffe i lugn och ro.

 
Hur ser du på mode idag?

Det är fortfarande roligt med mode 
och jag följer med i det som händer, 
det sitter i ryggraden. Till exempel nu 
senast när George Clooney gifte sig, 
att se hans vackra fru i alla fantastiska 
kreationer från olika designerhus, sånt 
inspirerar. Jag ger även råd till min 
dotter när vi är ute och shoppar som 
hon tacksamt tar emot.

Senast lästa bok: 
Amanda Knox och hennes pojkväns 
bok. Jag gillar mest memoarer eller 
verklighetsbaserad litteratur.

Senast sedda film: 
“My Old Lady” med Maggie Smith 
som var filmad i Paris. Mycket bra 
film med en hel del igen-kännings-
komik.

Bästa resmål: 
Frankrike är en stående favorit. 
Thailand-resan med SWEA var 

Marianne i fokus

fantastisk och även Bologna-resan 
var jätte trevlig, med en naturlig 
sväng över Nice till hennes bostad.

Favorit designer? 
“UNIQLO”- skratt…jag gillar deras 
produkter.

Imorgon ska jag: 
Gå till Commonwealth Club i 
Montclair och skriva på kontraktet 
för julmarknaden.

Marianne framför en samling urklipp.
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Från New Jersey-sidan av Hudson-
floden, där jag bodde i våras innan 
jag flyttade till Maplewood, ser staden 
nästan ut som en kuliss, en hägring 
i morgondimman. En egensinnig och 
unik stad med blandade stilar från oli-
ka epoker som har lockat människor i 
alla tider från hela världen. En kosmo- 
politisk stad i ständig förändring. 
Skyskrapornas stad. Jag blev intresse-
rad av att lära mig mer om denna my-
tomspunna stad och framförallt dess 
arkitektur. Följ med på en vandring 
genom tid och rum. 

Fransmännen kom seglandes i början 
av 1500-talet, men det var holländar-
na som bosatte sig under senare delen 
av 1500-talet och började utveckla det 
som de kallade New Amsterdam till en 
strategisk hamn. Det var en bosättning 
med knappt 300 invånare från början 
som handlade med bland annat skinn. 
New Amsterdam var avgränsat av en 
mur som senare kom att kallas Wall 
Street. Canal och Broad Street var 
vattenkanaler med holländsk förebild 
och Broadway var ursprungligen en 
indiansk vandringsled. När engelsmän-
nen tog över kolonin ändrades namnen 
till New York och New Jersey. I South 

New York, New York

Sea Port på nedre delen av Manhattan 
finner man radhus bevarade från kolo-
nialtiden med engelska townhouse  som 
förebild. Besök gärna South Street Sea-
port Museum för en närmare inblick. 
Vartefter staden växte så bosatte sig 
människor norrut på Manhattan. Green-
wich och East Village var, som namnen 
skvallrar om, ursprungligen egna byar 
som bestod av låg bebyggelse med 
kyrktorn som högsta punkt över havet. 
Arkitekturstilarna från första halvan av 
1800-talet kallas idag för Colonial och 
Federal.

Influenser kom sedermera också från 
andra delar av Europa med stilar som 
Greek Revival, Gothic Revival, Beaux 
Art med ursprung i Frankrike och Italia- 
nate med italienska influenser. Fram 
till 1860 var dessa stilar renodlade 
men efter amerikanska inbördeskriget 
utvecklades en blandning av dessa stil- 
ar, så kallad eklekticism. I Greenwich 
och East Village ser man fina exempel 
på alla dessa stilar. 

Union Square var tidigt ett viktigt 
kommunikationsnav. På den tiden 
drog hästar spårvagnsliknande vagnar. 
Färjetrafiken med persontransporter 
till både New Jersey i väster och Long 

Island i öster var livlig. I början på 
1900-talet ersattes spårvagnarna av 
tunnelbana och tidigt togs det stra- 
tegiska beslutet att skapa en enhetlig 
tunnelbaneavgift med bara en zon för 
hela New York stad, vilket har under-
lättat och stimulerat staden att växa. 

Staden bestod länge av låga enfa-
miljshus där kyrkorna var de högsta 
byggnaderna. Vid de strategiska 
naven, som Union Square, växte 
sig affärsverksamheterna starka och 
kommersiella områden ersatte bo-
stadskvarter. Ladies Mile där till exem-
pel Tiffanys hade sin ursprungliga affär 

Text: Jeannette Jarmlinger, SWEA NJ
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kallades Broadway mellan 8:e och 
23:e gatan. Flerfamiljshus, så kallade 
french flats för bättre bemedlade och 
tenament buildings för mindre förmög-
na, ersatte alltmer enfamiljshusen när 
staden blev mer och mer tätbefolkad. 
Man finner exempel på dessa i kvarter-
en kring Gramercy Park. 

Den vackra staden, City Beautiful, och 
Beaux Art-stilen med så kallad dress 
for success-arkitektur är en modern 
fransk stil som flirtar med barocken. 
Den monumentala stilen hittar man 
bland annat på offentliga och andra 
publika byggnader såsom Grand Cen-
tral Station, byggd 1903-1913, och 
New York Public Library från 1911. 
Båda är magnifika byggnader som är 
väl värda ett besök. 

På Upper West Side finner man också 
bra exempel på Beaux Art. Tunnel-
banans utbyggnad med expresstopp 
på den västra sidan gynnade fortsatt 
exploatering norrut. Samtidigt blev det 
möjligt att bygga allt högre konstruk-
tioner i och med att stålet introduc-
erades som material. Byggnader restes 
med bärande stålram istället för tegel-
stomme. Vid Central Park byggdes vid 
sekelskiftet flera ståtliga flerfamiljshus 
såsom the Ansonia, Darlton, Dakota 
och Carlton. Central Park i sig är en 
urban park som trots att den är anlagd 
och planerad in i minsta detalj, har en 
känsla av naturlig miljö med organiska 
former och genial trafikseparering, ett 
mästerverk i landskapsarkitektur. All-
männa parker, museum och bibliotek 
blev inte verklighet förrän kring förra 
sekelskiftet. 

Stålramskonstruktion och uppfin-
ningen av hiss gjorde det möjligt att 
bygga allt högre. Woolworth Building 
är kanske en av de äldsta och mest 
kända skyskraporna i New York. På 
1920-talet gjorde modernismen sitt 
intåg samtidigt som första världskriget 
medförde en breddad influens från 
andra kulturer. Tiden kännetecknas 

av optimism och ett samhälle starkt 
präglat av maskiner. Några av New 
Yorks allra mest kända skyskrapor 
härstammar från denna tid; Chrysler 
och Empire State Building, båda i Art 
Deco-stil. Rockefeller Center i den mer 
moderna klassiska stilen antar utma-
ningen att organisera flera skyskrapor 
och skapa ett Skyscraper City. Mod-
ernismens internationella stil som nu 
följer präglas ännu mer av ny teknolo-
gi och nytänkande och en avskalad 
arkitektur med skyskrapor helt i glas 
såsom Lever House och Seagram 
Building som står mittemot varandra 
på Park Avenue. 

Postmodern arkitektur är ett mång-
skiftande begrepp för den rörelse som 
under 1960- och 1970-talen vände 
sig mot idealen inom modernismen. 
Postmodernismen är bland annat in-
spirerad av så kallad populärkultur och 
kan kanske beskrivas som en mindre 
strikt och mer lekfull arkitektur. Goda 
exempel är skyskraporna Trump Tower, 
Sony Tower och IBM Building från 
1980-talet som ligger sida vid sida 
på Madison Avenue med atriumgårdar 
öppna för allmänheten. 

Ett kännetecken för New York är att 
man ständigt rivit och byggt nytt. 
Vissa områden har trots det blivit 
kvar och kommit att omvärderas, som 
exempelvis den industriella staden. 
Ett exempel på detta är SoHo, som 
länge var ett övergivet industriområde 
lämnat åt sitt öde på grund av planer 

på en motorväg tvärs över denna del av 
Manhattan. Numera har området den 
största samlingen gjutjärnsarkitektur i 
världen och är historiskt skyddad. 

Då var vi framme i nutid och om 
samtida arkitektur finns hur mycket 
som helst att berätta. I egenskap av 
infrastrukturplanerare väljer jag att 
lyfta fram World Trade Center Trans-
portation Hub, som när den är färdig 
2015 kommer att förbinda byggnader, 
tunnelbanor, tåg och färjor. En fantas-
tisk skapelse av arkitekten Santiago 
Calatrava som också har ritat och 
konstruerat den högsta skyskrapan i 
Sverige och Norden, Turning Torso, 
belägen i Västra Hamnen i Malmö. 

Som sagt, New York är alltid i ständig 
förändring med influenser från hela 
världen. Stadens charm är kanske att 
alla kan känna sig hemma någonstans 
och att man kan besöka “världen” 
utan att lämna New York i och med att 
så många kulturer har och fortsätter 
att berika staden på alla sätt och vis.
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Lucia på ASHM – en 75 år gammal tradition
Text: Sophie Hallberg, Marketing Assistant på ASHM
Foto: Lotta Nordin, f.d. Marketing Assistant på ASHM

”Natten går tunga fjät, runt gård 
och stuva...”. Den 13e december får 
tusentals svenska hem, skolor och 
arbetsplatser besök av vackra luciatåg, 
skridandes till klingande sång och 
flammande ljus. Raderna sjungs ut i 
decembernatten som en påminnelse 
om att det snart är jul. Men den sven-
ska luciatraditionen har en helt annan 
början. 

De flesta av oss har någon gång hört 
talas om historien om Sankta Lucia, 
jungfrun från Sicilien som seder-
mera blev helgonförklarad av den 
romersk-katolska kyrkan. Men tvärt-
emot vad många tror har den svenska 
luciagestalten mycket lite med helgon-
et Sankta Lucia att göra. Den svenska 
luciatraditionen sägs härstamma från 
firandet av vintersolståndet, som enligt 
den julianska kalendern inföll natten 
mellan den 12e och 13e december. 
Det var årets längsta och mörkaste 
natt, och enligt folktron var det en 
natt då övernaturliga väsen härjade 
omkring. Gårdsbefolkningarna höll sig 
därför vakna och vädjade till ljusets 
makter för att få ljuset att återvända. 
Eftersom ordet lucia härstammar från 
latinets lux, som betyder ljus, kallades 
den 13e december för luciadagen. Då 
människorna ändå höll sig vakna över-
gick den kusliga natten med tiden till 
en kväll fylld av julförberedelser och 
festligheter. När sedan Sverige över-
gick till den gregorianska kalendern 
flyttades vintersolståndet till den 22 
december, men firandet levde kvar. 

The American Swedish Historical Mu-
seum, ASHM, började sitt luciafirande 
så tidigt som 1939. Museets arkiv 
berättar om lucian som tågade nedför 
trappan i den stora entrén till ljudet 
av näverluren och stjärngossarnas 
staffansång. Idag ser det inte alltför 
annorlunda ut, men numera firas julen 
på museet med en helg fylld av jul-
marknad, julbord och luciafirande. 

Först ut är museets traditionsenliga 
julbord, fredagen den 5e december. 
Klockan 18.00 välkomnas gästerna 
med rykande varm glögg och möjlighet 
att julshoppa samt strosa omkring 
i museets egen julmarknad innan 
det blir dags för det stora frosseriet. 
Såklart finns sill, potatis, köttbullar, 
julskinka, ägg och rödbetssallad att 
vänta, och efteråt samlas alla i stora 
entrén för en förhandsvisning av mu-
seets luciatåg. 

Följande dag, lördagen den 6 decem- 
ber, är det återigen dags för jul-
marknad och även det stora lucia- 
uppträdandet. Klockan 11:30 öpp- 
nar museets portar då besökarna kan 
vandra runt för att loppisfynda, shoppa 
eller avnjuta hembakat fikabröd i 
museets julcafé. Under dagen ges två 
luciaframträdanden där såväl tomtar, 
pepparkaksgubbar, stjärngossar och 
mycket mer ingår. Barn i åldrarna 2 
- 18 sjunger svenska luciasånger och 
julvisor. Varje framträdande avslutas 
med att entrén släcks ner och lucian 
välkomnas till tärnornas brinnande 
ljus. 

Lucia med varm glögg.

Besöka museet? 

American Swedish  
Historical Museum  
1900 Pattison Avenue  
Philadelphia, PA 19145 

Gott om fri parkering finns 
precis utanför. För den som åker 
kommunalt stannar buss 17 samt 
Broad Street Subway på några 
minuters gångavstånd. Museet är 
handikappanpassat. 

Hemsida: www.americanswedish.org 
Facebook: www.facebook.com/american-
swedish  
Twitter: @americanswedish 

Telefon: 215-389-1776 

Julmarknad finns på både fredag och lördag.
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SWEA International är ett GLOBALT NÄTVERK 
med ungefär 7500 svenska kvinnor i 73 
avdelningar och 33 länder. Vi är den största 
Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige 
och vårt syfte är att sprida svensk kultur och 
tradition. SWEA ger donationer och stipendier 
på cirka två miljoner kronor per år.

SWEA är en icke vinstdrivande idéell 
organisation som utgör ett nätverk och skyddsnät 
för svenska kvinnor utomlands och ett starkt 
stöd för den svenska industrin ute i världen.

SWEA New Jersey välkomnar alla svensktalande 
kvinnor över 18 år. Vi är runt 100 medlemmar i 
alla åldrar.

Våra regelbundna aktiviteter består bl. a. av 
lekgruppen och luncher. Stora evenemang är 
Julmarknaden,  Glöggfesten, Sillsexan och 
Kräftskivan. 

Vårt mål är att utbyta erfarenheteter, främja den 
svenska kulturen, de svenska traditionerna och 
det svenska språket och att inte minst ha roligt 
tillsammans.

SWEA NJs styrelseprotokoll finns på vår hemsida 

SWEA New Jersey i korthet
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