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SWEA Bladet söker efter en 
ny redaktör

Det har varit jättekul att arbeta 
med tidningen och jag har lärt mig 
mycket! Men jag har varit redaktör 
i över fyra år nu och det är dags för 
mig att göra något annat. Resten 
av det här året kommer jag att vara 
kvar som redaktör och hjälpa den 
som vill ta över att sätta sig in i  
tidningsarbetet. 

Att vara redaktör är inte speciellt komplicerat om man 
har lite öga för layout och öra för språk. Däremot ska vi 
inte sticka under stol med att det tar lite tid och arbete i 
anspråk, framför allt när det närmar sig deadline för att 
skicka tidningen till tryckeriet. Som redaktör är du ansvarig 
för tidningens utseende och innehåll. Din roll är att vara 
spindeln i nätet och koordinera de olika aspekterna av 
tidningen så att den blir gjord i tid. Och att se till så att 
så många som möjligt hjälper till (utan att det blir alltför 
många kockar förstås). 

Till din hjälp med att skriva artiklar och ta kort på event har 
du redaktionen och andra medlemmar som bidrar när det 
passar. Vi tar också hjälp av en grafisk designer som gör tid-
ningens design, bildhantering och layout. Det är en härlig 
känsla när man håller den nytryckta tidningen i handen och 
stolt tänker ”Wow, har vi gjort den här?!” 

Hör av dig till mig på mee.eriksson@gmail.com om du är  
intresserad och vill veta mer. 

Mee Eriksson,  
Avgående redaktör för SWEA Bladet
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SWEA NJ Styrelse

Hej alla NJ SWEA tjejer!

Visste ni att min mamma, 
Elisabeth Trier Mörch, var med 
och startade SWEA NJ när NJ 
ville bilda en egen förening? 
Vilken succé det har blivit! 
Nu är det min tur att vara mer 
involverad i SWEA NJ.

Äntligen har våren kommit 
och det är så skönt. Som ni 

alla vet hade vi ett trevligt årsmöte med god ärtsoppa och 
fantastiska fettisdagsbullar. Ett stort tack till program-
kommittéen och andra som bidrog med bakning, mat och 
dukning. 

Tackfesten gick av stapel i januari, dock något försenad på 
grund av vintervädret. Istället för middagsmingel träffades 
vi och åt en god lunch en kall vinterdag. Tack till alla som 
bidrog och till vår värdinna Mee.

Medlemsansvarig 
Karina Larsson 

Programansvarig 
Karin von Zelowitz

Redaktör 
Mee Eriksson

Webmaster & Nyhetsbrev 
Johanna O’Connor

Jag var också med i den försenade tavelmålningskvällen, 
Paint and Sip (också denna gång på grund av snöovädret). 
Vi som var där skapade flera fantastiska mästerverk. Det 
skulle vara kul att göra igen. Jag vet att programkommittéen 
söker efter nya idéer så om ni har ett förslag på event  
kontakta Karin von Zelowitz.

Nu i vår ska vi bland annat ha vinprovning och konsert 
med Mattias Jacobsen, en av våra SWEA NJ-stipendiater. 
Plus att det ska bli kul med komposteringskurs i maj. Sen 
avslutar vi våren med traditionella sillsexan och det lovar 
jag kommer bli en succé.

Tack för förtroendet som ordförande. Jag ser fram emot att 
få jobba med er alla! Jag hoppas att vi alla tar lite semester 
över sommaren och jag ser fram emot att dra igång igen till 
hösten.

Camilla Trier Mörch,  
Ordförande SWEA NJ

Övre raden från vänster: Emma Sleightholme, Karin Lindgren, Birgitta 
Koskinen, Johanna O’Connor
Nedre raden från vänster: Karina Larsson, Mee Eriksson, Camilla Trier 
Mörch, Karin von Zelowitz

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 

SWEA New Jersey i korthet
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.
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Årets julmarknad hölls den 23  
november i Montclair och var den 29 
julmarknaden i ordningen. Att rap- 
portera från julmarknaden är alltid 
roligt eftersom det är ett sådant 
välbesökt och uppskattat event. Så 
även i år då vi återigen lyckades slå 
försäljningsrekord! Som vanligt var det 
många besökare som hängde på låset 
redan när vi öppnade dörrarna klockan 

På kvällen den 21 januari var det inplanerat att vi skulle  
träffas hemma hos mig på fest för att tacka alla som varit  
med och bidragit till vår årliga julmarknad. Vi hade som  
traditionen bjuder laddat upp med varmkorv special, 
sallader och annat gott. Snopet nog så ville inte vädret  
samarbeta och efter att noggrant ha lusläst alla väder-
rapporter så valde vi att flytta på eventet, vilket nog var 
rätt bra för det var snöigt, halt och allmänt olustigt ute på 
vägarna den kvällen. 

Vis av erfarenhet så valde vi istället att ha tackfesten mitt 
på dagen då det sannolikt skulle vara säkrare med tanke 
på allt snöande som januari bjöd på. Så den 28 januari, en 
härlig solig vinterdag, samlades ett femtontal Sweor hemma 
hos mig på en lunchträff. Det var väldigt trevligt! Kerstin 

SWEA NJ Julmarknad 2014 

10 och massor av besökare strömmade 
till under hela dagen. Julsaker, pyssel, 
textiler, svensk mat och godis etc. 
sålde bra och extra bra sålde det hem- 
bakta, mer än dubbelt så mycket som 
åren innan. Tack alla bagare som 
skänkt allt det goda brödet! Vi som 
jobbade i caféet hade bråda timmar 
nästan ända fram till stängningsdags 
eftersom det fikades bullar och kakor, 
mumsades våff-lor och goda smörgåsar 
som aldrig förr! Svenskar är verkligen 
bra på att fika. SWEAs barn och 
Svenska Skolan i NJs elever framförde 
två fina stämningsfulla luciatåg med 
både stora och små tärnor och stjärn-
gossar. Som de måste ha övat för att 
lära sig alla sångerna på svenska! 

Vi vill tacka alla ni som arbetat med  
julmarknaden under året med alla för-
beredelser och alla ni som ställer upp 
och arbetar under julmarknadshelgen. 
Utan er skulle vi inte ha någon jul-
marknad. Stort tack till alla er som 
hjälpte till! Nu får vi ladda inför nästa 

Text: Karin Lindgren, SWEA NJ

Text: Mee Eriksson, SWEA NJ

Tackfesten

år då det blir 30-årsjubileum och för-
hoppningsvis nya rekord! 

höll ett lättsamt tal och tackade alla för deras insatser. 
Tack än en gång för allt arbete som ni lagt ner på SWEAs 
julmarknad!
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SWEA New Jersey årsmöte 2015
Text: Madeleine Hershberger, SWEA NJ

För tredje året i rad hölls SWEA New Jerseys årsmöte i 
Somerset Hills Baptist Church i Basking Ridge. I år var 
lokalen om möjligt ännu finare för de hade satt in nya föns-
ter och hängt upp nya gardiner. Vi som kom tidigt för att 
sätta upp märkte dessutom att det var ett mycket välutrus-
tat kök: tepåsar i alla varianter, socker, kaffegrädde, små 
tallrikar, djupa tallrikar, bestick och alla sorters kaffefilter. 

Som vanligt stod ärtsoppa på menyn. Vi mumsade även en 
massa ost, stora ostar dessutom: Stilton, Brie, Jarlsberg 
och Dubliner. Sweor äter mycket ost! Ändå hade vi plats för 
efterrätt: fastlagsbullar, dammsugare och Marabou Paradis 
som Marianne Brody tagit med, ”Jag har inte karaktär att 
öppna chokladasken hemma” erkände Marianne.

Det var Kerstins tredje och sista årsmöte som ordförande 
och hon gjorde det så trevligt. Hon började mötet med att 
berätta om allt som hade hänt under året och hon lät alla i 
styrelsen göra samma sak. Det var personligt och informa-
tivt. Alla tar sin position seriöst och jobbar för ett bättre 
SWEA New Jersey. 

Kort sammanfattning över vad som avhandlades:

• Swedish American Historical Society gav $900 till SWEA 
New Jersey som tack för att vi ställt upp på Midsommar-
firandet i Vasa Park i alla år. 

• En julmarknadsbesökare donerade $100 i Gertrude  
Carringtons namn. 

• Kokboken är ett avslutat kapitel som SWEA-produkt efter- 
som den är slutsåld. De få böcker som finns kvar kommer 
att användas som gåvor.

• Bagageremmen är fortfarande en populär produkt. Vi 
sålde 58 stycken i år och på Världsmötet i Arizona i höst 
planerar vi att sälja resten – 314 stycken.  

• Vi har ett stort eget kapital, runt $150 000. Vissa av 
pengarna är bundna i en CD med viss ränta, andra i mutual 
funds med låg eller ingen ränta. 

• Julmarknaden slog försäljningsrekord i år igen, över  
$26 000 sålde vi för. Hembakat överraskade mest – tack 
alla bagare!

• Vi hade budgeterat en stor summa till donationer men 
enbart $3 700 delades ut: American Swedish Historical 
Museum fick $1 000, Svenska Skolan fick $700 och  
American-Scandinavian Foundation fick $2 000. Svenska 
Kyrkan lämnade inte in någon ansökan i år och blev utan 
donation. 

• Stipendiekommittén hade $6 000 till sitt förfogande. De 
föreslog två kandidater till styrelsen, varav ett stipendium 
på $1 500 godkändes. 

En annan höjdpunkt var att det var två nya medlemmar som 
kom på mötet: Sara Strid och Therese Svensson. Sara vann 
det fina halsbandet och örhängena från Efva Attling och 
lyckades på så sätt komma med på fin bild i nyhetsbrevet. 
Therese berättade att hon och jag hade träffats på ett flyg-
plan från Sverige när jag var ordförande. Säkerligen försökte 
jag få med henne som medlem redan då. Det tog 10 år 
innan hon gick med så skam den som ger sig. Välkomna 
båda två till en underbar avdelning med härliga tjejer, roliga 
aktiviteter och jättefin gemenskap. 

Kerstin Malmström, Emma Sleightholme, Birgitta Koskinen, och 
Karin Von Zelowitz

Birgitta Breen, Lena Melquist, Marianne Brody, Madeleine Hershberger 
och Gun Eklund blev tackade.
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SWEA NJ event höst/vinter 2014 och vår 2015 

Iittala

Den 8e december träffades ett gäng 
Sweor för att julshoppa och fynda på 
Iittala i NYC.

Adventsfika

Karina Larsson bjöd i år igen in till 
adventsfika i sitt fina hem den 3e 
december. Ett glatt gäng Sweor fick 
en trevlig pratstund och en försmak av 
julens goda.
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Filmkväll

En mörk och kall februarikväll träff-
ades sju Sweor hemma hos Helena 
Ehrenborg, som trots att hon inte är en 
SWEA upplät sitt hem till oss. Vi såg 
filmen Monica Zetterlund och den var 
mycket uppskattad av alla. 

SWEA NJ event höst/vinter 2014 och vår 2015 

Glöggfest

För andra året i rad träffades vi 
hemma hos Birgitta Koskinen för vår 
sedvanliga glöggfest. Birgitta hade 
gjort julfint och det doftade gott av 
glögg från spisen när alla gästerna 
kom. Buffébordet fylldes snabbt med 
alla mumsiga rätter gästerna bidrog 
med, och tömdes lika snabbt igen när 
det blev dags att äta. 

Julen är som allra bäst så här i början 
av december!  

Har du förslag på SWEA NJ event?
Kontakta Karin Von Zelowitz och programkommittén.



SWEA NJ event höst/vinter 2014 och vår 2015 

Besök på MoMa

Sweor besökte Museum of Modern Art 
den 29e januari för att se Henri  
Matisse-utställningen The Cut-Outs 
och åt en angenäm lunch efteråt.
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Har du någonsin funderat över hur det 
verkligen var att komma till New York 
under USA-immigrationens storhetstid 
på 1800- och början av 1900-talen? 
Då tycker jag att du ska besöka 
Tenement Museum på Lower East 
Manhattan. Där står en s.k. Tenement 
byggnad (ett höghus fyllt med små 
lägenheter) som en relik från fordom 
dagar när tyskar, italienare, irländare 
och många andra nationaliteter svärm-
ade Manhattan i jakt på ett bättre liv. 

97 Orchard Street byggdes 1863 
och har varit hem till mer än 7 000 
immigranter från arbetarklassen. I 
slutet av 1980-talet när grundaren 
till Tenement-museet hittade bygg-
naden, hade övre delen av byggnaden 
varit igenbommad i mer än femtio år. 
Den var som ett tidsdokument för hur 
invandrade familjer hade levt i dessa 
små lägenheter när de först anlände 
till USA.

Det som gör Tenement-museet unikt är 
sättet museiguiderna förmedlar histo- 
rierna om dessa familjer. De har lyck-
ats restaurera sex av lägenheterna i 97 
Orchard Street så att när man kliver in 
i dem känns det som om någon fakt- 

Besök i dåtida immigrantens New York
Text: Emma Sleightholme, SWEA NJ

iskt bor där och man får en känsla av 
hur trångbott de hade det, hur det 
såg ut där de lagade mat och var de 
satt på kvällen efter middagen och 
umgicks. Guiderna berättar om speci- 
fika familjer som bott i lägenheterna 
och man får höra deras historier på ett 
personligt sätt som får en att känna en 
riktig kontakt till familjemedlemmarna 

och deras liv. 

När jag besökte 97 Orchard Street 
med ett gäng Sweor en av de första 
vårdagarna i april, fick vi höra histori- 
en om familjen Moore, irländska im-
migranter som levde på Orchard Street 
under några år från 1869. Vi började 
turen på bakgården där det satt en 

Familjen Confinos kök.

Familjen Levines vardagsrum.
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Familjen Badazzis kök.

Familjen Rodrigos matsal.

vattenpump tillsammans med fyra ute-
dass som användes av alla som bodde 
i huset. Det fanns såklart ingen hiss 
och vi fick känna på en hink fylld med 
sand som vägde lika mycket som den 
hink vatten fru Moore fått släpa upp 
för alla trapporna flera gånger om dag-
en för att förse sin familj med vatten 
till mat, dryck och tvättning. Sen bar 
det uppför trapporna till ett rum med 
flagnande tapeter på väggarna som 
använts som vardagsrum. Först fick vi 
lyssna till några irländska musikstyck-
en som beskrev genom sång hur livet 
tätt sig som irländsk immigrant i USA. 
Vår guide gav oss en bakgrund till livet 
i huset och beskrev hur den irländska 
familjen Moore varit utbölingar i huset 
som till största delen beboddes av 
tyska familjer. Vi fick gå in i deras lä-
genhet som blivit upprustad så att den 
såg ut som den gjorde för över 100 
år sen när familjen Moore bodde där. 
Lägenheten var liten och mörk och 
bestod endast av ett sovrum, ett litet 
kök och ett vardagsrum och det var 
bara i vardagsrummet det fanns 
fönster. Under deras tid i huset för-
lorade familjen en dotter på grund av 

sjukdom och vi fick höra tonerna till 
den begravningssång som med största 
sannolikhet spelats under sorgedagar-
na när dottern begravdes.

För mig kändes det här museibesöket 
väldigt levande och gripande – inte 
som ett vanligt museibesök där det 
krävs mycket läsning i montrar, på 
plakat etc. för att ta in information. 
Här blir du medryckt och det känns 
som att du får en sann bild av hur det 
faktiskt var för människorna som levde 
här – samtidigt som du lär dig mycket 
från kunniga guider.  

Tenement Museum har förutom guid-
ade turer på 97 Orchard Street också 
stadsvandringar där man får upptäcka 
Lower East Side och se hur immigra-
tionen format området och dess kultur. 
Man kan även få ta del av historien om 
immigranterna på 97 Orchard Stret 
genom utklädda skådespelare som 
porträtterar livet där. 

Gå till http://www.tenement.org 
för mer information. 
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SWEA NJs generösa donation till The 
American-Scandinavian Foundation 
gav den svenska artisten Katja Aglert 
möjlighet att delta i öppningen av ut- 
ställningen Voyage to the Virtual på 
Scandinavia House som ägde rum den 
24 januari - 4 april. Totalt deltog tio 
nordiska konstnärer i utställningen där 
Sverige representerades av Katja och 
Anders Weberg. Utställningen var den 
första på Scandinavia House tillägnad 
digital media och ljusbaserad nordisk 
konst och beskrevs som en virtuell 
resa. 

”Combining video, animation, sculp-
ture, light, and interactive media, the 
exhibition invites viewers on expe- 
ditions to the far north, travels through 
time and space, and perceptual jour-
neys into the realm of the virtual.” 

En virtuell resa
Text: Lynda M. Selde, Director of Development, The American-Scandinavian Foundation
Översättning: Mee Eriksson, SWEA NJ

Syftet med Voyage to the Virtual var 
att belysa en nordisk tolkning av vis- 
uella ”rum” – filmmässigt, arkitekt- 

Katja Aglert.

oniskt och konceptuellt och att bjuda 
besökarna på en perceptuell resa in i 
den virtuella världen.
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Jag träffade Karina Larsson en fin vår- 
dag på DRIP Coffee i Madison där vi 
båda bor. Jag känner Karina eftersom 
vi båda ingår i styrelsen för SWEA NJ 
men jag visste egentligen inte så my-
cket om hennes bakgrund och vad hon 
gör när hon inte är på styrelsemöten. 
Vi fick en mysig pratstund på Drip och 
här är vad jag fick veta.

Berätta lite om dig själv.
Jag är från Uddevalla från början. När 
det blev dax att välja vad jag skulle 
göra när jag blev vuxen blev valet lätt. 
Jag sökte in till Textilinstitutet i Borås 
och utbildade mig till konfektions- 
designer. Vi var den tredje kullen som 
gick ut och det fanns gott om jobb att 
välja på efter examen. Jag har bl. a. 
jobbat två år på Din Sko, varit säljare 
av väskor på Björn Borg, designat flick- 
trikå på Lindex i ett år och sytt gar- 
diner och kuddar åt Laura Ashley hem-
ma i köket med en nyfödd Vendela 
på golvet. Och haft eget företag och 
frilansat.

Min man Mats träffade jag på en 
“blind date” när jag pluggade i Borås. 
Vi har två flickor tillsammans, Vende-
la och Olivia. Båda flickorna går på 
college i Boston och utbildar sig inom 
design och business. Trots att de är 
födda i Sverige har de vuxit upp till 
amerikaner och jag tror att de kommer 
att bo kvar i USA. Men de är väldigt 
positiva till Sverige så man vet aldrig!

Hur kom det sig att du flyttade 
från Sverige?
Det var mitt mans jobb som tog oss 
hit. Mats arbetade för ett företag som 
importerade amerikanska produkter 
och han var ofta i Chicago på mässor. 
Företaget behövde någon på plats i  
USA och frågade om Mats visste nå-
gon bra. Han föreslog sig själv och när 
han ringde hem och frågade vad jag 
tyckte svarade jag ja direkt! Kontraktet 

SWEA fokus – Karina Larsson

skrevs på ett flygplan, på en spypåse! 
Kontoret låg i Morristown och när vi  
började titta runt var vi skulle bo fast- 
nade vi för Madison. 1999 gick flytt- 
lasset och vi bor fortfarande kvar i 
Madison, men i ett annat hus.

Det var inte mycket till flyttlass för-
resten. Vi sålde vårt hus och nästan 
alla våra saker när vi flyttade, så allt 
vi tog med över Atlanten rymdes i nio 
kartonger och åtta resväskor. Vi hade 
haft antika möbler men nu ville vi ha 
nytt, lite mer modernt. Det blev inte 
det lättaste visade det sig, för den  
amerikanska stilen var inte riktgit vad 
vi hade tänkt oss. Det blev mycket 
shopping på IKEA och Crate&Barrel! 

Första året här blev som en virrig ho- 
neymoon där jag åkte runt i min bil på 
RT10 i oändliga U-turns för att uträtta 
diverse ärenden. Detta varvat med att 
ta hand om alla besök från Sverige 
som aldrig tycktes ta slut. Andra året 
började saker och ting falla på plats 
och vi började känna oss hemma på 
riktigt. Båda flickorna gick då i skolan 
vilket innebar att jag fick mer tid för 
mig själv och mina uppdrag. Livet bör-
jade gå lite mer på rutin. 

Kan du berätta lite om ditt 
jobb?
När vi kom hit till USA fick jag lite  
olika uppdrag, det ena gav det andra. I 
fyra år arbetade jag som trendspanare 
åt Lindex. Ett av mina första amerikan- 
ska uppdrag var att designa tröjor åt 
Macy’s. De behövde någon som var bra  
på färger och min mans bästa vän, 
Jonas, som är från Borås och såklart i 
klädbranchen kände till Adam Sis-
kind som gjorde kollektioner för bl. a. 
Macy’s. Jonas nämnde mitt namn för 
Adam Siskind och jag fick åka till hans 
kontor som låg i Empire State building 
för att diskutera ett eventuellt upp-
drag. Att kliva in i det berömda huset 
nyss hitkommen från Sverige kändes 
väldigt stort. Jag fick jobbet och fick 

senare höra att tröjorna hade blivit 
bestsellers!

I Sverige arbetade jag mest med mode 
men nu blev det mer att jag inriktade 
mig mot inredning och design. På kon- 
sultbasis började jag sy kuddar och 
överdrag åt en inredningsfirma i Sum-
mit och efter en tid blev jag anställd. 
Jag lärde mig mycket om inrednings-
branschen men efter några år kände 
jag att jag lika bra kunde starta egen 
firma eftersom många av företages 
kunder började fråga efter just mig och 
mina tjänster. 2011 startade jag min 
firma och jag har haft fullt upp sedan 
dess.

Jag syr inte så mycket längre utan 
arbetar som inredningsdesigner och 
hjälper kunder att få fint i deras pri- 
vata hem. Ofta har kunden något 
specifikt de vill ha hjälp med, som ett 
sovrum eller färgsättning. Sen är det 
min uppgift att känna av kunden och 
ta fram förslag som kan passa. Det är 
vik-tigt att det jag gör hänger ihop med 
kundens stil och hur det ser ut i resten 
av huset. Jag gillar det minimalistiska 
men det gör inte genomsnittsameri- 
kanen så det gäller att kunna se ut- 
ifrån kundens smak vad som kan bli 
bra. Man kan säga att jag ger rummet  

Intervju och text: Karin Lindgren, SWEA NJ

En av Karinas designskisser på hur slutresultatet 
kan se ut.
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Karina med sin äldsta dotter, Vendela, 1992.

en make over, en ny uppdaterad “sty-
ling”. Nytt är att även inkludera den 
femte väggen, d.v.s. taket. Det kan ge  
otroligt stor effekt i ett rum att ge tak- 
et en annan färg eller att sätta upp 
lister eller fejkade takbjälkar. För att  
inte tala om belysning. Många under- 
skattar hur viktigt det är med belys- 
ning. Det kan ge rummet nytt liv och 
ett nytt syfte - allt i ett.

Hur är det att driva eget företag 
i USA jämfört med i Sverige?
Eftersom jag hade frilansat och drivit 
ett eget företag i Sverige i många år 
innan vi flyttade hit var jag van med 
allt det administrativa som kommer 
med att ha eget företag och det har jag 
absolut haft nytta av. Jag är disciplin- 
erad som person och ser till att ha ord- 
ning på mina affärer och min bokför- 
ing. Jag sätter och följer en budget 
och släpar inte med faktureringen. 
Just själva företagsdrivandet har jag 
inte upplevt att det är så stor skillnad 
på.

Däremot är det lättare att sälja tjänster 
här. Amerikanska kunder är mindre 
krävande vilket jag tror beror på att de 
är mer vana vid att köpa tjänster och 

ta hjälp än svenskar. Svenska kunder 
förstår inte att det kan ta tid att göra 
ett jobb och de vill gärna göra en hel 
del själva för att komma billigare un-
dan eller få det klart snabbare. 

Du har varit engagerad i SWEA 
och SWEAs styrelse länge.  
Berätta!
Redan fjärde dagen efter att vi flyttat 
hit gick jag på ett SWEA-möte i Ber-
nardsville, hemma hos Ingrid Ramsey. 
Där träffade jag Agneta Nilsson, 
SWEAs grundare, som jag pratade lite 
med. Jag tänkte inte att det var något 
speciellt att hon var där, hon dyker väl  
upp på arrangemang lite nu och då 
tänkte jag. Har inte träffat henne se-
dan dess, men det var en bra start!

Jag blev ganska snart värvad till prog- 
ramkommitteen. SWEA NJ hade mån- 
ga fler medlemmar i början på 2000- 
talet tack vare de svenska företag som 
etablerade sig här då, som Pharmacia 
och Exxon. Det var många medföljande 
fruar som gick med i SWEA och efter-
som de flesta inte arbetade hittade de 
gärna på saker. Vi hade programpunkt- 
er nästan varje dag så det var mycket 

jobb för programkommitteen och det  
var jättekul. Kommer ihåg att vi bruk-
ade ha långa diskussioner på våra 
möten som kunde hålla på till långt 
efter midnatt. 

Efter några år i programkommitteen 
blev jag ansvarig för den och fick då 
ingå i styrelsen. Totalt har jag varit 
med i styrelsen i 8 år, fyra som prog- 
ramansvarig och fyra som medlems- 
ansvarig. 

Vad gillar du mest med USA och 
New Jersey?
Valfriheten, som att jag kunde välja 
att vara hemma med mina barn när de 
växte upp. Den möjligheten finns inte 
i Sverige på samma sätt. Med New 
Jersey gillar jag det härliga vädret och 
de långa somrarna. Bra är oxå att det 
är nära till mycket som exempelvis 
skidåkning, stranden och NYC.

Vad saknar du mest med 
Sverige?
Jag saknar främst min familj och det 
stöd som det innebär att ha en familj 
nära. Sen saknar jag såklart oxå mina 
vänner. Jag kommer ihåg första året vi Karina njuter av det fina vädret i Hamptons 2012.
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Senast lästa bok: 
Det måste vara The Help om det 
ska vara en bok jag faktiskt läste 
till slut. 

Senast sedda film: 
Still Alice, otroligt gripande om 
en kvinna som får Alzheimers. En 
annan fantastisk film  jag nyligen 
sett och varmt kan rekommendera 
är Whiplash. Den handlar om 
en musiklärare som använder 
okonventionella metoder för att få 
sina studenter att prestera mer.

Favoritmusik: 
Drum & bass, soul och modern 
musik.

Bästa resmål: 
Bermuda.

Sju snabba

Det jag alltid tar med i resväskan från 
Sverige: 
Det blir mindre och mindre för varje 
år men det som jag fortfarande tar 
med är Santa Maria grillkrydda, 
fiskbuljong, hummerfond och min 
nya favorit Marabous Black, choklad 
med lakrits. Förutom kläder och 
skor förstås...

Imorgon ska jag: 
Träna och göra en perspektiv-
teckning av ett master bedroom 
som jag ska presentera för en kund 
i övermorgon.

bodde här när det var Thanksgiving. 
Alla firade med sina familjer och åt 
kalkon tillsammans. Vi åkte till Charley 
Brown’s och åt Thanksgiving-buffé, det 
kändes väldigt ensamt.

För tjejerna har det alltid varit friare 
att vara i Sverige, som att de kunde 
springa själva till kiosken och köpa 
glass. Det kan jag sakna här. Och så 
saknar jag såklart de fina svenska som-
rarna som den vi hade förra året. Men 
oxå den goda maten och mataffärernas 
mejeriavdelningar. Det finns så många 
spännande mejeriprodukter i Sverige 
som jag älskar att prova!

Finns det något du inte saknar 
med Sverige?
Avundsjukan! Sen saknar jag inte att 
man har nummer på veckorna; ”Vi har 
semester vecka 36, vecka 42 börjar 
min kurs” etc. Varför kan man inte 
säga vilka datum man menar istället!
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Galen i garn
Inskickat av Camilla Trier Mörch, SWEA NJ

Jag började sticka för tre år sedan 
och sedan dess har jag fått dille på 
att sticka. När jag började hade jag 
ingen aning om att det skulle vara så 
kul. Vi har tur här i NJ för det finns 
stickningsbutiker på många ställen. 
Westfield, Summit, Chatham, Madison 
och Morristown har alla butiker. Des-
sutom finns det en website, Ravelry, 
där folk som stickar och virkar lägger 
upp instruktioner samt bilder på sina 
underverk. En hel kväll kan gå åt till 
att bara titta på allt det vackra. I slutet 
av april organiseras det Yarn Walk i NJ 
där stickningsbutikerna har speciella 
evenemang och extrapriser på garn. De  
flesta av dessa butiker ger lektioner 
och erbjuder “open knitting”, d.v.s. 
man får komma dit och sticka tillsam-
mans med andra som är lika förtjusta 
i hobbyn. Jag har varit med i en grupp 
“open knitters” i 3 år och vi har jätte-
kul. Kanske är det något vi kan börja 
med igen i SWEA NJ?

Mees laxröra
Inskickat av Mee Eriksson, SWEA NJ

Jag köper min varmrökta lax på Costo. 
Den säljs i två-pack och ett av paketen 
passar perfekt till det här receptet, 
men det går också bra med tonfisk, rä-
kor, lax på burk eller vad man nu råkar 
ha i kyl eller skafferi. Vill man dryga 
ut röran kan man blanda i finhackade 
hårdkokta ägg.

Varmrökt lax 
2-4 msk gräddfil 
2 msk lättmajonnäs 
2-3 msk chilisås 
1-2 msk dijonsenap 
juice från en halv citron  
1 dl finhackad dill 
0,5 dl finhackad gräslök 
Svartpeppar 
Aromat (eller salt) 
Några droppar Tabasco

Karins fröknäcke
Inskickat av Mee Eriksson, SWEA NJ

Det här fröknäcket som jag fick för- 
sta gången på fika hemma hos Karin  
Lindgren är packat med fibrer och 
proteiner. Det är så gott! Dessutom 
passar det utmärkt till laxröran. Även 
gott till ost och annat som man har 
kex till. Jag tar även i solrosfrön om 
jag har det hemma. Vill du göra det 
ännu lite nyttigare kan du byta ut ½ dl 
vetemjöl mot ½ dl linfrömjöl.

1 dl bruna linfrön 
1 dl gula linfrön 
1/2 dl pumpakärnor 
1 dl vita sesamfrön 
1 1/2 dl vetemjöl 
1 tsk salt 
1 msk rapsolja 
2 dl vatten

Ugn 200C. Blanda alla ingredienser. 
Bred ut till ca 3 mm tjockt jämt lager 
på plåt med bakplåtspapper. Smeten 
täcker en 17,25” x 11,5” plåt.  Strö 
eventuellt över lite flingsalt. Grädda 
ca. 30-35 minuter. Låt kallna och bryt 
sedan i bitar.

Gott & blandat

Fina mössor stackade av Camilla. Mees smarriga laxröra. Karins fröknäcke passar jättebra till laxröran!

Här delar vi med oss av alla sorters idéer och tips. Denna gång bjuds 
det på mumsiga recept och lite prat om en av våra mest älskade 
hobbys. Skicka gärna in dina egna gott- och blandatfavoriter.
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För att förebygga det globala problem-
et med drogmissbruk bland ungdomar 
grundades Mentor International 1994 
av vår Drottning Silvia tillsammans 
med Världshälsorganisationen (WHO).  
Under de drygt 20 år som organisa-
tionen har verkat har vi nått drygt  
6 miljoner ungdomar i över 80 länder. 
Med huvudkontor i London har vi idag 
lokala organisationer i åtta länder.  
Mentor Foundation USA har sedan vi 
startade vår verksamhet i USA 2010, 
nått ut till över 135 000 ungdomar 
genom våra olika program och initiativ. 

Här i USA expanderar Mentor Foun- 
dation USA kraftigt tack vare mätbara  
resultat och våra innovativa program  
som fångar ungdomars uppmärk-
samhet och ger dem en plattform 
att ‘speak up and out’ mot droger, 
samtidigt som vi överbryggar gapet 
mellan skola och yrkesliv. Mentor 
Foundation USAs olika program bygg-
er på att tillhandahålla fakta och stöd 

Mentor Foundation USA enar svensk 
givmildhet med amerikanskt engagemang 
för våra ungdomars framtid

för ungdomar, att lyssna och att ut- 
bilda dem till att bli sina egna före-
bilder för ett hälsosamt och drogfritt liv. 
Ungdomar har massor med bra syn- 
punkter, insikter och ideer att dela med 
sig av om vi vuxna bara tar oss tid att 
lyssna på dem. Mentor Foundation USA 
arbetar också mycket med att lyfta fram 
ungdomar till att bli positiva förebilder 
för varandra då vi vet att tonåringar 
hellre lyssnar på sina kompisar än på 
vad vi vuxna har att säga.   

Att få förtroendet att representera 
Mentor Foundation USA är det bästa 
och mest meningsfulla uppdrag jag 
någonsin fått. Jag hoppas att våra pro-
gram snart kommer att ha en nationell 
räckvidd för att förebygga drogmissbruk 
bland ungdomar och hjälpa dem att 
uppnå sina livsmål. Vi är på god väg 
med våra nationella mål med hjälp 
av den fina uppmärksamhet vi får på 
nationell nivå genom vårt samarbete 
med bland annat Vita Huset, National 

Institutes of Health (NIH), National 
Institute on Drug Abuse (NIDA) och 
Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration (SAMSHA), 
samtidigt som vi arbetar lokalt vilket är 
viktigt för de företag och individer som 
engagerat sig i oss.

Att investera i våra ungdomars framtid 
och att bry sig om deras välbefinnande 
är något som jag personligen tycker 
borde vara en självklarhet för oss alla. 
Men verkligheten i USA är tyvärr den 
att det idag finns 8,5 miljoner ung- 

Text: Gunilla Girardo, VD Mentor Foundation USA

H&M t-shirt contest.

Ungdomar på mentorprogram.
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Skanska är med på ett mentorprogram.

domar som inte har en vuxen i sitt liv  
som bryr sig om dem. Droger finns  
överallt och droger vet inga socio-
ekonomiska eller geografiska gränser.  

När jag dagligen berättar om Mentor 
Foundation USAs preventionsprogram 
och vad våra ungdomar utsätts för så 
blir reaktionen bland individer och 
företag: “I would like to help make 
your programs available to youth in 
my community now.” Faktum är att 
de allra flesta som jag talar med är 
drabbade av droger på ett eller annat 
sätt. Det kan vara genom en nära an-
hörig, en bekant och/eller en kollega 
som har blivit offer för droger och ofta 
är dessa offer ungdomar. Alla tycks 
känna någon som har problem.

Ärligt talat: innan jag fick uppdraget 
att leda Mentor Foundation USA hade 
jag själv ingen aning om vad mina två 
tonåringar dagligen exponeras för i 
form av droger och marknadsföring av 
droger som sägs kunna förgylla deras 
liv på olika sätt och hur lättillgängliga 
och billiga dessa droger är (och jag bor 
i Fairfax County, Virginia, en s.k. bra 
kommun). En del av dessa, faktiskt 
dödliga, droger är t.o.m. lagliga såsom 
syntetisk marijuna, Spice, K12, Sco- 
oby Snacks för att bara nämna någ- 
ra namn. I de mer välbärgade kom- 
munerna är heroinmissbruk en epi-
demi vilket oftast börjar med missbruk 
av receptbelagd medicin. Idag dör fler  
ungdomar i USA av en överdos av he- 
roin än i trafikolyckor. Detta faktum 
sopas ofta under mattan då familjer 
från de mer välbärgade områdena 
helst inte vill berätta att deras dotter 

eller son är heroinmissbrukare. 

För mig som är uppvuxen på en liten 
gård i Bollebygd i Västergötland med 
NOLL erfarenhet av eller exponering 
för droger kan det ibland vara svårt 
att ta till sig dagens ungdomars verk-
lighet. En verklighet som naturligtvis 
inte är begränsad till ungdomar i USA 
utan är ett akut globalt problem. Vi 
vill helst fortsätta att tro att ‘det gäller 
inte mina barn.’

Som svenska bosatt i USA sedan drygt 
20 år är jag mycket stolt över mina 
skandinaviska rötter. Vi har väldigt 
mycket att vara stolta över vad gäller 
export av svensk teknologi, kultur, 
sport och diplomati. Men det som 
jag skryter om allra mest är vår långa 
tradition av att investera i ’social 
corporate responsibility’ och stödja 
de i samhället som behöver hjälp. Vi 
har förmånen att ha en drottning som 
ägnat sitt liv åt barn och ungdomars 
rättigheter och hälsa. Och vi har för- 
månen att arbeta med många fina 
företag som inser vikten av att invest-
era i våra ungdomars framtid, t.ex. 
H&M, Skanska, Comcast, American 
Express, Qlik Technologies, McKinsey 
& Company, SEB, 3M, M&T Bank, 
Saab Defense and Security, A&E 

Television Networks, DC Promised 
Neighborhood Initiative (DCPNI), 
Venable och the Capital Group.

För de av er som känner mig sedan 
min tidigare roll som VD för svensk-
amerikanska handelskamrarna (SACC-
USA) vet ni att jag är ivrig och otålig. 
Jag vill få denna verksamhet, som har 
något så värdefullt att erbjuda våra 
ungdomar, att växa. Mentor Foun-
dation USA har en fantastisk plattform 
av väl beprövade program som fun-
gerar, med eller utan mig, och jag  
kan fokusera på att expandera vår 
verksamhet och därmed nå fler ung-
domar.  Det gläder mig att vi nu börjat 
leverera program utanför Washington 
D.C., Maryland och Virginia till att 
inkludera New York, Pennsylvania, 
Georgia, Idaho och Kalifornien och 24 
andra amerikanska stater. Naturligtvis 
finns New Jersey på vår prioritetslista 
och jag hoppas att det finns många 
SWEA NJ-medlemmar som är redo och 
villiga att hjälpa oss att nå ungdomar i 
ert område. 

Ungdomar mot droger. 

www.mentorfoundationusa.org 
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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 
matavdelning.

Följande företag och organisationer 
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

6 sept Scandinavian 
 Festival i Vasa Park
12 sept Kräftskiva hemma hos 
 Anna Liebler

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

Många amerikanare som läst Stieg Larssons Millennium- 
trilogi eller annan svensk deckarlitteratur har frågor och 
funderingar om Sverige. Är det verkligen så mörkt, dystert 
och korrumperat? 

Den nya webbsidan Sweden Beyond the Fiction –  
www.swedenbeyond.com – försöker med avstamp i 
fiktionen besvara dessa frågor. Sajten innehåller bl. a. 
intervjuer med människor som varit involverade i filmpro-
duktionen The Girl with the Dragon Tattoo, samt artiklar 
som berör allt från svenskt svårmod till feministiska latte-

Fika i New York på FIKA! 
Lars Åkerlund är entreprenören bakom den svenska 
kafékedjan med högt satta mål: ”Vi kommer att vara den 
största privatägda kafékedjan i NY” enligt en artikel i 
SvD Näringsliv. Just nu finns ett tjugotal fik spridda över 
hela Manhattan. Enligt Lars kan framgången förklaras av 
genomgående kvalitet, något som han menar att sven-
skar är bättre på än amerikanare.

Källa: Olle Wästbergs nyhetsbrev

pappor. Sajten är uppdelad i rubrikerna design, litteratur, 
film, samhälle, mat och restips. 

Sweden Beyond the Fiction lanserades den 4 oktober 
2014. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges gener-
alkonsulat i New York, Sveriges ambassad i Washington 
DC och VisitSweden USA.

www.swedenbeyond.com
Källa: www.swedenabroad.com

Sverigekrönikan tackar för sig
Efter nästan sex år som skribent tackar Ulrika  
Söderberg för sig och packar ihop sin Sverigekrönika. 
Hennes inslag har i alla år varit redaktionens absoluta 
favorit och den definitivt säkraste nyhetskällan för vad 
som händer i Sverige! På SWEA NJs vägnar tackar vi 
Ulrika för hennes kolossalt underhållande bidrag och 
önskar henne all lycka i framtiden.

Ny webbsida för nyfikna Sverige-fans

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

SWEA NJs styrelseprotokoll finns på vår hemsida 
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Gertrude Carrington fyllde 80 
år den 29 april. Några Sweor 
grattade henne med blommor 
och tårta. Gertrude hälsar alla 
så gott och tackar fӧr uppvakt-
ningen.

Vår kära Swea Margareta Strömer har lämnat 
oss efter en lång tids sjukdom. Margareta 
skulle fyllt 80 år i juli. Hon var en god vän 
med mycket humor. Margareta vävde jätte-
fina trasmattor i olika storlekar som bland 
annat såldes på vår julmarknad. Flera av 
besökarna kom tillbaka varje år för att köpa 
hennes mattor. Margareta älskade att laga 
mat och gjorde i många år de populära 
våfflorna som serverades i kaféet på jul-
marknaden. Hon är djupt saknad.

Grattis Gertrude!

Till Minne

Midsommar

Fira Midsommar i New York eller New Jersey? Den svenska midsom-
marfestivalen i Battery Park äger rum fredagen den 19 juni klockan 17 
- 20. Midsommarfest blir det lördagen den 27 juni i Vasa Park vid Budd 
Lake i New Jersey.

American Indian Motorcycles
 
Visste du att en svensk-amerikan vid namn Carl Oscar 
Hedström var med och skapade dessa legendariska 
motorcyklar? Besök American Swedish Historical 
Museum i Philadelphia och lär mer, utställningen 
pågår fram t.o.m. den 23 augusti.

Välkommen Ryan El Saadany

Byttan
Monica Van Tassel har blivit 
mormor! Den 31 mars föddes 
lilla Byttan som vägde lite drygt 
4 kg. 

 
Exakt klockan 15.00 den första mars 2015 
föddes vår efterlängtade ängel. Lille Ryan 
vägde 2 550 gram och mätte 53 cm.  
Det var en snabb och smidig förlossning. 
Visst har vi många sömnlösa nätter men 
han förgyller våra liv och bringar glädje åt 
både familj och vänner! Mamma Noha och 
bebis mår bra och är tacksamma för allt 
stöd vi fått från nära och kära! 
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Karolina Hedlund

Jag heter Karolina Hedlund 
och är 49 år. Min man och jag 
flyttade till North Haledon, NJ i 
juni 2014 p. g. a. hans jobb på 
Sandvik. Själv är jag läkare och 
specialist i allmänmedicin. Jag 

Maria Reilly

Jag heter Maria Reilly och är ursprungligen från 
Stockholmsområdet. Jag har bott i USA i drygt 25 år 
men har nyligen flyttat till Basking Ridge från Montclair, 
NJ. Jag har tre barn i åldrarna 13, 11 och 8 år. Jag 
jobbade ett antal år på Manhattan som advokat men 
slutade i samband med att min äldsta föddes. Nu 
jobbar jag lite sporadiskt hemifrån men är framförallt 
hemma med barnen. Jag har gått med i SWEA för att 
återknyta kontakten till Sverige och för att lära känna 
lite människor i närheten av min nya hemstad. Jag ser 
fram emot att träffas!

Sofie Mortimer

Jag heter Sofie Mortimer och 
bor i Ridgewood med min 
man Frank, mitt bonusbarn 
Miles (11 år) och min dotter 
Svea (10 mån). Jag kommer 
ursprungligen från Örebro och 

Nya medlemmar

jobbar som hyrläkare i Sverige ca två veckor var sjätte 
vecka för att upprätthålla kompetensen. I USA gör 
jag lite volontärarbete för Röda korset, men är annars 
hemmafru. Vi har en 9-årig tik som följde med till 
USA. Våra två barn är utflugna; dottern är 22 år och 
pluggar i Stockholm och sonen är 20 år och pluggar i 
Polen. 

Jag går just nu en akvarellkurs här i USA - en gammal 
dröm. Jag älskar dans i alla former och dansar själv 
jazz, balett och fridans. Jag spelar också tennis (är 
inte särskilt bra), men har inte kommit igång med det 
här i USA ännu. Skulle gärna spela med någon annan 
SWEA som bor i närheten!

åkte till USA för första gången 2009 som au pair. 
Det var under mitt år som au pair som jag och Frank 
träffades och efter många turer fram och tillbaka 
mellan Sverige och USA gifte vi oss i Svenska kyrkan i 
New York år 2012. Jag är för närvarande mammaledig 
och jag hoppas att min dotter Svea växer upp med 
såväl svenska traditioner som det svenska språket. 

Sara Strid

Jag och min familj, som består av 
min man Johan, våra barn Isak 
(6), Nike (4) och Zeke (2), bor i 
Madison. Vi kom hit p.g.a. mitt 
arbete som skickade hit mig för 
att starta upp vårt amerikanska 

Jennie Eriksson

Jag heter Jennie Eriksson och bor 
i Ridgewood sedan februari i år. 
Jag flyttade hit tillsammans med 
min familj som består av min man 
Johan och våra flickor Ruth, snart 
tre år, och Mia, tio månader. Det 

dotterbolag. Fritiden spenderas mest tillsammans 
utomhus, till och från baseballplaner, basketträningar 
och dansstudios, eller vandrandes/cyklandes längs någon 
led.

var på grund av Johans jobb som vi lämnade Stockholm 
för ett nytt liv i New Jersey. Själv är jag gymnasielärare 
och hoppas kunna undervisa igen när barnen är lite 
större. 

Jag ser verkligen fram emot att träffa andra svenskor 
här. Att dessutom låta Ruth och Mia få ta del av svenska 
traditioner känns både roligt och viktigt. Hoppas att vi 
ses framöver!

Medlemsavgift - nyhet!
Nu kan Du även betala Din medlemsavgift till SWEA 
New Jersey med kreditkort via PayPal! Mer informa-
tion och länk hittar Du på vår hemsida www.newjer-
sey.swea.org, under huvudmenyn Medlem, Betala 
medlemsskap. Du kan också självklart fortfarande 
betala medlemsavgiften med check eller kontant.
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Ombytta roller

Här kommer en liten hälsning från 
familjen Sommer i Sverige som nu 
har kommit ordentligt till rätta i det 
”Uppsaliensiska” livet. Vi bor sedan 
ett år tillbaka i centrala stadsdelen 
Fålhagen i Uppsala, med närhet till 
det mesta i stan, så naturligtvis cyklar 
vi dagligen (Rob har övertagit min 
gamla Monark från gymnasietiden).  
Att Panta Mera (minns ni tv-reklamen, 
den går fortfarande) och en ytterst 
noggrann sopsortering är givetvis nu 
en självklarhet i vårt hushåll. Och vi 
har förstås infört lördagsgodiset för 
Ebba och Johannes (bänkade framför 
Gladiatorerna kl. 20.00). 

Vardagen här i Sverige är väldigt ann- 
orlunda mot i New Providence och 
för mig och Rob har det verkligen 
inneburit ombytta roller! Rob är nu 
den som hämtar och lämnar på dagis/
skola och till största delen ansvarar för 
tvätt och vardagsmatlagning. Han läser 
svenska (numera avancerat till kurs B, 
SFI) på förmiddagarna och har bytt 
sina hektiska dagar på TM Ward Cof-
fee´s kontor/rosteri mot arbete hem- 

ifrån via dator när tidszonerna tillåter. 
Naturligtvis har jag gjort mitt yttersta 
för att han ska trivas här, inklusive 
spontanbjudit hem okända amerikaner 
både en och två gånger.

Jag arbetar heltid med logistik och 
planering av airline catering på avdel- 
ningen Masterdata Scandinavia vid 
Gate Gourmet på Arlanda. Jag trivs  
jättebra med att arbeta i en internatio- 
nell miljö och kan styra mina arbets- 
tider så att jag är hemma tidigt på 
kvällarna.

Ebba, 5 år, stormtrivs på dagis och 
älskar gymnastik och att cykla. Johan- 
nes, nyss 8 år fyllda, går i första klass 
och tycker det är jättekul. Hans två 
stora intressen är fiske (gärna vid 
sommarstugan) och fotboll. Oj vad 
Zlatan är stor här! Under sportlovet i 
februari passade Johannes på att följa 
med Rob till New Jersey. Johannes fick 
då prova på sitt första ”feriejobb” när 
han i TM Ward Coffee’s butik i Newark 
glatt serverade Newarks härdade polis-
er kaffe och nötter. Han hann också 

Text: Jenny Sommer, f.d. SWEA NJ medlem

Ebba och Johannes vid sommarstugan. Härlig vårdag i Uppsala. 

Johannes och Rob har fångat stora fisken.

med att jobba i den mer sofistikerade 
Chatham-affären med farmor.

Visst längtar vi fortfarande efter riktiga 
amerikanska tacochips och barnen 
saknar Noahs bagels förstås, men 
på det stora hela trivs vi väldigt bra i 
Sverige.

Ha en riktig skön sommar alla Sweor!

Kram från familjen Sommer: Jenny, 
Rob, Johannes & Ebba.
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Kreativa damer
Text: Rose Stenberg-Thomson, SWEA NJ

I slutet av mars var Karina, Sussie, 
Camilla, Johanna, Mee, Emma och 
jag på ett väldigt trevligt SWEA-event, 
Paint and Sip, på Kayla’s Creative Art 
Studio i Berkeley Heights. Vi började 
med att äta och dricka lite vin för att 
bli avslappnade och mer kreativa. 

Vi skulle alla måla samma tavla som 
vid det här tillfället var van Goghs 
“Café Terrace by Night”. Vår instruktör 
var väldigt duktig och visade oss hur 
vi skulle göra utan att lägga sig i för 
my-cket. 

Konturerna var redan sketchade på 
våra pannåer för att göra det lättare för 
oss. I början var ljudvolymen väld-igt 
hög med mycket prat och skratt, men 
ju längre kvällen led blev alla tystare 
och mer koncentrerade på att få sin 
tavla färdig. När klockan var halv tio 
på kvällen hade vi alla faktiskt lyckats 
att skapa varsitt konstverk att ta med 
hem. 

En mycket lyckad kväll tyckte vi som 
var där.

Målarträff på Kayla’s Creative Art Studio.

I början av kvällen. Det färdiga konstverken.
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Den 29e april var det vinprovning 
hemma hos Karin von Zelowitz. Karina  
Larsson hade bjudit in Jon Adkins som 
är butikschef på Main Street Wine 
Cellars i Madison. En jättetrevlig kille 
med stor passion för viner och öl. Han 
hade med sig sju olika viner från sin 
butik som han guidade oss genom. 

Vi började provningen med ett mycket 
prisvärt rosévin, Lionel Osmin – Villa 
La Vie en Rose, perfekt för de varmare 
tider som stundar. “Det vore kanske 
bra med en spottkopp!” menade 
Karina “Jag ska ju köra hem!”, varav vi 
andra skrattande tyckte att ”Äsch, här 
ska väl inte ödslas på vin, häll bara 
upp mindre i hennes glas!” Det visade 
sig dock att Karina hade rätt för alla 
viner föll inte alla i smaken, och då var 
den där spottkoppen rätt bra att ha. 

Efter rosévinet, som visade sig bli allas 
favorit, korkade Jon upp en Sauvi-gnon 
Blanc, som följdes av en Chardonnay 
(som förmodligen var det vinet vi gill- 
ade minst och flera av oss hällde ut i 
spottkoppen). Sedan gick vi vidare och 
provsmakade de röda vinerna, en Pinot 
Noir, ett blandvin, en Cabernet och 
en Merlot. Jon hade mycket intressant 
att berätta om vinerna och gjorde sitt 

Att spotta eller inte spotta, det är frågan
Text: Mee Eriksson, SWEA NJ

bästa för att göra sig hörd men det 
var inte alldeles lätt med allt roligt vi 
hade att prata om. Min favorit bland 
kvällens viner blev det sjätte vinet, en 
Cabernet, Ca’Momi från Napa Valley, 
smakrikt, robust och allsidigt. 

Besök gärna vinbutiken i Madison. Om 
man köper en hel låda får man 25% 
rabatt! Karina tipsade också om att 
ibland har de snaps. Alltså väl värt ett 
besök!

Kerstin och Camilla provar ett av Jons viner.

Vinprovningstjejerna är samlade.



28

Sveriges nya sedlar och mynt

Sedlar

Under 2015 och 2016 får Sverige nya 
sedlar och mynt. De har ett helt nytt 
utseende och det blir en ny valör, en 
200-kronorssedel. Dessutom kommer 
en 2-krona att ges ut igen (förra 
gången 2-kronan gavs ut var 1971). 
För första gången i svensk modern 
historia byts alla sedlar och mynt ut, 
utom 10-kronan.

De nya sedlarna är mindre än de nu- 
varande och har helt nya motiv. På 
framsidan finns några av Sveriges mest 
framträdande kulturpersonligher under 
1900-talet: 
- Astrid Lindgren (20-kronorssedel),  
- Evert Taube (50-kronorssedel),  
- Greta Garbo (100-kronorssedel).  
På baksidan finns natur- och motiv 
som har anknytning till personerna.

Sedlarna har nya säkerhetsdetaljer 
som ger ett bättre skydd mot förfalsk-
ningar. Det nya är att man ska vicka 
på sedeln för att kontrollera att den är 
äkta. Då framträder bilder som skiftar 
färg och bilder som rör sig och växlar 
motiv.

Svenska nyheter

De nya sedlarna är tillverkade av 
bomullsfibrer, vilket ger papperet 
en speciell känsla. Sedelpapperet 
är inte fluorescerande, det vill säga 
återger inte något ljus i UV-belysning 
(annat papper kan lysa upp blåaktigt). 
Sedlarna har särskilda detaljer i kopp-
artryck som underlättar för synskadade 
att skilja dem åt.

Mynt

Med start 2016 får Sverige nya mynt. 
1-, 2- och 5-kronor. De nya mynten 
blir mindre och väger hälften av de  
nuvarande. Dessutom är de helt  
nickelfria. Mynten har kung Carl XVI 
Gustav som motiv och ett parallellt 
tema är “sol, vind och vatten.”  
10-kronan behålls.

Tidsplan

Introduceras 1 oktober 2015:  
20-, 50-, 200- och 1000-kronors- 
sedlar.

Introduceras oktober 2016:  
100- och 500-kronorssedlar. 1-,  
2- och 5-kronor.

Ogiltiga efter den 30 juni 2016:  

Text: Karin Lindgren, SWEA NJ

20-, 50- och 1 000-kronorssedlar.

Ogiltiga efter den 30 juni 2017:  
100- och 500-kronorssedlar. 1-, 2- 
och 5-kronor.

Källa: Riksbanken

Tomas Tranströmer har avlidit
Den Nobelprisbelönade poeten Tomas 
Tranströmer avled den 26 mars i år 
efter en kortare tids sjukdom. Han 
blev 83 år gammal. 

Tomas Tranströmer var en av Sveriges 
mest lästa och älskade poeter genom 
tiderna. Han föddes 1931 och växte  
upp i Stockholm. Föräldrarna skildes 
när han var barn och efter skilsmässan 
träffade han inte sin far så ofta. Mo- 
dern försörjde familjen som lärarinna 
på Östermalm i Stockholm. De bodde i 
en tvårumslägenhet på Södermalm och  
somrarna tillbringade de ute i skär- 
gården som Tranströmer återkommer 
till i sin diktning. Hans intresse för 
vetenskap och konstnärligt utövande 
vaknade tidigt och påverkades av hans 
vistelser i skärgården. 

Tranströmer utbildade sig till psykolog.  
Året efter examen (1957) anställdes 
han vid Psykotekniska institutet vid  
Stockholms högskola och i början 
av 60-talet arbetade han som fän-
gelsepsykolog och kurator vid en an- 
stalt för unga kriminella i Roxtuna i  Vill du se hur de nya sedlarna och mynten ser ut? Gå in på www.riksbanken.se.

Tomas Transtromer.
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Linköpings kommun. Från 1980 arbet-
ade han som psykolog vid Arbets-
marknadsinstitutet i Västerås där han 
bodde och verkade i 35 år.

1954 debuterade han med dikt-
samlingen ”17 dikter”. Efter det pub- 
licerade han ett tiotal diktsamlingar 
som gjorde stort avtryck i Sverige 
och poesivärlden: “Den halvfärdiga 
himlen,” “Klanger och spår,” “Sorge-
gondolen” och “Den stora gåtan” är 
några av dem. Han är översatt till ca 
sextio språk.

1990 drabbades Tomas Tranströmer 
av en stroke som ledde till afasi och 
förlamning av kroppens högra sida. 
Hans fru Monica Tranströmer var allt 
sedan dess en viktig följeslagare som 
tolkade poeten vid intervjuer och 
samtal.

2011 tilldelades Tranströmer Nobel-
priset i litteratur. Svenska Akademiens 
motivering löd: ”För att han i förtät-
ade, genomlysta bilder ger oss ny till-
gång till det verkliga.”

Källor: www.wikipedia.se,  
www.sydsvenskan.se

Glassnyheter från GB
Som första amerikanska tidning (nåja, 
inte helt bekräftade uppgifter) har 
SWEA-bladet det stora nöjet att avslöja 
årets glassnyheter från GB. Och inte 
bara det, vi har även fått ta del av 
en smakpanels åsikter om glassarna. 
Lägg den här informationen på minnet 
inför årets Sverigeresa så ni kan maxa 
smakupplevelsen!

Av GBs totalt nio nyheter inför 
sommaren 2015 har en vinnare korats: 
Daimstrut Chocolate (inte choklad, 
chocolate!). Testpanelen tycker att 
chokladglassen (chocolate-glassen?) 
lyfter daimstruten till en helt ny nivå. 
Glassen är krämig och len så den 
här glassen är en given succee för 
alla chokladfantaster. Lite snålt med 
daimkulor dock. Lika bra betyg får Ben 
& Jerry’s Cinnamon buns. Inte direkt 
en nyhet för oss Sweor, den känner vi 
nog alla redan till alltför väl. 

På delad tredjeplats kommer en 
hel rad glassar. Cornetto Peanut 
Butter Love är en strut med krämig 
jordnötssmörsglass med en kärna 
av kolasås toppad med choklad och 
pekannötter. En maffig glass där det 
kanske har blivit lite väl mycket av 

det goda. Magnum Pink är en fräsch, 
frisk och somrig hallonglass med 
hallonsås som täcks av ett rosafärgat 
chokladöverdrag. Glassen är underbart 
god men tyvärr tycker testpanelen att 
den tyvärr inte går så bra ihop med 
chokladen. Magnum Yoghurt Fresh är 
en syrlig glass med hallonsås och ett 
täcke av mjölkchoklad. Väldigt somrig 
och fräsch och en glass som passar 
utmärkt på stranden. Calippo Shots 
Citron & Cola vänder sig till de lite 
yngre glassätarna. Kulor man häller 
i sig i ny smak, söt cola och syrlig 
citron. Tips från testpanelen – låt inte 
barnen äta den i bilen! GB kommer 
även med en nyhet som passar många 
allergiker, R-ice, en glasstrut som är 
mjölk-, laktos-, soja- och glutenfri 
och dessutom är väldigt god enligt 
testpanelen. Gillar man sojaglass gillar 
man den här.  Ytterligare en Magnum 
är den sista glassen på tredje plats, 
Magnum black. Som faktiskt inte är en 
lakritsglass, utan en krämig vaniljglass 
med en stark kaffesås som täcks av 
mörk choklad. Om Calippon ovan var 
en barnglass är det här definitivt en 
vuxenglass och det krävs nog att man 
är en riktig kaffeälskare för att gilla 
den. Hopplöst sist i testet kommer 
en glass som faktiskt låter som en 
vinnare, Marabou Schweizernötpinne, 
men tyvärr håller den inte vad namnet 
lovar. Chokladöverdraget är helt 
fantastiskt men hasselnötsglassen 
smakar inte bra. Den är smaklös, 
upplevs billig och har en konstig 
konsistens. Om glassen hade varit 
krämig och len hade det här varit en 
solklar femma hälsar testpanelen, köp 
en chokladkaka istället!

Nytt från hovet

Sommarbröllop

Vigseln mellan H.K.H. Prins Carl 
Philip och Fröken Sofia Hellqvist äger  
rum lördagen den 13 juni kl. 16.30 i 
Slottskyrkan på Kungliga slottet i  
Stockholm. Efter vigseln kommer 
brudparet att färdas i kortege med  
häst och vagn från Kungliga slott 

Daim chocolate.
Foto: nouw.com
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-et längs Yttre borggården, Slotts-
backen, Skeppsbron, Slottskajen, 
Norrbro, Regeringsgatan, Hamn-
gatan, Nybroplan, Nybrokajen, Hovs-
lagargatan, Södra Blasieholmshamnen, 
Strömbron och avslutas nedanför 
Logården. Bröllopsmiddagen kommer 
att hållas i Vita Havet och därefter blir 
det dans i Karl XI:s galleri.

Officianter vid vigseln mellan Prins 
Carl Philip och Fröken Sofia Hellqvist 
lördagen den 13 juni 2015 är över-
hovpredikant, biskop emeritus Lars- 
Göran Lönnermark och pastor i Kungl.  
Hovförsamlingen, ordinarie hov-
predikant, Michael Bjerkhagen.

Ända sedan Vasakungarnas tid har 
kungligheter brukat monogram. Prins  
Carl Philip och Fröken Sofia Hellqvist 
vill inte vara sämre utan har låtit 
konstnären Vladimir A. Sagerlund, 
tillsammans med Prins Carl Philip,  
skapa ett nytt genemnsamt mono-
gram. Monogrammet består av ett 
spegelmonogram med initialerna till 
deras namn med Prins Carl Philips 
hertigkrona över.

Prinsessan Madeleine väntar sitt andra 
barn

Prinsessan Madeleine och Herr 
Christoffer O’Neill väntar sitt andra 
barn i sommar. Det kommer skilja om- 
kring 16 månader mellan syskonen 
vilket betyder att barnen bli så kallade 
pseudotvillingar, syskon som är födda 
med max 18 månaders mellanrum.

Malmö Live
Om du befinner dig i södra Sverige i 
sommar kan det vara värt att besöka 
Malmö Live, Malmös nya sociala och 
kulturella mötesplats som öppnar den 
2 maj 2015. 

Malmö Live är ett helt kvarter fullt av 
möjligheter precis vid Neptuniparken 
och kommer att förbinda Västra Hamn- 
en med Gamla Väster. Här byggs ett 
konserthus, en kongressanläggning 
och ett hotell med flera serveringar. 
Dessutom byggs kontor och bostäder 
som tillsammans med kulturen, musik- 
en och restaurangerna kommer att ska- 
pa ett härligt kvarter fullt av liv och 
rörelse. Kvarteret invigs den 4 juni 
2015. 

Malmö Live består av tre huskroppar 
som förbinds av ett gemensamt entré- 
plan som välkomnar alla. Bakom arki-
tekturen står den danska arkitektbyrån 
schmidt/hammer/lassen som utgått 
från platsen, läget i staden och Malmö 
Lives alla funktioner. Resultatet är 
ett hus som är öppet i alla riktningar 
och som inte har någon fram- eller 
baksida. Här kan människor välja att 
passera genom eller dröja sig kvar. 

Malmö Live kommer att bli en ny 
mötesplats i Malmö där kulturen står i 
fokus både för Malmöborna och besök-
arna. Kärnan i huset blir konsert- och 
kongressverksamheten men här 
finns också rum för utställningar, 
publikföreställningar, caféer, res-
tauranger och ytor för spontana mö- 
ten och föreläsningar. Två av res-
taurangerna drivs av kändiskocken 
Marcus Samuelsson, Kitchen & Table 
och Eatery Social Taqueria. Huset 
och kvarteret ska bli en av stadens 
främsta attraktioner. När Malmö Live 
står färdigt har Malmöborna fått ett 
nytt kvarter där det en gång fanns en 
parkering. En mötesplats, där män-
niskor bor och arbetar, med gröna 
promenadstråk, utsikt över vattnet  
och ett hus som är öppet för alla.

Malmö Live är en viktig satsning på 
musiken, kulturen och nöjeslivet i 
Malmö. Staden får ett efterlängtat 
konserthus med akustik i världsklass 
och Malmö SymfoniOrkester får fler 
och mer flexibla scener. Den största 
konsertlokalen rymmer 1 600 åhörare. 

Den senaste tekniken och en fan- 
tastisk akustik gör huset lika attraktivt  
för samtida scenkonst som konserter.  
Här finns också plats för dansföre-
ställningar, DJ-akter, utställningar, 
föreläsningar och samtal. Malmö Live 
blir ett flexibelt hus med en påtaglig 
puls och värme. Det kommer ofta att  
hända olika saker på flera scener sam-
tidigt - runt om i huset såväl som på 
uteserveringen och de stora trädäcken 
ute vid kanalen. Livet ska upplevas 
Live! 

Princessan med Herr Christoffer O’Neill
Källa: www.kungahuset.se, Svensk Damtidning

Malmö Live är en viktig satsning på musiken, kulturen och nöjeslivet i Malmö.



Lekgruppen

Den 3e april träffades lekgruppen i Regatta Playground i South Mountain Reservation. Eftersom det var påsklov var många av de äldre 
syskonen med. 

Lekgruppen består av mammor och 
småbarn upp till 5 år gamla som träff-
as varje fredag förmiddag hemma hos 
varandra enligt ett rullande schema. 
Mammorna fikar medan barnen både 
leker och fikar. Under våren har grupp-
en bestått av sex mammor och åtta 
barn. Flera av barnen har varit med 
sedan de föddes och att säga att alla 
känner varandra väl i gruppen är ingen 
överdrift. 

I september varje år plockas det 
pumpor på någon av de lokala gårdar-
na och ibland när vädret tillåter möts 
gruppen i en lekpark eller gör en ut-
flykt tillsammans. Det har till exempel 
gjorts zoobesök, ponnyridning, och 
äppelplockning. 

Alla mammor med små barn är varmt 
välkomna!
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