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Innehåll Redaktörens rader
Jag är nu inne på mitt sjätte år i 
New Jersey. Tack vare SWEA NJ 
har jag fått många nya svenska 
väninnor. Det är en härlig gemen-
skap. Men det är inte bara 
tjejträffar, utan vi är även ett 
ganska stort gäng där familjerna 
umgås regelbundet. Förutom 
spontana träffar så firar vi många 
högtider ihop. Männen har vid 
olika tillfällen skämtsamt och 

kanske lite avundsjukt tyckt (oftast framåt småtimmarna 
när groggbordet kommit fram) att de minsann också ska 
bilda en klubb fast då bara för herrar, och ha styrelsemöten 
med mycket god mat och dryck. Tror minsann att de döpte 
den än så länge fiktiva klubben till Sven. Vi får väl se hur 
det går för dem. Snacka går ju, men det är ju inte alldeles 
enkelt att bara bilda en klubb för att ha kul och sedan tro 
att den ska funka för sig själv. Vi här i SWEA NJ vet att 
det krävs eldsjälar som driver på projekten och motiverade 
medlemmar som lägger ner tid för att hjälpa till där de kan. 
Och att alla känner skön gemenskap, har glad attityd och 
får trevligt tillsammans. Det är därför jag gillar SWEA NJ så 
mycket. Jag lägger gärna ner tid som volontär för en sådan 
fenomenal organisation. Med det sagt, varsågoda! Välkomna 
till vårens nummer av SWEA Bladet. Tusen tack till alla som 
bidragit och hjälpt till. 

Vänligen,  
Mee Eriksson

Annonsansvarig 
Maud Hendler 
maudhendler@yahoo.com

Ansvarig utgivare/Ordförande 
Kerstin Malmström 
kermalm@yahoo.com

Tryck 
Sir Speedy, East Hannover

Redaktion
Manusstopp 
1 oktober 2014

Omslagsbild 
Vendela Larsson 
Blommor i växthusen på Kosteröarna

Tidningen utges två gånger om året av Swedish 
Women’s Educational Association, Inc., New 
Jersey. SWEA-bladet förbehåller sig rätten att 
vid behov redigera insänt material.
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Ordförandens ord

SWEA NJ Styrelse

Vilken vinter vi har haft! Jag hoppas 
alla kommit igenom den med 
skinnet i behåll. Jag upplevde den 
som den längsta och jobbigaste 
vintern sedan jag flyttade till New 
Jersey för 20 år sedan. Men minnet 
sviker och jag måste gräva djupt för 
att komma ihåg att många gånger 
körde jag i snöstormar till och från 
jobbet. Att det ibland tog 2 timmar 

att köra en sträcka som annars tog 20 minuter, det har jag 
förstås valt att glömma. Men nu är snön nästan borta och 
jag hoppas att vi får en underbar vår och sommar.   

Vi har mycket att vara tacksamma för i vår förening. Så 
många Sweor ställer upp och hjälper till på julmarknaden. 
Förra året hade vi en av de bästa julmarknaderna genom 
tiderna! Tänka sig att det var SWEA NJs 28e julmarknad 
och nästan 1 000 besökare hittade till Commonwealth 
Club i Montclair. Julmarknaden är en tradition inte bara för 
SWEA NJ utan även för många besökare. 

Årsmötet är också avklarat. Vi fick in det mellan alla 
snöstormarna! Som de flesta redan vet får ni dras med mig 
som ordförande ett år till. En glad nyhet meddelades på 
mötet, Camilla Mörch kommer att kandidera till ordförande 
nästa år. Många rosor och tusen tack till Camilla! Det känns 
bra att ha det säkrat redan nu. Från och med i år har vi ny 
vice ordförande, Birgitta Koskinen och ny programledare 
Karin von Zelowitz. Trevliga och kompetenta tjejer som vi är 
stolta och glada över att ha med i styrelsen.  

På årsmötet fixade vi också värdinnor till festerna under 
2014. Vi börjar med sillsexan hos Anna Liebler i början 

Medlemsansvarig 
Karina Larsson 

Programansvarig 
Karin von Zelowitz

Redaktör 
Mee Eriksson

Webmaster & Nyhetsbrev 
Johanna O’Connor

av juni. Vi är enormt tacksamma att Anna än en gång tar 
emot alla Sweor i sitt hem. Kräftorna kommer vi att äta 
vid New Jersey Shore, hos Alva Kappy. Kan de intas på en 
bättre plats? Nu måste vädret verkligen vara på vår sida så 
vi också kan vara ute och njuta av havsluften. Tack till både 
Anna och Alva!   

Midsommar firas som vanligt i Vasa Park vid Budd Lake. 
Liksom förra året är det Vasa som organiserar festen. Vi 
hoppas att många av er kommer och firar ankomsten av 
sommaren i Vasa Park. 

I regionen (OAME) har vi från och med maj en ny ordför-
ande. Cecilia Browning, Washington D.C., tar över och 
med nya krafter kommer hon att leda vår region in i ett 
nytt kapitel. Vi är henne innerligt tacksam att hon tar över 
denna roll. Gunilla Westin från Philadelphia ställer upp som 
vice RO och vår egen Madeleine Hershberger fortsätter att 
vara sekreterare.  

Sista veckan i februari var jag med på en rundresa i Israel 
anordnad av Ulla Sterner, en Israel-SWEA. Det blev en 
succé och jag upplevde, tillsammans med ett 50-tal andra 
Sweor, så mycket på en vecka som jag normalt behöver 
minst en månad för att se och smälta. Men det är och 
kommer att förbli en oförglömlig resa. SWEA bjuder på 
mycket. 

Jag önskar er alla en glad midsommar och en trevlig 
sommar! Vi ses i höst. 

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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Ulla Sterner bjöd in alla SWEAs 
medlemmar att komma och besöka 
Israel sista veckan i februari och 
uppleva Det Förlovade Landet. 
Ungefär 50 medlemmar från hela 
världen samlades för att ta del av ett 
fascinerande program.

När vi anlände till Tel Avivs flygplats 
välkomnade SWEA Israel sina systrar 
från världens alla hörn med öppna 
armar. Ulla Sterner, som har bott i 
Jerusalem sedan 1970-talet, var vår 
guide och stöttesten under resan och 
presenterade “Bibelns hemland” 
för oss. 

Israel är ett land fullt av energi som 
stimulerar själ och intellekt. Här möts 
tre kontinenter Afrika, Asien och 
Europa. Den här platsen har genom 
århundradena skapat Det Förlovade 
Landet. Moses ledde människorna ut 
ur Egypten till Israel. Det är också här 
som Abraham pratade med Gud, Jesus 
predikade och Muhammed steg upp 
till himmelen. När man tar in landets 
skönhet, de gröna kullarna, öknarna 
och sjöarna, börjar man förstå varför 
det har kallats Det Förlovade Landet. 
Vår Selma Lagerlöf besökte Israel och i 
Jerusalem har en gata namngivits efter 
henne. I boken Jerusalem skrev hon 
om människor som lämnade sina liv i 
Sverige för att bosätta sig i Israel. 

Ulla hade satt ihop en oförglömlig 
resa. Hon körde hårt med oss 50 
tjejer. Det var väckning klockan halv 
sju varje morgon och dagen slutade 
ofta inte förrän vid midnatt. Det var 
alltså ett späckat program som vi 
bjöds på. Vi besökte historiska platser, 
gjorde utflykter för att uppleva dagens 
Israel och olika utfärder för att bara ha 
kul. Vi bjöds på sund och god mat, vi 
skrattade mycket och vi lärde oss en 
hel del om Israel. 

Bland annat besökte vi Jerusalem, 
Betlehem, Jeriko, Döda havet, 
Negevöknen, Masada, Jordandalen, 

Shalom Israel!

Golan-höjderna och förstås många 
platser längs Genesarets sjö: Nasaret, 
Tiberia, Saligprisningarnas berg där 
Jesus höll sin bergspredikan och 
Tabgha där Jesus välsignade bröden 
och fiskarna. Vi åkte båt på Genesarets 
sjö och resan avslutades med ett 
besök i gamla Jaffa och Tel Aviv. 

Höjdpunkten för många av oss 
var besöket i Betlehem och dess 
helgedomar. Idag pryder Betlehems 
musik, klocktorn och kyrkor staden. 
Denna vackra utsmyckning välkomnar 
pilgrimer och andra besökare som 
året runt kommer för att ta del av 
platsen. Man tror att det är på fälten 
runt Betlehem som ängeln visade sig 
för fåraherdarna för att tillkännage 
att Jesus var född. Betlehem ligger 
strax söder om Jerusalem men på 
palestinskt område. Vi måste genom 
en “checkpoint” för att komma 
till Betlehem.    

Väl inne i Betlehem lämnar vi bussen 
och går uppför en backe till det stora 
torget Krubbans Torg, numera en 
parkeringsplats. Födelsekyrkan ligger 
till vänster och en vacker minaret till 
höger. Födelsekyrkan, eller snarare 
dess föregångare upprättades redan 
på 300-talet av kejsar Konstantin 
den store. Kyrkan byggdes ovanpå 

den grotta där Jesus föddes. Det 
var alltså en grotta och inte ett stall 
som legenden berättar. Vi går in i 
kyrkan genom en liten öppning. Den 
ursprungliga porten reducerades 
till dagens storlek av korsriddarna 
för att förhindra fiender att rida in i 
kyrkan. Idag ägs Födelsekyrkan av tre 
samfund: katolska, grekisk-ortodoxa 
och armeniska. 

Kyrkans höga innertak är gjort av trä 
och smyckat med många hängande 
kandelabrar. Golvet är numera trä-
belagt men på vissa ställen kan vi se 
de ursprungliga vackra mosaikgolven. 
Vi hör sånger och böner från 
Födelsegrottan som ligger under 

Sweor i Jerusalem.

Eva Pia och Kerstin i Haifa.

Text: Kerstin Malmström och Eva Pia Reich, SWEA NJ
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kyrkans främre del. Det är en armenisk 
mässa som pågår och vi får vänta lite. 
Vi går nedför en liten trappa och 
möts av ett mörker. När våra ögon 
vant sig ser vi en stjärna skimra på 
marken, upplyst av en stor samling 
ljus. Inristat står det på latin: Här 
föddes Jesus Kristus av Jungfru Maria. 
Intill detta utsmyckade rum nedsänkt 
i marken finns Krubbans Kapell där 
Jungfru Maria lade sitt nyfödda barn. 
Vi lämnar Födelsegrottan genom en 

Jerusalem och Gamla Staden.

Sweorna i Negevöknen.

gång som leder till den katolska kyrkan 
Sankta Katarina som är ihopbyggd 
med Födelsekyrkan. Katolikerna har 
tillträde till Födelsegrottan genom 
denna gång. Denna kyrka är mycket 
vacker och i motsats till Födelsekyrkan 
ljus. Båda kyrkorna är fortfarande i 
bruk. Vårt besök till grottan där Jesus 
föddes var en av höjdpunkterna på 
vår resa. Resan fortsatte sedan genom 
Negevöknen och till den gröna och 
fruktbara Galileen.  

Vi åkte hem med underbara minnen 
och nya vänner. Eva Pia åkte hem till 
det snöiga och kalla New Jersey och 
Kerstin fortsatte sin resa till våren 
i Schweiz.
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Den 6e mars var det SWEA regionmöte 
(RM) i Asien. SWEA Melbourne var 
värd och gjorde ett fenomenalt 
arbete. Det bjöds på ett program 
fullt av måltider som i sig själva var 
stora upplevelser, shopping, besök 
på historiska ställen, och föredrag av 
svenskor i ämnen som intresserade 
både de inhemska medlemmarna och 
vi som rest långväga. SWEA Melbourne 
har bara funnits i två år, vilket gör 
deras insats än mer imponerande. Jag 
hade möjlighet att resa dit och delta i 
deras fantastiska program.

Sweor kom resandes från många 
avdelningar: Stockholm, Örestad, 
San Francisco, Zürich, Lissabon, 
South Florida, Washington D.C., Oslo 
och New Jersey. Om man inkluderar 
de medlemmar som representerade 
regionen (Japan, Beijing, Seoul, 
Hong Kong, Bangkok, Kuala Lumpur, 
Singapore och Perth) var vi totalt 41 
ditresta Sweor. Jag fick återknyta 
bekantskapen med många som jag 
träffat på olika ställen i SWEA sam-
manhang.

Några korta rader om programmet. Vi 
fick varsitt busskort som var lätt att 
använda på Melbournes välutvecklade 

Rapport från SWEA Asiens regionmöte

spårvagnsnätverk. En grupp av oss 
for på upptäcktsresa på egen hand 
till Queen Victoria Market. Vilka 
saluhallar! Där hittade vi alla något 
att äta till lunch och satte oss och åt 
i solskenet medan en gårdsmusikant 
spelade irländska ballader.

På kvällens mingel åt vi skandinaviskt 
smörgåsbord. Nästa dag var det en 
elegant middag på en spårvagn, byggd 
på 1930 talet, medan vi åkte runt 
Melbourne. 

Vi hann också med High Tea på 
det historiska Hotel Windsor som 
öppnades 1884 och en festmiddag 
med glitter som tema. Som tur var 
hittade jag nagellack med glitter. 

Även Sydney erbjöd oss kulinar-
iska upplevelser. Fisk- & skaldjurs-
restaurangen Garfish hade förberett 
en specialkomponerad meny för 
SWEA. Genom diverse utflyktsprogram 
fick vi möjlighet att provsmaka 
viner på olika gårdar, se hur man 
gjorde chokladpraliner och andra 
godsaker samt gå på operan i Sydney. 
Operabesöket var för mig en ovanlig 
upplevelse; toreadoren kom inridande 
på en livs levande häst som på slutet 

tackade för applåderna med en 
djup bugning. 

Trots allt det goda så är det samvaron 
och utbytet av idéer som gör dessa 
möten så speciella. På Garfish delade 
Janice Nordström med sig av sin 
doktorsdisputation om tvåspråkighet. 
År 2013 fick hon SWEAs stipendium 
på 10 000 dollar för sin forskning 
i svenska språket, litteraturen och 
samhället. Det var ett mycket 
intressant föredrag, speciellt för 
de som har svårt att få sina barn 
intresserade av svenska språket och 

Lunch på Queen Victoria Market.

Royal Botanic Gardens i Sydney.

Text: Iji Gunnarsson, SWEA NJ
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därigenom svensk kultur. Ett helt 
annorlunda föredrag lyssnade vi på 
under vårt High Tea. Miriam Troon, 
Senior Art Curator på Koorie Heritage 
Trust berättade om sin forskning om 
Australiens ursprungsbefolkning och 
deras kultur som är över 60 000 
år gammal. 

Vi hade också tid att ströva runt. I 
Sydney valde en del att lära sig mer 
om operahuset medan andra klättrade 
upp på Sydney Harbor Bridge. Jag 
tog en runda i the Royal Gardens. 
Där hade det byggts statyer i sten 
till ära för aboriginerna. Dessa var 
specialgjorda så att utrotningshotade 
djur kunde bygga sina bon där 
och flera ursprungliga växter hade 
återintroducerats.

Nu i höst behöver vi inte resa så långt. 
Östra Amerikas (OAMEs) RM skall vara 
i North Carolina i oktober och jag är 
säker på att vi får lika roligt då. 

Alla Sweor som njöt i glada vänners lag och var tacksamma för att SWEA Melbourne ställde till med 
ett sådant fint RM.

Saluhallsdisk.
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När jag (Karin) flyttade hit till New 
Jersey från Schweiz för fem år sedan 
berättade mina första SWEA-vänner 
att det fanns en SWEA som var duktig 
frisör, nämligen Rose. Jag bokade 
självklart tid. Efter det första mötet har 
det blivit många trevliga klippningar 
och pratstunder i Roses kök. Just 
idag är jag inte på väg till Rose för att 
klippa mig, istället hoppas jag få veta 
lite mer om henne som person.

Berätta lite om dig själv.

Jag är född och uppvuxen i Stockholm.  
Mina föräldrar skiljde sig när jag var 
liten och min mamma gifte sedan om 
sig. Med sin nya man fick hon två 
döttrar. Min ena halvsyster bor i 
Washington D.C. med sin svenska man 
och min andra bor i Stockholm. 

Jag älskade att gå i skolan och favorit-
ämnet var tyska. Jag hade bra betyg 
och drömde om att studera vidare 
till kanske läkare eller psykolog. Min 
mamma, som vuxit upp i en liten 
by i Dalarna och bara gått sex år i 
skolan, ville att jag skulle lära mig ett 
hantverk och föreslog att jag skulle 
bli frisör. För att övertala mig lockade 
hon med att hon skulle köpa en salong 
till mig när jag var färdigutbildad. 
Frisör blev jag men någon salong fick 
jag aldrig. Istället började jag jobba 
på Klippoteket på Riddargatan i 
Stockholm där jag hyrde stol och blev 
kvar i 18 år, från det jag var 19 till 
dess jag var 37. Att vara frisör har 
trots allt passat mig eftersom jag är 
intresserad av människor och det är 
ett yrke som är skapande och som 
jag kunnat ta med mig överallt. Lite 
psykolog får man ju vara ibland, även 
som frisör.

Hur kom det sig att du flyttade  
från Sverige?

1990 träffade jag min man Simon 
som är engelsman. Han arbetade som 
chef på för de nordiska länderna på 

SWEA fokus - Rose Stenberg Thomson

nyhetsbyrån Reuters och var placerad 
i Stockholm en tid. I oktober 1992 
fick vi vårt första barn, Christoffer, 
och i början av 1994 blev Simon för-
flyttad till Genéve i Schweiz. Det var 
med blandade känslor jag flyttade till 
Schweiz och det var väldigt ensamt 
i början. Tack och lov träffade jag en 
dag en svensk mamma i lekparken 
som tipsade om SWEA. Precis som 
här i New Jersey hade de en lekgrupp 
i Genéve och det blev vändpunkten för 
mig. Jag kom in i SWEA-gemenskapen 
och fick många nära vänner, vissa av 
dem har jag kvar än idag. Jag började 
ganska snart klippa några av Sweorna 
i Genéve och att få jobba igen gjorde 
också att jag började trivas riktigt bra i 
mitt nya land. 

Efter 4,5 år i Schweiz, 1998, fick 
Simon möjlighet att arbeta i New 
Jersey och det var bara att packa 
flyttkartongerna igen. Nu hade famil-
jen utökats med ytterligare en lite 
pojke, Alexander, som hunnit bli drygt 
tre år. Jag och Simon trodde att vi 
skulle åka över till USA och stanna 
några år men riktigt så blev det ju inte. 
Jag var lite mer förberedd på hur det 
skulle vara att flytta till ett nytt land så 
den här gången hade jag tagit kontakt 
med SWEA redan innan vi flyttade. 
Min första SWEA-kontakt här i USA 
var Gun Eklund som jag träffade på 
en fika på Summit Grand Hotel strax 
efter att vi kommit hit. Hon fick mig 

verkligen att känna mig välkommen! 
Ingen kunde vara gladare än jag när 
jag hörde att det fanns en lekgrupp 
även här. Precis som i Schweiz blev 
det genom lekgruppen jag fick nya 
vänner och kände mig ”hemma”. 
Ganska snart började jag klippa några 
Sweor och på den vägen är det.

Vad gillar du mest med USA och  
New Jersey?

Jag gillar verkligen att människor är 
så lättpratade här. Man kan stanna 
upp och prata om vad som helst med 
vem som helst. En annan bra sak är 
att man inte klagar så mycket. Ingen 
amerikan jag känner klagar över 
huvudvärk eller att de är förkylda. Sen 
gillar jag också att det är nära mellan 
politiker och de vanliga människorna, 
att det är möjligt att påverka politiken 
och besluten i den stad där man bor. 
Det bästa med New Jersey är att det är 
så nära till både skidåkning och havet.

Vad saknar du mest med Sverige?

Självklart är det familj och vänner 
som jag saknar allra mest. Och så 
naturen. Mitt favoritställe i Stockholm 
är Djurgården där jag älskar att ta 
långa promenader med någon väninna 
och stanna till på ett av alla de mysiga 

Text: Karin Lindgren, SWEA NJ

Rose i juni 1999.

Rose med sin mamma och pappa.
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fikaställen som finns där.

Du har hållit fast vid ditt yrke vid alla 
flyttar, berätta?

För mig har det varit viktigt att tjäna 
mina egna pengar och att ha en egen 
identitet, inte bara vara mamma och 
hemmafru. Det jag saknar mest 
från min tid på Klippoteket är mina 
kollegor eftersom vi hade så väldigt 
roligt tillsammans under alla år. 
Både när jag kom till Schweiz och 
när jag kom hit till New Jersey var 
det via SWEA jag fick mina första 
kunder och sedan har kundkretsen 
utökats allt eftersom. SWEA är ett 
fantastiskt kontaktnät när det gäller 
att hitta vänner och kunder var man än 
befinner sig. Jag tror att många håller 
med mig.

Hur tror du att dina två utlands-
erfarenehter har förändrat dig som 
människa?

Att bo utomlands har utvecklat mig 
mycket som människa. Till exempel 
förstår jag invandrarkvinnor i Sverige 

mycket bättre nu, hur tufft det kan 
vara att komma till ett nytt land med 
en helt annan kultur och humor än 
vad man är van vid. Hur utanför man 
faktiskt blir i samhället när man inte 
förstår ett dugg av landets seder och 
bruk eller såklart språk. Även om jag 
kunde engelska riktigt bra när jag kom 
hit fattades mycket. Nyanser, ordlekar 
etc. tar lång tid att lära sig. Jag använ-
de dessutom brittisk engelska, och sa 
till exempel nappie istället för diaper 
och I am finished istället för I am 
done.

Min tid i USA har lärt mig att vara mer 
hjälpsam. Generellt sett tycker jag att 
amerikanare hjälper varandra mycket 
mer än vad vi svenskar gör, självklara 
saker som att man lagar mat till någon 
som är sjuk och att man skjutsar var-
andra till flyplatsen eller sjukhuset om 
det behövs. 

Kan du berätta lite om din livsfilosofi?

Jag tror på karma i så måtto att om 
man behandlar människor väl och 
försöker vara vänlig och snäll mot 
andra blir man oftast väl behandlad 
själv. Talesättet You get what you give 

är inte så dumt tycker jag. Ett annat 
talesätt som inspirerat mig och som 
jag har märkt nästan alltid funkar är 
Smile and the world will smile with 
you. Ett leende gör möten med andra, 
även okända, lättare och trevligare. 

De sista åren har jag blivit mer och 
mer intresserad av vad man som 
individ kan göra för att leva sundare 
och använda mindre av jordens 
resurser. Jag har blivit mer rigid när 
det gäller att äta ekologiskt och 
försöker undvika kött. Den ökande 
miljöförstöringen och klimatför-
ändringen oroar mig, speciellt med 
tanke på våra barn och den värld som 
de får ta över. 

Vad gör du när du är ledig?

Jag tycker mycket om att måla och 
teckna. Min farfar var konstnär och 
målare så jag antar att jag har fått 
det från honom. Han var jätteduktig 
och ansedd, bl.a. la han bladguld i 
Uppsala Domkyrka. Jag gillar att läsa 
böcker och på semestrar ser jag alltid 
till att ha en stor hög böcker som jag 
kan plöja igenom. Att gå på museer är 
också något jag gillar att göra.

Senast lästa bok: 
Svinalängorna av Susanna 
Alakoski.

Senast sedda film: 
The Grand Budapest Hotel. Filmen 
var helt ok. En annan film jag 
såg nyligen och verkligen kan 
rekommendera är annars Woody 
Allens senaste, Blue Jasmin, med 
Cate Blanchett i huvudrollen.

Favoritmusik: 
Adele.

Rose i fokus

Bästa resmål: 
Hawaii är något alldeles extra men 
Grekland kommer inte långt efter.

Det jag alltid tar med i resväskan  
från Sverige: 
Fiskbullar i hummersås och Start 
frukostflingor.

Imorgon ska jag: 
Åka in till NYC och gå på 
Metropolitan Museum of Art.

Rose i Grekland 1986.
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SWEA NJ fick chansen att sätta sig ner 
med Craig Melquist, försäljningschef 
på Smythe Volvo i Summit för att få en 
inblick i deras verksamhet och vad de 
har för planer inför framtiden.  

Craig är sedan 23 år gift med SWEA 
NJs medlem Lena Melquist. Till-
sammans har de två pojkar, Evan 19 
år och Jack 16 år, som båda pratar 
flytande svenska. Själv menar Craig att 
han pratar tillräckligt mycket svenska 
”to get himself in trouble” och gav ett 
exempel; för flera år sedan kom ett 
par in för att köpa en bil. De var oense 
om en hel del, och började en hetsig 
diskussion på svenska. Craig förstod 
det mesta men höll masken för att inte 
genera dem. 

Craig har jobbat på Smythe Volvo i 
21 år. Innan dess arbetade han som 
börsmäklare i NYC. Både bilförsäljare 
och börsmäklare har ju ett visst skämt-
samt stereotypiskt rykte att vara 
kulspruteförsäljande lurendrejare och 
Craig säger skrattande att jovisst finns 
det sådana, men att i realiteten så 
fungerar det agerandet väldigt dåligt. 
Dagens kunder är mycket pålästa. 
Ofta har de gjort egna undersökningar 
hemma, de har koll på de olika alter-
nativen och upptagningsområdet är 
mycket större idag än vad det var 
förr. Att försöka lura kunderna att 
köpa med billig säljteknik lönar sig 
inte, säger Craig. Smythe har ett 
konsultativt tillvägagångssätt med 
kunden i centrum, vilket Craig tror 
är en av de främsta anledningar till 
företagets framgång och att deras 
kunder kommer tillbaka för att köpa 
bil nummer två, tre och fyra. Just att 
de skapar långsiktiga relationer med 
kunderna är ett av skälen till att han 
trivs så bra på Smythe. Företaget 
som grundades 1966 ägs av familjen 
Flanagan och är den tionde största 
Volvoåterförsäljaren i USA. De har 
blivit utsedda till årets återförsäljare 
flera år i rad. Craig är inte den enda 
med över 20 år i företaget. Flera av 

Volvo stärker sitt varumärke

hans kollegor har varit där lika länge 
och till och med längre. Som ett led 
i företagets tillväxt kommer de att 
flytta till en helt ny, mycket större 
lokal på 36-40 River Road i Summit, 
där de dessutom ska börja sälja Aston 
Martins. I skrivande stund ligger de i 
slutfasen med byggnationen av det nya 
kontoret och visningshallen.  

Även om Volvo Personvagnar AB idag 
ägs av ett kinesiskt företag känns 
Volvobilen nog fortfarande för många 
som ett svenskt varumärke. Sedan 
Volvo grundades i Göteborg 1927 har 
gedigen kvalitet och säkerhet varit 
den främsta drivkraften. År 1999 
såldes Volvo till Ford och hade precis 
som många andra bilmärken kämpat 
med sjunkande försäljningssiffror. 
2010 såldes Volvo till kinesiska Geely. 
Många var oroliga för hur det skulle 
gå, men det verkar som att Volvo är 
på framfart. Craig berättar att sedan 
Geely tog över har han märkt en 
markant ökning på investeringssidan 
inom produktutveckling, utbildning 
och marknadsföring. Det märks att 
de gör en stor satsning för att stärka 

varumärket, säger Craig. Ett exempel 
är den nya modellen av XC-90 SUV 
som ska lanseras nästa år, 2015. 
Volvo har haft ett nära samarbete med 
Apple och mittenkonsolen kommer 
att vara lik en iPad. De håller också 
på att utveckla flera nya modeller. 
Nyfiken? Sök på nätet efter Volvo 
Concept Coupe och Volvo Concept 
Wagon. Ny för i år är V60-modellen, 
den medelstora femdörrars-kombin. 
V60n har visserligen sålts i Sverige 
sedan 2010, men har nu tagits in på 
den amerikanska marknaden för att 
bredda utbudet. Den mest populära 
modellen Smythe säljer är XC60, 
den mindre SUVn. Craigs favoritbil är 
dock cross country-modellen XC70 
T6: rymlig, bekväm, stark motor och 
superb prestanda i dåligt väder.

En annan fördel med att Geelys ägar-
skap enligt Craig är att de återupptagit 
Volvos ex pat program via Volvo 
Financial Car service vilket underlättar 
för utlandssvenskar att leasa bil 
under den tid de har visum för att 
arbeta i USA. Bra att veta för SAAB-
ägare är att Smythe ger dem samma 

Craig Melquist visar nya V60-modellen.

Text: Mee Eriksson, SWEA NJ
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En konceptmodell till den nya V90-modellen.
Foto: autoblog.com

lojalitetsrabatt som Volvo-ägare får 
(just nu 1 000 dollar) när de köper ny 
bil.

Det skiljer sig från marknad till mark-
nad vilka preferenser gemene man 
har. Till exempel i Kina är sedanen 
S80 lite längre än vad den är i Europa. 
Craig har tyckts märka att de flesta 
kunder som handlar från dem vill 
ha en bil med hög kvalitet men som 
samtidigt inte sticker ut för mycket. 
De som köper Volvo är generellt sett 
mer tålmodiga, är villiga att vänta och 
ta den tid som behövs för att hitta den 
bil som passar dem istället för att rusa 
in i ett beslut. Ett undantag var förstås 
en kund som samma dag behövde 
returnera sin bil. Craig berättade att 
mannen hade överraskat frun med 
en ny bil, men hon gillade minsann 

Craig Melquist sitter bekvämt i nya V60n.

inte färgen.  

Säkerhet är förstås också en starkt 
bidragande faktor till varför folk 
väljer Volvo. Volvo är fortfarande en 
av de säkraste bilarna du kan köpa 
menar Craig. De är ”over engineered 
for safety”. Bland annat visar Craig 
sidokrocktester där Volvos säkerhet 
var bätte än andra bilmärken såsom 
både BMW och Mercedes. Han på-
pekar också att alla Volvobilar numera 
kommer med City Safety som standard 
(bilens sensorer känner av om det 
finns hinder i den riktningen bilen 
rullar och om föraren inte har foten 
på bromsen stängs bilen av, därmed 
undviks olyckor). Teknologin finns i 
andra bilar, men då får man betala 
extra. Det hade varit bra om City 
Safety hade funnits för några år sedan 
när en japansk man och hans icke 
engelsktalande fru kom in på Smythe 
och ville titta på en bil. Frun satte 
sig i förarsätet medan en av säljarna 
visade mannen motorn. Frun var lite 
väl nyfiken och av någon anledning 
tryckte hon på gasen och bilen körde 
ut mitt i gatan och krockade med 
en förbifarande bil. Craig stod inne 
i bilhallen och såg det hela hända 
genom fönstret. Mycket bisarr känsla 
kommer han ihåg. Som tur var blev 

ingen skadad. Förutom den japanska 
fruns ära. Hon skämdes naturligtvis 
något otroligt. Som sagt, idag kommer 
alla Volvo-bilar med City Safety som 
standard, vilket torde kännas tryggt.  

Under intervjus gång delade Craig 
med sig en hel del roliga berättelser 
från sina år som bilförsäljare. I slutet 
på 90-talet kom det in en man i 35- 
årsåldern som såg helt normal ut. Han 
ville provköra en bil och Craig tog en 
kopia av hans körkort, la kopian på sitt 
skrivbord och gav killen nycklarna till 
den bil han ville testa. När mannen 
körde ut från Smythes parkeringsplats 
vinkade han glatt till en av de andra 
säljarna. Efter ett tag när mannen 
inte kommit tillbaka började Craig 
undra. Han började leta efter kopian 
på körkortet som han visste att han 
lagt på sitt skrivbord. Kopian var borta. 
Likaså var mannen. Och bilen. Stölden 
rapporterades och Craig fick beskriva 
för polisen hur mannen såg ut. Från 
sketchen kände polisen igen mannen. 
Han var efterlyst för väpnat rån. Några 
dagar senare ringde det från en skola 
i Georgia där någon hade hittat bilen 
på deras parkeringsplats och bilen 
återlämnades utan några skador. Craig 
ler och avslutar berättelsen med 
”guess he needed a ride”. 
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Så var det då återigen dags att för-
bereda vår kära julmarknad. Denna 
stora händelse som vi lägger ner så 
mycket tid och energi på. Många 
jobbar flera månader innan för att 
se till att allt ska fungera. Det är 
verkligen helt otroligt att se hur allting 
bara faller på plats och fungerar 
perfekt just denna dag. 

Enligt tradition träffades vi Sweor på 
söndagsmorgonen, med nystrukna 
landskapsdräkter och förkläden. Kön 
ringlade sig som vanligt utanför entrén 
när vi öppnade och lokalen var 
ständigt fullproppad av besökare 
under hela dagen. Allting stannar 

Den 22a januari träffades SWEA NJ 
hemma hos Mee Eriksson i Warren för 
att traditionsenligt äta korv special 
(korv med bröd och potatismos) samt 
bli tackade för insatser före och under 
julmarknaden. Som vanligt var det 
glatt och livat. 

SWEA NJ Julmarknad 2013 

upp för en stund när lucia med 
tärnor, stjärngossar och tomtenissar 
skrider in och sprider ljus och värme. 
Tusen tack till SWEAs medlemmars 
och Svenska Skolans barn för att ni 
förgyller vår julmarknad med vackra 
traditionella julsånger!

Detta var nog den bästa julmarknad 
jag har upplevt på mina femton år och 
det syntes verkligen på resultatet. Heja 
SWEA New Jersey!

Text: Birgitta Odqvist, SWEA NJ

Tackfesten



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



14

SWEA New Jerseys årsmöte hölls den 
11 februari, 2014, på Somerset Hills 
Baptist Church i Basking Ridge. Det 
var andra året vi använde lokalen och 
vi är glada att vi har hittat en så triv-
sam lokal som ligger nära både väg 78 
och 287. 

Som seden bjuder serverades ärtsoppa 
och semlor. Stort tack till Birgitta 
Breen som hade gjort den goda soppan 
och till Kerstin Malmström, Birgitta 
Koskinen och Karin von Zelowitz som 
hade gjort de smaskiga semlorna! Själv 
stod jag för diverse pappersartiklar 
som jag förvarar på min vind. Min man 
brukar fråga om SWEA betalar hyra till 
oss för att vi förvarar 6 000 Löfbergs 
kaffemuggar på vinden. Han förstår 
inte riktigt det här med non-profit...  

Nomineringskommittén däremot för-
står vad som krävs för att få en non-
profit att fungera: frivillig arbetshjälp 
till de tunga posterna i styrelsen. 
Under 2013 har de sökt med ljus och 
lykta efter en ny ordförande och vice 
ordförande. Det slutade med att två 
av tjejerna i kommittén själva beslöt 
sig för att gå med i styrelsen: Birgitta 
Koskinen (vice ordförande 2014) och 
Camilla Mörch (ordförande från och 
med 2015). 

Efter många år har Gun Eklund beslut-
at sig för att lämna finans-kommittén: 
“Jag tycker att jag har gjort mitt.” 
Stort tack till Gun för alla år hon har 
varit med. Ny i kommittén blir Anna 
Liebler som till vardags säljer 
försäkringar. 

Sussie DeAngelis avgick som program-
ansvarig. Sussie har gjort ett fantas-
tiskt jobb med att förbereda inför och 
plocka undan efter fester. Eftersom det 
har varit svårt att hitta värdinnor till 
våra fester skickade fru ordförande ut 
en uppmaning i kallelsen till årsmötet: 
“Vi söker ett hem att ha de stora 
festerna i och någon som är villig att 
ansvara för uppställning och städning 

Årsmöte 2014

för just den festen.” Gehöret var stort 
så nu är redan ansvariga och värdinnor 
utsedda för sillsexa, kräftskiva och 
glöggfest. Kerstin Malmström, som 
ställer upp som ordförande för tredje 
året i rad, kunde med lättnad åka på 
sin SWEA-resa. Karin von Zelowitz tar 
över som programansvarig efter Sussie. 

Andra positiva nyheter är att våra 
finanser är lysande. En stor bidragande 
orsak är vår julmarknad som i år var 
en av de bästa någonsin. Det verkar 
aldrig som om vår energi sinar trots att 
vi enbart har ett 80-tal medlemmar. 
Styrelsen har därför beslutat att höja 
maxbeloppen för både donationer 
och stipendier för 2014. På årsmötet 
beslutades att inte sätta av några 
pengar till stipendiefonden 2014 
eftersom den uppgår till närmare 
$100 000. 

Det är värt att nämna att vi är en av 
få SWEA-avdelningar, eller t.o.m. 
den sista avdelningen i SWEA OAME 
(Östra Amerika), som fortfarande 
har en tryckt tidning. Vi kan tacka 
många för det, hela redaktionen 
självklart, men främst bör vi nog tacka 
Maud Hendler som under många 

år lyckats få annons-intäkterna att 
överskrida utgifterna.  

När alla punkter på agendan hade 
behandlats och fru ordförande för-
klarat mötet avslutat var det så änt-
ligen dags för lotteriet. Den lyckliga 
vinnaren av SAS-resan blev Kristina 
Skatt-Kalb – grattis! 

Som avslutning delades det ut 
blommor till Marianne Brody som tack 
för hennes jobb med julmarknaden, 
blommor till Emma för jobb med 
design och layout för SWEA Bladet 
och smycke till Sussie för arbete som 
styrelseledamot.

Karina och Emma njuter av ärtsoppan.

Karin och Madeleine.

Text: Madeleine Hershberger, SWEA NJ
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BE AUT Y W ITH  
A THOUGHT

Available at Efva Attling Boutique   36 Little W 12th Street   New York   212 510 7071   

efvaattling.com



17

Lekgruppen

Lekgruppens teaterbesök på Scandinavia House den 25:e april. Pjäsen hette “That’s how a princess does it.”

Lite för små för att rida, men vad spännande!

Karin och Astrid.Johanna och Anna med två av småtjejerna.I manegen på Lord Stirling Stables i 
Basking Ridge.
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Spådomar, mord och intriger 
i 1700-talets Stockholm

En iskall torsdagskväll i januari hade 
vi nöjet att träffa amerikanska för-
fattarinnan Karen Engelmann på 
Biblioteket i Chester, ett event som 
Anita Rhodes hade arrangerat för 
SWEA NJ. Karen var där för att berätta 
om sin intressanta debutroman 
Stockholm octavo. En ivrig skara på 
runt 25 personer kom trots vädret. 
Mycket hastigt blev alla tagna av 
Karens entusiastiska beskrivning över 
hur hon fick inspiration till boken och 
vad som gjort att hon blev intresserad 
av 1700-talets Stockholm. Boken gavs 
ut i USA hösten 2012, fick mycket bra 
kritik och har redan översatts till 16 
olika språk. Ett av språken är svenska, 
som Karen själv talar flytande efter 
många år i Sverige. 

Så här sammanfattar Stockholms 
Stadsbibliotek bokens innehåll för 
svenska läsare: “En dag år 1791 
inser Emil Larsson att den fortsatta 
karriären som tulltjänsteman är bero-
ende av att han hittar en kvinna att 
gifta sig med. Hans vän fru Sparf 
lägger en octavo, en kortspådom, 
åt honom. Innan Emil hinner förstå 
hur allt gått till, finner han sig högst 

involverad i de mordiska intrigerna 
kring Gustav III.”

Adlibris recension lyder så här: 
“Stockholm octavo är en roman om 
kärlek, maktspel och politik och om en 
högst ovanlig hjälte.”

Karen Engelmann är född i Iowa, USA 
och när hon var 20 år flyttade hon till 

Text: Rita McMaster, SWEA NJ

Från vänster: Rita McMaster, Madeleine Hershberger, Anita Rhodes, Karen Engelmann och Iji Gun-
narsson.

Malmö i södra Sverige. Hon bodde 
där i nästan nio år och arbetade som 
grafisk designer för bl.a. Sydsvenskan 
och IKEA. Numera bor hon i norra 
New York med sin man och deras två 
döttrar. Karen arbetar just nu på en 
ny bok som handlar om historiska 
händelser under året 1989.
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SWEA NJs Maud Hendler (vänster) med svenska konstnären Tova Mozard (mitten) och dr Anna Tellgren från Moderna Museet (höger).
Foto: Scandinavia House

SWEA NJ har varit en generös spon-
sor av svenskrelaterade program 
på Scandinavia House i New York 
de senaste åren och hjälpt till att 
öka intresset samt förståelsen för 
svensk konst och kultur. Tack vare 
SWEA NJs sponsorstöd kunde den 
svenska fotografen Tova Mozard 
komma över till New York den 22a 
februari för att delta i ett seminar-
ium som Scandinavia House arran-
gerade i samband med öppningen 
av utställningen Darkness & Light, 
Contemporary Nordic Photography. 
Utställningen visade över 30 verk av 
10 både nykomna och etablerade 
fotografer, två vardera från varje 
nordiskt land. Tova representerade 
Sverige tillsammans med JH Engström 
som tyvärr inte kunde vara med på 
seminariet. Förutom Tova deltog flera 
av de fotografer som medverkade 
i utställningen tillsammans med 

Mörkrets och ljusets inflytande 
på nordisk fotografi

museiintendenter från de nordiska 
länderna. Sverige representerades 
av dr Anna Tellgren, intendent med 
ansvar för samlingen av fotografi vid 
Moderna Museet.

Seminariet gav deltagarna möjlighet 
till inblick i modern skandinavisk 
fotografikonst och att lära sig om hur 
omgivningen påverkar fotografernas 
bilder. Det noterades att nordiska 
fotografer liksom alla invånare i dessa 
länder, måste förhålla sig till mörker 
och ljus både som mått och begrepp. 
Som ett resultat av detta blir det ett 
ofrånkomligt krav för fotograferna 
att uttrycka, manipulera och experi-
mentera med mörker och ljus.  Anna 
Tellgren intervjuade fotograferna om 
deras arbete och publiken fick tillfälle 
att ställa frågor. 

Maud Hendler var närvarande på 

Text: Lynda M. Selde, Director of Development, The American-Scandinavian Foundation och Maud Hendler, SWEA NJ

seminariet och den följande in-
vigningen av utställningen och kom-
menterade efteråt: ”Det var intressant 
att få lyssna till fotografernas inre 
tankar och vad de vill förmedla med 
sina fotografier. Personligen trodde jag 
att utställningens namn Darkness and 
Light syftade på nordens vintermörker 
och midnattssolens ljus under som-
maren, men utställningen visade sig 
handla om människors inneboende 
mörker och ljus, när man är ledsen 
och deprimerad versus då man är glad 
och lycklig. Fotoutställningen är väl 
värd ett besök!”

Utställningen varade från den 22a 
februari till den 26e april.  
 
För kommande utställningar:  
www.scandinaviahouse.org. 
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En kall, snöig februarikväll hölls in-
vigning av Anders Zorn-utställningen 
på National Academy of Design i New 
York. Utställningen pågick från den 
27 februari till den 18 maj. SWEA NJ 
hade blivit inbjudna och jag var 
självklart där.  

Talare var dr Johan Cederlund, musei-
direktör på Zornsamlingarna i Mora. 
Han kom med sin familj iklädda 
traditionella Moradräkter. Själv bar jag 
min Leksandsdräkt. Under en timme 
berättade Johan Cederlund om Anders 
Zorns liv och karriär. Han berättade 
även om Zorns hem, Zorngården, vilket 
i sig var ett konstarbete. Det visade sig 
att Cederlunds farfars far hade arbetat 
som tapetserare på gården.  

Zorns liv* var som en romantisk mål-
ning. Han var förutom målare även 
etsare, skulptör och designer. Med en 
fantastisk teknik och känsla för form 
målade han först akvareller men gick 
senare över till olja. Utställningen 
på National Academy of Design, som 
inkluderar ca 100 verk, är ett stort 
retrospektiv som täcker hela 
Zorns karriär. 

Bland alla tavlorna på utställningen 
finns Zorns mest berömda tavla Mid-
sommarfirande i Mora, som ägs av 
Nationalmuseum. Min favoritmålning 
är dock Zorns porträtt av Mrs. Richard 
Howe där hon bär en fantastisk klän-
ning i skimrande rött. 

Under sekelskiftets nationalromantik 
värnade Siljansdalen om sin kultur och 
därför bosatte sig många konstnärer 
i området, bl. a. Carl Larsson, Hugo 
Alfvén, G. Walléns, Gustaf Ancarcrona 
och von Dardel. Jag kan riktigt se dem 
framför mig när de sitter i en tim-
merstuga tillsammans och äter och 
dricker och sjunger snapsvisan Fåm 
fåm som Zorn skrivit. 

Mästermålaren Anders Zorn - De gyllende 
åren i Amerika 

Som så många gånger finns det en 
kvinna bakom en mans framgång. 
Anders Zorns fru Emma stod vid sin 
mans sida och hade stor del i hans 
framgångar. Hon var hans modell 
affärsmanager. Tack vare henne 
mångdubblades Zorns förmögenhet. 
Två andra kvinnor som bidragit till 
att hålla Zorns konst vid liv är Gerda 
Boëthius och Birgitta Sandström. 

Jag vill rikta ett stort tack till 
Barbro Osher för att vi fick 
uppleva denna utställning! 

 

*För en mer utförlig beskrivning av 
Zorns liv, se Mauds artikel i SWEA-
Bladets vårnummer 2013. 

Dr Johan Cederlund med sin dotter.

Porträtt av Mrs. Richard Howe.

Maud ”kvartskullan” Hendler, SWEA NJ

Barbro Osher och Ingrid Cagan.
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Få barnfigurer är så tidlösa och popu-
lära som Pippi Långstrump. Den 
fräkniga, rödhåriga och självständiga 
flickan skapades av Astrid Lindgren 
redan 1941, en dag då hennes dotter 
Karin låg hemma i lunginflammation, 
men det dröjde ända till 1945 innan 
den kom ut i tryck. Idag är böckerna 
om Pippi översatta till över 90 språk 
och är trots en hårdnad konkurrens 
fortfarande omåttligt populära bland 
barn över hela världen.  

Den lekfulla utställningen på American 
Swedish Historical Museum om allas 
vår Pippi Långstrump, är fylld med bus 

Ta en tripp till den SWEA-sponsrade 
utställningen ”Do You Know Pippi 
Longstocking?” på American Swedish 
Historical Museum i Philadelphia. 

och lek för de yngre. Kom in i Villa 
Villekulla och laga mat i Pippis kök, 
klä ut dig eller varför inte se vad du 
kan hitta i Pippis sakletarskåp? Barn 
kan också svara på Pippis frågesport, 
gå på skattjakt genom museet, läsa 
en bok och framförallt - ta reda på 
om de är starka nog att lyfta Pippis 
häst. Utställningen är influerad av 
Astrid Lindgrens underbara humor 
och fantasi samt Ingrid Vang Nymans 
livliga originalillustrationer. 

För de något äldre finns intressant 
information om Astrid Lindgrens liv, 
från hennes barndom till bildandet av 

sin egen familj, hur Astrid influerade 
svenskars attityder till barnuppfostran 
och huruvida Pippi är en bra förebild 
samt tankeväckande citat.

“Do You Know Pippi Longstocking?” 
är designad och framtagen av museets 
intendent, Carrie Hogan samt Xander 
Karkruff, praktikant från University 
of the Arts. Utställningen är således 
specifik för American Swedish 
Historical Museum och kommer inte 
att skickas runt i landet. “Pippi was 
one of my biggest role models growing 
up. She’s mischievous and cheeky, 
but always honest and kind. It was 

Text: Lotta Nordin, Marketing Assistant, American Swedish Historical Museum 
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such a pleasure getting to work on this 
exhibition, if only to learn more about 
Pippi and her creator, Astrid Lindgren 
- my new role model. And seeing so 
many kids and grown-ups having fun 
in the exhibit on opening day was 
incredibly rewarding, of course!”, sa 
Xander Karkruff.  

På öppningsdagen, söndagen den 
23 mars, kom nästan 400 besökare 
och det bjöds på en mängd extra 
aktiviteter såsom pyssel, högläsning 
och IKEA-sponsrade sötsaker. Missade 
du detta? Ingen fara, utställningen 
är öppen nästan ett helt år och det 
kommer fler tillfällen för extra Pippi-
aktiviteter – håll ögon och öron öppna 
för mer information.  

Utställningen “Do You Know Pippi 
Longstocking?” är inkluderad i 
American Swedish Historical Museums 
allmänna inträde: $8 för vuxna, $6 
för pensionärer och studerande, $4 
för barn 5-11 år och barn under 5 år 
går in gratis. Utställningen är gratis 
för medlemmar av museet. “Do You 
Know Pippi Longstocking?” visas på 

American Swedish Historical Museum 
till och med 16 februari, 2015. 

Missa inte heller att kika in i musei-
butiken där en mängd Pippileksaker 
och böcker (även på svenska) nu 

ryms på hyllorna tillsammans med 
andra Astrid Lindgren-relaterade 
produkter. Det går också bra att få 
varor hemskickade mot fraktkostnad. 
Kontakta museet för mer information.  

American Swedish Historical Museum 
vill tacka Ulla Dagert och Paul Muther, 
Marianne Baeckstrom, Evert 
Christensen, Jr., IKEA, Kuehlthau 
Family Foundation, SWEA New Jersey, 
SWEA Philadelphia och Swedish 
Council of America som genom gene-
rösa donationer har gjort utställningen 
möjlig. Museet vill också rikta ett 
särskilt tack till Barbro Osher Pro 
Suecia Foundation, George C. and 
Esther Ann McFarland Foundation, 
Auxiliary och Midsommarklubben samt 
en anonym sponsor för deras stöd 
till museet. Support kom även från 
Philadelphia Cultural Fund. 

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 

Barnen älskar Pippi.
Foto: Lotta Nordin

Daniella och Amaia lyfter Lilla Gubben.
Foto: Mee Eriksson



26

MIDSOMMAR 
at Vasa Park

SATURDAY, JUNE 21 
GATES OPEN AT 10 A.M.

FREE PARKING

ADMISSION: ADULTS - $10 
CHILDREN UNDER 12 FREE 

Raising of the Maypole & Ring Dances
Help decorate, raise & dance around the Maypole.

Dance Performances in Traditional Folk Costumes
See beautiful hand-made costumes from all over Scandinavia

Activities for the Children
Make a flower wreath for you hair!

Musical Entertainment Under the Pavilion 
Who doesn’t love accordion music?

Scandinavian Food Booths & Craft Vendors
Scandinavian delicacies & wares

Dinner & Dance in Viking Hall at 5 P.M.
Can you hambo?

Vasa Park 12 Vasa Drive  Hackettstown, NJ 07840
Contact Inger Hanright for tickets/information; hanright@optonline.net 

A Scandinavian Celebration  
of the Summer Solstice

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@yahoo.com.

Tack till alla våra annonsörer!

Glöm inte att gynna dem i 
stundande sommartider.

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 
matavdelning.

Följande företag och organisa-
tioner erbjuder förmåner till alla 
SWEA-medlemmar:

Mer information finns på vår hem-
sida 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 juni Midsommarfirande
24e juni Tjejmiddag
14e augusti ABBA the Concert
31a augusti Scandinavian Fest
September Kräftskiva
25e oktober Trollflöjten

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

THIRTIETH ANNIVERSARY

Sunday, August 31, 2014 • 10 AM - 6 PM
Sunday of Labor Day Weekend - RAIN OR SHINE

held at NJ VASA PARK
1 Wolfe Road  • Budd Lake, NJ 07828

Info, tickets, directions, & vendors at: ScanFest.org
Info@ScanFest.org

610-417-1483

Nordic Foods
Authentic Crafts & Goods
Continuous Entertainment
Colorful Folkdress
Special Kids' Events

Artisans Demonstrations
Folk & Classical Music
Contemporary Culture
Wife Carrying
Fearsome Vikings

ScanFest_Ad_2014.qxp_Vertical  5/9/14  6:45 AM  Page 1
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Svenska Kyrkan i New York
Svenska kyrkan i New York fyller 35 år på adressen 
5 East 48th Street och det firas med jubileumsprog-
ram under hela året. Det kan vara väl värt att hålla 
utkik på deras hemsida efter aktuellt program. 

Church of Sweden New York
5 East 48th Street
New York, NY 10017
www.svenskakyrkan.se

Scandinavia House
Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People

Den 10e maj öppnar en utställning om samer på 
Scandinavia House. Utställningen ger en inblick i 
samernas historia, identitet, politik och kultur och 
är ett samarbete med Tromsø Museum, Universitets-
museum och Nordnorsk Kunstmuseum. Förutom 
moderna konstverk och traditionella handarbeten 
visas bl a en renmjölksskopa, en nåjdtrumma (nåjd 
= samisk medicinman), en vagga, olika hattar och 
dockor. Utställningen pågår till den 2a augusti. 

Resa genom arktisk konst och kultur – lärarledda 
work shops

I anslutning till utställningen om samer anordnas ett 
antal work shops för barn ledda av konstlärare. Med 
inspiration från utställningen om samer får barnen 
skapa med med hjälp av olika media, textilier och 
naturmaterial. 

Lördagar kl 14.00 – 15.30, från den 26e april till 
den 14e juni (ej den 24e maj). Föranmälan krävs, 
begränsat antal platser.

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

Anna Link

Jag har bott i USA i 14 år. Jag kom 
hit som au pair, studerade efter 
det på Montclair State University 
och blev sen kvar. Nu jobbar jag 
för Carlson Rezidor Hotel Group 
på deras Global Sales team. Jag 
bor i Livingston med min man 
Kevin och två barn - Landon fyller 
5 år i oktober och Hudson är 21 
månader. I Sverige kommer jag från 
Karlholmsbruk, en liten ort nära 
Gävle. Ser fram emot att träffa nya 
svenska vänner och vara del av 
lekgruppen. 

Nya medlemmar



28

DO YOU
KNOW

LONGSTOCKING?

 EN LEKFULL 
UTSTÄLLNING

Gratis för barn 

under 5!             

Phone: 215.389.1776

NYLIGEN ÖPPNAD!

Besök oss

www.americanswedish.org

PA19145, Philadelphia

#pippi

1900 Pattison Ave.

En flytt innebär 
tid för reflektion. 
Man vänder blad, 
lämnar något 
bakom sig och 
börjar på ett nytt 
oskrivet blad. 
Många känslor 
väcks: positiva – 

nyfikenhet, förväntan, äventyrslystnad, 
men också svåra – saknad, frustration, 
tvekan och till och med ilska. Jag har 
haft dem alla under hösten som gått.

Det var svårt att lämna New Jersey. Vi 
hade slagit rot efter fem och ett halvt 
år. Två av våra tre barn är amerikaner 
och djupa vänskapsband hade växt 
fram. SWEA NJ var för mig som en 
extrafamilj. Personligen har jag tagit 
djupt intryck av livsstilen i New Jersey 
och USA, den positiva andan hos 
människor man möter, allt-är-möjligt-
attityden och viljan till att volontera i 
det lokala samhället.

Flyttlasset gick i alla fall, som många 
av er vet, till Basel i Schweiz. Den 
övergripande motiveringen för vår flytt 
var att komma närmare våra familjer 
i Sverige. På många sätt är det en 
ytterligheternas flytt. Basel är en 
vacker stad som bjuder på mängder 
av gamla traditioner, kulturbyggnader 
och museer samt är centralt beläget i 
Europa. Tysklands vackra Schwarzwald 
och Frankrikes njutbara Alsace finns 
på ett stenkasts avstånd. Schweizarna 
är organiserade, vana vid att ha det 
ekonomiskt bra och kan uppfattas som 
lite reserverade. 

Nu till detaljerna. Var har familjen 
Schlein-Andersen landat i allt detta? 
Vi fick turligt nog genom kontakter i 
läkemedelsindustrin tag i ett charmigt 
40-talshus med en stor bohemisk 
trädgård. Vi bor i en förort precis 
söder om Basel Stadt som heter 
Münchenstein. Spårvagnen finns nära 
och tar mig och barnen till centrum på 
femton minuter åt ena hållet och till 

Flyttfågel - från New Jersey till Schweiz
Text: Maria Schlein-Andersen, f.d. SWEA NJ

Marias familj.
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internationella skolan på tolv minuter 
åt andra hållet. Maken är mycket nöjd, 
han som ”dissar” kommunal transport 
och ”hissar” bil (bott för länge i USA?) 
tar spårvagnen till jobbet mest hela 
tiden. Jag gör anspråk på bilen endast 
då det är dags för veckohandlingen i 
Tyskland.

De två äldsta barnen använder engel-
ska som skolspråk. På International 
School of Basel trivdes Nils och Hilda 
från första början. På skolan finns 
möjlighet även för föräldrarna att 
knyta kontakter. Vår lilla Molly på tre 
år är satt i lokalt dagis och lär sig nu 
sitt tredje språk tyska (och fjärde om 
man räknar schweizertyskan). Hon 
går i en Rudolf Steinerskola. Detta 

är ett äventyr i sig: bara träleksaker, 
biodynamisk mat och hemgjorda 
ylletofflor. Uppfriskande naturligt och 
harmoniskt. Jag tar en tysklektion i 
veckan. Språk har alltid intresserat 
mig och vid det här laget börjar tyskan 
flyta riktigt fint. Finns det någon 
SWEA-avdelning i närheten undrar 
ni kanske? Jo, glädjande är att man 
håller på att starta en Basel-avdelning. 
Jag har anmält mitt intresse och är 
sugen på att komma igång.

Vardagen börjar nu infinna sig här 
också. Man får inte alltid ett glatt 
hej på gatan eller förstår allt COOP-
kassörskan säger. Men, Alpernas 
skönhet och en lunch i Alsace då och 
då kompenserar mer än väl.

Både sommar och vinter är 
härliga i Schweiz!

Stort tack till alla New Jersey-Sweor 
för en rolig och givande tid! Trevlig 
sommar och vi hörs snart igen.

DO YOU
KNOW

LONGSTOCKING?

 EN LEKFULL 
UTSTÄLLNING

Gratis för barn 

under 5!             

Phone: 215.389.1776

NYLIGEN ÖPPNAD!

Besök oss

www.americanswedish.org

PA19145, Philadelphia

#pippi

1900 Pattison Ave.
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Då var det vår igen efter en vinter 
som nästan inte blev av alls (1). Den 
tjocka dunjackan som du betalade 
en kvarts månadslön för förra året, 
med motiveringen att ”jag ska banne 
mig inte frysa en vinter till”, hänger 
oanvänd och försmådd i garderoben 
och redan i slutet av februari började 
medmänniskor skylla irriterande 
snörvelljud och allmän håglöshet på 
tidigt pollenutbrott. Den enda riktiga 
vinterfeelingen vi fick i år var under 
vinter-OS där svenska folket generöst 
serverades medaljregn, nationalism (2) 
och lite norsk förnedring. Nej, ok, vi 
kanske inte hade en enda utförsåkare 
som stående lyckades ta sig ner för 
hela backen och curlingsopkvastarna 
var så slöa i år att en dammsugare 
snarare hade varit på sin plats. Men 

Vårens Sverigekrönika 

dra mig baklänges vad snabbt vi åkte 
längdskidor! De svenska skidåkarna 
for fram som en flock furier med 
spelande lårmuskulatur, som skulle 
fått en ardennerhäst att gråta av 
avund, med fradgan bubblandes och 
flygandes ur mungiporna (3). Det var 
en fröjd att se Sverige ta medalj efter 
medalj i denna världssport som utövas 
av säkert 7-8 % av jordens nationer. 
Stolthet. Gåshud. Tårar i ögonvrår. 
Trots de enorma idrottsliga bragderna 
var det i år dock inte atleterna som 
stod i strålkastarljuset. 2014 var året 
då skidvallning blev officiell OS- gren. 
Detta var året då vallarna, som halvt 
bortglömd yrkesgrupp, reclaimade 
sin plats i toppen av näringskedjan. 
Sveriges vallateam lyckades tajma 
formtoppen så till den milda grad att 

det ryktades att norrmännen, som 
hade det betydligt tyngre i spåren, 
skickade spioner till den blågula 
vallastugan för att lägga vantarna 
på ringen… nej, förlåt vallareceptet. 
Följaktligen var detta också de 
olympiska spelen där det inte var 
idrottarna som grät ut inför kamerorna 
för uteblivna medaljer utan de valla-
ansvariga. De norska stackarna gjorde 
publik avbön i direktsändning där de 
bad norska folket om förlåtelse och 
om inte det gick att ordna så kunde de 
kanske ändå få sina familjer skonade 
(4)? Allt medan svenskarna malligt 
flinande skidade i bakgrunden med 
sitt fenomenala glid och låtsades som 
att det var hur plättlätt som helst att 
välja rätt klet under laggarna. In your 
(rich oily) face, Norway! 

Vad gör vi annars då? Tja, jag kan väl 
börja med att berätta om vad vi inte 
gör? Vi, och då avser jag 99,992% 
av befolkningen, tittar t.ex. inte på 

Text: Ulrika Söderberg, Sverige

Charlotte Kalla, svensk flerfaldig OS-medaljör i längdåkning.
Foto: Bildbyrån

Vem gillar inte Hasselhoff i närbild?
Foto: media.webb-tv.nu

(1) Lite som samtliga Idolvinnares karriärer 
faktiskt, när jag tänker efter.

(2) Mestadels rysk sådan i och för sig. 
Putin gjorde Sotji-OS till ett avslappnat 
mönsterskyltfönster för hur Ryssland dragit 
fördelar av kommunism och diktatur genom 
åren. Tyvärr öppnade de dörren för besökarna 

lite för tidigt och världen gjorde sig, till Putins 
förtret, lustig över allt som inte var klart/dåligt. 
De Kazakstanska gästbyggnadsarbetarna hade 
inte arbetat fort nog, trots att de cashade in feta 
200 kr i månaden. Slött, fnyste Putin.   

(3) Detta hade hänsynsfullt nog redigerats i 
Sportspegeln senare sändning och vi slapp se 

Charlotte Kalla goes rabies-Cujo.

(4) Oklart hur responsen blev. Frågan tystades 
ner effektivt.
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den nya TV-showen ”Hasselhoff - en 
svensk talkshow” som av någon out-
grundlig anledning kördes i TV3 i 
vinter. Den anorektiska programidén är 
följande: David Hasselhoff (5) bjuder 
in svenska C-kändisar till sin studio 
och ställer den rafflande frågan: ”-Why 
are you famous?” till sina gäster. Han 
ignorerar kraftfullt svaren (6) för att i 
stället själv i tid och otid stämma upp 
i något slags utspel med musikaliska 
förtecken, som enligt honom själv bör 
kategoriseras som framförande av 
”hits” (7).  Resultatet blir sådär. Varje 
försök till skämt, från allas håll, faller 
ner i någon slags humor- eller kultur-
skillnadsavgrund och dör en plågsam 
död. Synnerligen otäckt blir det också 
när The Hoff råkar hamna i extrem 
närbild när man inte är beredd. Han 
är en mycket hårt sminkad man med 
markerat orange s.k. indianpuder 
och under make-upen (cover-upen?) 
ser man spår av en man som inte 
vill acceptera vare sig tidens eller 
alkoholens tand. Hela showen utstrålar 
en stämning av att alla inblandade är 
djupt generade över att befinna sig där 
över huvud taget. Låt oss skyndsamt 
begrava detta och aldrig någonsin 
tänka på det mer.  

Rent allmänt verkar det vara mer 
poppis än någonsin att sträcka ut 
händer och trånande blickar mot USA, 
särskilt vad gäller TV-underhållning. 
Filip och Fredrik gör ytterligare i en 
programserie en kul och grabbig 
roadtrip i USA i vilken de åker runt 
och testar festliga saker och hänger 
med sköna dudes. De kvinnliga 
motsvarigheterna, Carina Berg och 
Christine Melzer, gör i en programserie 
en kul och tjejig roadtrip i USA där 
de åker runt och testar festliga saker 
och träffar sköna dudes med enda 

skillnaden att de är rädda för allt hela 
tiden, så där som ju tjejer är. Fniss.  

Som om USA-vurmen inte fyllt sin 
kvot i och med detta går det nu 
under våren även en serie som heter 
”Welcome to Sweden” producerad av 
en Greg Poehler (8). Storyn bygger 
på att en amerikansk man som träffat 
en svensk blondin flyttar med henne 
till Sverige. Som alla förstår föran-
leder det här en uppsjö tokroliga 
kulturkrocksmissförstånd och dråp-
liga situationer som framför allt 
bygger på att vi svenska tittare ska 
skratta åt vårt eget fåniga beteende/
traditioner/samhälle genom att se 
det från ett utifrånperspektiv. I 
recensionerna varierade betygen dock 

Huvudparet firar somriga svenska traditioner.
Foto: poptower.com

mellan ”tja” och ”snark”. Det riktigt 
skojigt över-raskande i kråksången 
är att serien har sålts till och, ännu 
värre, ska visas USA. Jag skäms lite 
redan nu i förebyggande syfte för hur 
fullständigt obegripligt det måste blir 
för amerikanarna. Om man tar bort 
igenkänningsskratten i serien lär det 

(5) Ni vet, han som hade en TV-serie med en 
talande bil som hette Kitt. Bland annat.

(6) Troligtvis en kombination av att han inte 
förstår deras usla engelska och att svaren är 
så bedövande tråkiga att han bara inte orkar 
bry sig.  

(7) Betydelsen av en ”hit” varierar kraftigt 
mellan olika länder och kulturer.  

(8) Lillebror till marginellt mer framgångsrika 
Amy Poehler, känd från t.ex. Saturday Night Live 
och är rolig på riktigt och får göra TV-program 
och filmer i sitt eget hemland.  

bara bli kvar… tja… en serie om hur 
genuint konstiga svenskar är. Men 
visst, vi får väl alla hugga in och hjälpa 
lillebrorsan Poehler att få snurr på sin 
karriär, socialt ansvarstagande som vi 
svenskar alltid varit.  

Apropå TV så finns det en annan trend 
som helt kommit att dominera just 
nu. Det jag syftar på är den, av TV4 
skapade, gråt-TV-trend som dragit in 
som en gräshoppssvärm som vägrar 
lämna oss i fred. Det lär numera finnas 
inskrivet i alla programidéer att det 
någonstans måste ingå ett moment 
av tårar i form av känslosamhet/
vad-det-är-som-egentligen-betyder-
någonting-i-livet. Kosta vad det kosta 
vill - här ska gråtas! Ingen livskris du 
vill dela med dig av? – Dörren är där! 
Detta resulterar i en del fullkomligt 
absurda inslag i vilket random 
program som helst. Exempelvis när en 
deltagare i den gemytliga mys-pastell-
serien ”Hela Sverige Bakar” mellan 
mazariner och Napoleonbakelser i 
ett 30 sekunders klipp berättar om 
sin ofrivilliga barnlöshet (gråt), 
när den ensamstående pappan i 
renoveringsprogram härleder tapet-
seringsproblematiken till att far 
lämnade familjen julafton -72 (stark 
TV) eller den duktiga sångerskan i any 
given talangtävling som i fem kraftfulla 
meningar berättar om och hinner hulka 
en kort stund över sorgen när kaninen 
Stampe dog (han var ändå hennes 
bästa/enda vän). Ingen sorg är för liten 
att lyftas fram. Ingen sorg är heller för 
stor för att kokas ner till ett fragment 
och göras till underhållning. Tydligast 
blev det i årets version av ”Så mycket 
bättre”. Framåt kvällningen var det 
dags; Där över mangosalladen med 
getost och Chablisen var klockan 
slagen för lite krisbearbetning. 
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Samtliga deltagare lyckades pressa 
fram lite livselände och på ett härligt 
TV4-snuttifierat sätt delge cancer, 
hemlöshet, mobbing och skuldkänslor, 
för att en halvminut senare bli abrupt 
avbrutna med ett ”Nej, hörrö Lill, nu 
tänkte jag ta och göra en cover på 
din ”Musik ska byggas utav glädje!”. 
Hepåre´skål!”  

På den kulinariska arenan är det lika 
tjatigt och USA-inspirerat. Maträtten 
Pulled Pork har blivit så vansinnigt 
upphaussad och omskriven att den 
troligtvis snart själv börjar skriva 
autografer. Hör jag en enda TV- kock 
till brista ut i hyllningssång för detta 
tillagningssätt så kommer jag att 
vilja sparka på kattungar. Varenda 
restaurang, food truck (9) och par-
middag har experimenterat, skrutit 
och levererat Pulled Pork med ojämn 
framgång. Det finns något rörande 
över att alla människor helt plötsligt 
börjar älska precis samma sak just 
vid samma tidpunkt, som en slags 
masspsykos (10). Själva hävdar de 
dock med emfas att de alltid gillat 
just den grejen eller att de fick upp 
ögonen för det under senaste resan 
till Patagonien/Bengalien/Långt-
bortistanien och verkligen inte för 
att de är trendkänsliga hipsters på 
Södermalm. I det här fallet är det 
kanske extra underhållande eftersom 
rätten egentligen inte skiljer sig 
nämnvärt från det husmödrar sysslat 
med i århundraden, nämligen… 
tadaaaa: Långkok.   

Närmaste halvårets stora upptrappning 
bör annars rimligen bli valet i höst. Det 
kommer att bli tufft. Alltså för väljarna 
att skilja partierna åt. Alliansens 
strategi är att lägga förslag som skiljer 
sig så lite från motståndarnas att 
väljarna inte tycker att det är någon 
idé att byta regering, alternativt blir så 

förvirrade att de på plats använder fel 
valsedel. Socialdemokraternas strategi 
å andra sidan är att varken synas eller 
säga någonting alls under valrörelsen. 
På så sätt förstår väljarna att Sossarna 
är ett gäng som åtminstone inte gör/
säger några dumheter och att de 
därför nog skulle göra ett finfint jobb 
med att styra Sverige incognito. 
Sverigedemokraterna skulle möjligen 
kunna vädra morgonluft i detta 
vakuum men fortsätter i stället att 
spendera lejonparten av sin tid med 
att vara kränkta över att de inte får 
vara med i de ”fina salongerna” 
(d.v.s. SVT). Nyligen blev de också 
sårade över att inte få vara med ens 
i de fula salongerna (skolor, sjukhus) 
när de vid två specifika tillfällen blev 
föremål för dels stora protester från 
personalen på ett sjukhus där Jimmy 
Åkesson skulle göra studiebesök 
och dels från eleverna på en skola 
där de skulle skoldebattera. SD blev 
jättejätteledsna! Så klart. Att inte 
släppas in och inte få vara med är 

taskigt ju! Alla borde behandlas lika 
menar Sverigedemokraterna (11). Sug 
på den ironin.  

Jag önskar er en fin vår och en härlig 
sommar! 

(9) Sviiiintrendigt det också. Ordet Foodtruck 
är egentligen latin och betyder: liten omgjord 
70-tals-husvagn som säljer overpriced mat med 
alternativ syn på livsmedelshygien.  

(10) Jämför konceptet ”klädmode” i sin 
helhet. T.ex. årets modebralla som ser ut som 

en pyjamasbyxa med grällt tryck i form av 
exempelvis djungel-/papegojmotiv som alla 
tycker är det tjusigaste ever och gärna visar sig 
utomhus i.

(11) Och då åsyftas naturligtvis alla partier. Inte 
alla människor. Haha, hur skulle det se ut?

Pulled pork-besatthet.
Foto: raspberricupcake.com
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Prinsessan Madeleine har fått en 
dotter 

På förmiddagen den 20 februari 
födde prinsessan Madeleine en liten 
dotter på New York-Presbyterian/
Weill Cornell Medical Center i New 
York City. Pappa Christoffer O’Neil var 
närvarande under hela förlossningen. 
Den lilla prinsessan ska heta Leonore 
Lillian Maria. 

Zlatan gör ny nationalsång 

Ni har väl inte missat Volvos nya rek-
lamfilm med Zlatan Ibrahimovic i 
huvudrollen? Zlatan badar isvak, jagar 
i skogen, umgås med familjen i  svens-
ka fjällen – och sjunger (eller dekla- 
merar) nationalsången, i motsats till 
hur det brukar se ut under lands-
kamperna med fotbollslandslaget. 
Reaktionerna på filmen och national-
sången har varit många, ris såväl  
som ros! 

Enligt en intervju med Zlatan i Dagens 
Industri är det han själv som tagit 
kontakt med Volvo för att få spela in 
filmen efter att ha sett biltillverkarens 
reklamfilm med gruppen Swedish 
House Mafia i fjol. Zlatan har aldrig 
sjungit nationalsången under lands-
kamperna och säger till DI att han 

Svenska nyheter

tycker att den gamla nationalsången 
är långtråkig. ”Näe… Jag har liksom… 
Vad ska man säga… Jag har valt att 
inte sjunga den. Det har aldrig klickat 
för mig. Jag är stolt över att vara 
svensk, absolut, jag är stolt över att 
vara lagkapten i landslaget. När jag 
kommer ut på planen vill jag ge allt. 
Ta landslaget så långt jag kan. Men 
när det gäller nationalsången så har 
det aldrig klickat för mig att sjunga 
den eller säga de här orden. Förrän 
nu”, säger Zlatan. 

Musiken den här gången är en ny 
variant av nationalsången, skriven av 
stjärnproducenten och låtskrivaren 
Max Martin, som säger att han vill 
”ta tillbaka” nationalsången. ”Och 
att en kille från Rosengård framför 
nationalsången säger något om 
Sverige. Jag vill ha ett samhälle där 
alla får vara med”, säger Max Martin 
till DI. 

Är ni nyfikna på hur vår ”nya 
nationalsång” låter så titta 
här: http://www.youtube.com/
watch?v=cbvdzQ7uVPc 

www.dn.se  
www.aftonbladet.se 

Text: Karin Lindgren, SWEA NJ

Lilla sovande prinsessan Leonore.
Foto: kungahuset.se

Zlatan uppmärksammar sina berömare.
Foto: sydsvenskan.se

Stockholmarna vill bo i New York

En undersökning som Demoskop 
gjort på uppdrag av Stockholms 
handelskammare visar att var fjärde 
Stockholmare hellre skulle vilja bo 
i New York. Men Maria Rankka, vd 
på Stockholms handelskammare, ser 
det inte som ett dåligt betyg för 
Stockholm. Tvärtom. ”New York är 
städernas stad på något sätt. Och en 
anledning till att New York är attraktivt 
är att det är väldigt många människor 
som bor där, dessutom väldigt tätt. 
Den utvecklingen vill vi se i Stockholm 
också, som håller på att bli en riktig 
storstad”, säger Rankka. 

Att New York kommer högst på listan 
speglar naturligtvis att New York är 
inne och kan erbjuda det mesta. Men 
det har också då och då gjorts under-
sökningar som frågat svenskarna vart 
de skulle fly, om de tvingades till det. 
USA dominerade som svar. Det spelar 
säkert också en roll för inställningen 
till New York: vissheten om att USA 
står emot diktatursträvanden och 
angrepp. 

På plats nummer tre, efter London, 
kommer Stockholm. Det innebär 
att stockholmarna hellre bor kvar 
i sin hemstad än att flytta till 
världsmetropoler som Los Angeles, 
Barcelona eller Paris. 

Fakta - här vill vi bo topp 5:  
* New York: 25 %  
* London: 12 %  
* Stockholm: 9 %  
* Barcelona: 4 %  
* Paris: 4 % 

Olle Wästbergs Nyhetsbrev  
www.chamber.se 
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Riksdagsval i Sverige i höst 

Den 14 september är det riksdagsval i 
Sverige. Som svensk bosatt i utlandet 
har du rösträtt i riksdagsvalet men 
däremot inte i valen till landstings- 
och kommunfullmäktige. Du behåller 
rösträtten automatiskt i tio år efter det 
att du flyttade utomlands. Därefter 
måste du själv anmäla dig för en ny 
tioårsperiod. 

De som är folkbokförda utomlands 
får ett s.k. utlandsröstkort, dvs. ett 
röstkort anpassat för utlandssvenskar. 
Utlandsröstkorten börjar skickas två 
månader innan valdagen och kan 
användas både vid brevröstning och 
röstning på ambassad eller konsulat. 
Om du som utlandssvensk befinner 
dig i Sverige vid tiden för valet bör du 
vända dig till Valmyndigheten, komm-
unen eller länsstyrelsen för att få ett 
dubblettröstkort som kan användas för 
röstning i Sverige. 

Viktiga datum, enligt Valmyndigheten, 
www.val.se: 

31 juli 2014 – väljare får tidigast 
denna dag göra i ordning och skicka 
en brevröst från utlandet. 

21 augusti 2014 – väljare kan tidigast 
denna dag rösta på utlandsmyndighet.  

Enligt de senaste opinionsunder-
sökningarna tyder allt på att det är 
ett regeringsskifte på gång. I 
Skops senaste undersökning som 
genomfördes i februari - mars har den 
rödgröna oppositionen ett försprång på 
13,4%-enheter. Så stort har avståndet 
mellan blocken inte varit under hela 
mandatperioden. Både Centerpartiet 
och Kristdemokraterna ligger farligt 
nära 4%-spärren och riskerar att åka 
ur riksdagen. Sverigedemokraterna har 
dock etablerat sig som regeringsparti 
och får runt 8% av rösterna. Övertaget 
för den rödgröna oppositionen kan 
förklaras med att väljarna har större 
tilltro till Socialdemokraterna än 
Moderaterna på tunga politikområden. 
Till alliansens styrkor hör fortfarande 
Fredrik Reinfeldts goda anseende som 
statsminister.  

Socialdemokraternas partiledare 
Stefan Löfven har lovat att redan 
under hösten, om han blir statsminis-
ter, fatta beslut om ett nytt konsulat 
i New York. Kanske vinner han några 
röster från utlandssvenskar på det? 

www.politico.se www.tiotips.se  
www.val.se 

Svenska OS-framgångar 

Sverige har gjort sitt bästa vinter-OS 
genom tiderna med totalt 15 medaljer: 
2 guld, 7 silver och 6 brons. Svenska 
Olympiska kommittén hade 10 medal-
jer som mål så det överträffades med 
råge. Det är främst inom längdskid-
åkning som framgångarna skördades, 
totalt 11 medaljer. Charlotte Kalla blev 
en stor hjälte när hon på sista sträckan 
i damernas stafett 4 x 10 km tog in ett 
stort försprång och spurtade i mål som 
guldmedaljör. Även herrarnas stafettlag 
tog guld på 4 x 15 km. Förutom inom 
längdskidåkning tog Sverige medaljer i 
curling, ishockey och skicross. 

Sista OS-dagen inför herrarnas is-
hockeyfinal stängdes en svensk 
ishockeyspelare, Niklas Bäckström, 
av på grund av doping. Bäckström 
hade för höga halter av ett uppiggande 
medel i blodet som han fått genom 
den allergimedicin han tar. Bäckström 
hade öppet redovisat att han tog medi-
cinen som man vet innehåller för höga 
halter av det uppiggande medlet men 
Sveriges landslagstränare gav honom 
tillåtelse att ta medicinen. Efteråt

Sveriges damstaffetlag.
Foto: nsd.se

har landslagets läkare fått utstå stark 
kritik för att han tillät Bäckström att ta 
medicinen under OS och många kräver 
hans avgång.  

www.svt.se  
(även bilden är därifrån)  
www.aftonbladet.se 

Björn J:son Lindh död 

Den kända svenska musikern och 
kompositören Björn J:son Lindh är 
död. Han gick bort den 21 decem-
ber, bara 69 år gammal. J:son Lindhs 
musikintresse började tidigt. Redan 
som femåring började han ta piano-
lektioner och redan som fjortonåring 
spelade han dansbandsmusik på 
tenorsax så bra att han erbjöds jobb 
i Vikingarna. Som han dock tackade 
nej till. J:son Lindh lämnade sitt kära 
Värmland för att studera piano och 
flöjt vid Musikaliska Akademien i 
Stockholm. Under sin karriär sam-
arbetade han med så vitt skilda namn 
som Mike Oldfield, Ralph Lundgren, 
Ola Magnell, Cornelis Vreeswijk och 
Staffan Scheja men längst och när-
mast med gitarristen Janne Schaffer. 
Som flöjtist beskrevs han ofta som 
en man med trollflöjt eller silverflöjt 
och hans sätt att spela som febrigt 
och hudlöst. J:son Lindh gav ut över 
20 skivor med egen musik och han 
komponerade musik till många kända 
filmer, bl. a. Mannen på taket, Jack, 
Bröderna Mozart och Jägarna.  

Tidningen FOKUS
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Utdrag från styrelseprotokoll/årsmöte
Styrelsemöte den 22a januari 2014

SWEA Philadelphia har föreslagit att 
SWEA anmäler sig som ett lag till 
Tjejmilen i Central Park den 14 juni. 
Förra året deltog både SWEA Phila-
delphia och SWEA New Jersey med-
lemmar. Det vore toppen om vi kunde 
delta tillsammans. 

SWEA International fyller 35 år. 
Sverigemiddagen kommer att hållas i 
Stockholm i juni. 

Nästa regionsmöte kommer att hållas 
i Greensborough, North Carolina den 
3e – 5e oktober 2014. Nästa världs-
möte kommer att hållas I Arizona den 
15e – 18e oktober 2015. 

Årsmöte den 11e februari 2014

SWEA New Jerseys finanser är utom-
ordentliga. Efter den stora vinsten 
från Julmarknaden 2013 har styrelsen 
bestämt att höja stipendiet till 6000 
USD för 2014. Baserat på Stipendie-
kommitténs rekommendation behålls 
de två separata datumen för utdel-
ning av stipendierna – ett på våren 
(deadline 1a maj) och ett på hösten 
(deadline 1a oktober). 

Styrelsen beslutade att inte föra över 

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 

SWEA New Jersey i korthet

några pengar till vår Educational 
Award Fund, eftersom räntan fortsätter 
att vara låg. Styrelsen beslutade också 
att höja donationerna för 2014 till ett 
max belopp på 10 000 USD. Under 
2013 har SWEA New Jersey gett ut 
4 000 USD i stipendier och 8 000 
USD i donationer.

SWEA NJ har nominerat textilkonst-
närinnan Helena Hernmarck till Årets 
Svenska Kvinna 2014. Vi nominerade 
henne även 2013, men då blev hon 
inte vald. 

Karina Larsson rapporterade att under 
2013 hade SWEA New Jersey 88 
betalande medlemmar inklusive sex 
portomedlemmar. Karina rapporterade 
också att det finns ett formulär på 
hemsidan för nytt medlemskap. Det 
planeras ett event för att värva nya 
medlemmar senare detta år. 

Susanne DeAngelis rapporterade om 
aktiviteterna under 2013. Hon började 
med att tacka alla värdinnor som 
hjälpt till under året med att hålla 
luncher, middagar och partyn. Andra 
aktiviteter var lekgruppen, som träffa-
des varje fredag, en biokväll, en 
första hjälpen kurs, en resa till Sigelle 
utställningen, Sillsexan hemma hos 

Cristina Moliteus, Kräftskivan hos 
Camilla Mörch, och Glöggfesten hos 
Birgitta Koskinen. Thomas van Drumpt 
(SWEA NJs stipendiat 2012) höll ett 
föredrag hemma hos Eva Arvanitis. 
Julmarknaden var fantastisk i år, näst 
bästa vinst vi hittills kan minnas och 
mest besökare sen 1998.

Johanna O’Connor rapporterade att 
i höstas flyttades hemsidan till en 
annan plattform, Word Press, och har 
fått ett nytt utseende. Vår nya hemsida 
lanserades i december 2013. Hon 
skulle vilja få återkoppling från med-
lemmarna vad gäller utseende och 
innehåll. Johanna letar också efter 
en till person som kan hjälpa henne 
med uppdateringar och skötsel av 
hemsidan.  

Kerstin hade goda nyheter vad gäller 
positionen som ordförande för SWEA 
NJ. Camilla Mörch kommer att ställa 
upp som kandidat för 2015. Två nya 
styrelsemedlemmar blev invalda på 
mötet, Birgitta Koskinen (vice 
ordförande) och Karin von Zelowitz 
(programansvarig).

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.
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