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SVT World – nu även on-demand!

svt.se/svtworld

Nu kan du se svenska tv-program både i realtid och 
on-demand via IPTV – oavsett vilken internetoperatör 
du har!

Du får nyheter och fakta. Musik, sport och natur. 
Barn- och nöjesprogram. Drama, debatter och kultur 
– dygnet runt!

Du kan se SVT World, Sveriges Televisions 
utlandskanal i hela Nordamerika!

För abonnemang och teknisk support 
kontakta vår kundtjänst ConNova: 
www.connova.se  
svtworld@connova.se
+46 (0)141 - 20 39 10
(kl. 08.00-17.00 CET)
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Om SWEA-aktivitet

Swedish Women’s Educational Association
(SWEA) är en global ideel förening för 
svenska och svensktalande kvinnor som är 
eller har varit bosatta utomlands. Genom 
att samla Sweor kring vårt gemensamma 
språk,  vårt svenska ursprung och kulturarv 
blir  SWEA både en träff punkt och ett skydd-
snät med länkar över hela världen som för 
livet utomlands lättare och ger stöd vid ut-
fl yttning och återkomst till Sverige. 

SWEAs syfte är att värna om det svenska
språket, stödja och sprida kännedom om 
svensk kultur och svenska traditioner, 
förmedla personliga och professionella
kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor
emellan över hela världen. SWEA stöder 
utbildning genom stipendier samt olika 
projekt med svensk anknytning. Idag har
SWEA cirka 8000 medlemmar i 77 lokal-
föreningar i 35 länder på fem kontinenter. 

För mer information, se www. Swea.org. 

Medlemsavgiften är $55 per år; $30 för 
medlemmar 25 år och yngre; medlems-
ansökan i Washington-området, 
vänligen kontakta SWEADC.Members@
gmail.com

bladetSWEA

Kära Sweor, 

 År 2011 är nästan över – oj vad tiden går! Hösten har varit oerhört händelserik både för SWEA 
och för mig personligen. SWEA International har valt en ny ordförande, Margaret Sikkens Ahlqvist 
- boende i Amsterdam sedan 1992, och som bland annat varit aktiv  som ledamot i Internationella 
Olympiska Kommittén. Vi önskar givetvis Margaret lycka till när hon tillträder posten den 1 januari 
och vi tackar Åsa Lena Lööf för hennes fantastiska insatser som SWEA Internationals ordförande.
 För mig personligen har det varit stora omvälvningar också. 
Efter 16 år i Great Falls, Virginia, nu med tre utfl ugna barn, tog 
jag ett stort steg och fl yttade in till sta’n. Jag har bytt tomt, lövkrat-
tande, garage, fl ygel och bibliotek mot en lägenhet med ett sovrum 
i West End. Jag var tvungen att välja mellan att ha en fl ygel eller 
matbord och säng! Men nu kan jag promenera till jobbet, grilla med 
utsikt över hela DC och gå på happy hours; jag känner mig yngre 
redan! Det känns härligt befriande att “downsize and simplify”. Vi 
lever förvisso i ett prylsamhälle och det är lätt att tappa fokus och 
inte koncentrera sig på vad som är viktigt här i livet.
 SWEA Washington DC tog ett plötsligt farväl av Vanja Huth 
en underbart vacker novembermorgon på Arlington Cemetary. Ett 
stort tack till Vanja för allt hon gjorde för SWEA och även för 
svenskkolonin, där hon var mentor till många av oss. Det kändes 
som om vi fi rade Ditt liv denna vackra morgon och vi kommer alla 
givetvis att sakna Dig, Vanja.
 I september fi rade vi med en jubileumskräftskiva, att det var 30 
år sedan Kate Novak kallade till ett möte i Georgetown och bildade 
SVEA – a Swedish Women’s Cultural Association. Så det var förstås mycket passande att vi återigen 
träffades i Georgetown 30 år senare.  Läs mer om detta event på sidan 5. Inte förrän år 2000 blev vi 
medlemmar i SWEA International, så enligt deras ”kalender” är SWEA Washington DC bara 11 år. 
Men vi vet ju bättre!
 Vi i Washington DC är ju oerhört lyckligt lottade med att ha ambassaden och ambassad-
residenset i vår stad och framförallt eftersom vi har en Swea som bor där,  Eva Hafström. Vi invaderade 
residensköket  i dagarna två och bakade och bakade och lärde oss massor av ambassadkockan Frida 
– det är mycket imponerande att se hur snabbt det kan rullas chokladbollar. Vi var fyra Sweor på ett 
”lag” som defi nitivt förlorade mot ensamma Frida – pinsamt!  
 Styrelsen tog ett viktigt beslut i år, nämligen att kunna dela ut ett större stipendium om vi får en 
värdig kandidat. Tidigare har vi haft en mindre maxsumma, som delats ut till fl er stipendiater, vilket 
gjort att vi fått mycket få sökande. Boston har mycket framgångsrikt gjort på detta sätt. Vi får ut-
värdera efter årsskiftet.
 Varje år förlorar vi tyvärr en del av styrelsen – Gabriella Boston, med sina superproffsiga SWEA-
blad; Tina Grübb, som varit en pelare som sekreterare och hållit ordning på oss alla; Barbro Gört-
zen, som gjort ett otroligt jobb som medlemsansvarig och valkommittémedlem; Pernilla Jonsson, som 
överraskade till och  med sig själv med hur framgångsrik hon var att få basarbesökare; Martina Lash, 
som så galant hoppade in som nybliven vice-ordförande och sedan fortsatte i programkommittén; och 
EvaLena Raymer, som också gjorde ett toppenfi nt jobb i programkommittén; och Melissa Cressey 
- kunnig webbansvarig och instrumental i uppdateringen av webbsidan och Facebook. Både Tina och 
Barbro fl yttar tillbaka till Sverige, så vi säger verkligen farväl till dem. Vi fi ck dock en “extramedlem” i 
styrelsen i år då EvaLena fi ck en son - Jakob, stort grattis förstås!!!
 Som ni alla vet har vi haft en underbar styrelse under året, inte bara att alla jobbar hårt och bra, 
men vi har det så trevligt tillsammans. Många gånger har vi avslutat styrelsemötet och bara suttit kvar 
och pratat länge, länge (med lite vin förstås) - helt enkelt umgåtts. Visa mig den kvinnoförening som 
har en styrelse som tycker om att träffas och sitter kvar efter ett möte och inte bara springer iväg när 
det är klart!
 Det är en mycket lärorik utmaning att leda SWEA Washington DC.  Ett stort, stort tack till alla 
som gett mig ert förtroende, jag är oerhört hedrad att jag fått vara er ordförande under 2011 – vilken 
ära!

Med önskan om en God Jul, Gott Nytt År och en riktigt God Fortsättning.

Cecilia Browning  H

   Ordföranden har ordet
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ORDFÖRANDE: Cecilia Browning
 Uppvuxen i Stockholm. Civilekonom. 
Har tre vuxna barn. Arbetar på House 
of Sweden i Washington. Har tidigare 
jobbat på Ericsson, Price Waterhouse och 
Sveriges Ambassad. Har bott på Irland, 
i Hong Kong och Singapore samt i Con-
necticut och Virginia. Har precis fl yttat in 
till Washington och trivs utmärkt. 

KASSÖR: Monica Anderson 
Född i Helsingborg och uppvuxen i Göte-
borg. Har bott i USA i många år fram-
förallt i Tallahassee, Florida. Har tre vuxna 
barn och fyra barnbarn. Två barnbarn 
bor i Washington och dem hjälper jag 
ta hand om. Jag är också med i Svenska 
Kyrkan och bland mina intressen räknar 
jag trädgård, natur och handarbete. 

PROGRAMANSVARIG: Evalena Raymer 
Ursprungligen från Stockholm och drog 
fl yttlasset över Atlanten för nästan två år 
sedan med min man som är amerikan.

PR-ANSVARIG: Pernilla Jonsson
Skånetös som hittade Hawaii på kartan 
för ett dussin år sedan. Innan Washing-
ton stannade jag till i Colorado i fyra års 
tid. Men karriären sade till mig att fl ytta 
till huvudstaden år 2004 och sedan dess 
arbetar och bor jag här. 

PROGRAMANSVARIG: Annelie Landgren  
Född och uppvuxen utanför Göteborg. 
Bodde även i Stockholm och Lund där jag 
studerade. Har två barn och man. Jobbar 
på the National Cancer Institute och bor i 
Rockville. 

MEDLEMSANSVARIG: Barbro Görtzen 
Född och uppvuxen i Norrköping; 
fl yttade till Stockholm efter gymnasiet. 
Har även bott på Cypern och i Holland. 
Har varit verksam som ekonom inom 
sport- och konfektionsbranschen. Har en 
son som är  bosatt i  London tillsammans 
med hustru och liten son.

PROGRAMANSVARIG: Ann-Sofi e Cox
Född och uppvuxen i Nacka utanför 
Stockholm. Kom till USA som 19-åring, 
direkt efter gymnasiet. Var nyfi ken på 
USA och valde därför att fl ugga ett år 
på amerikanskt college. Ett år visade sig 
inte vara tillräckligt och nu har det gått 
13 år. Numera gift med en amerikan och 
jobbar inom Human Resources på IKEA. 
Bor i Crofton, MD.

SEKRETERARE: Tina Grubb
Bor i Washington sedan några år tillbaka 
då min man fått en tjänst här i Washing-
ton efter sex år i Haag. Där var jag också 
engagerad i SWEA. 

PROGRAMANSVARIG: Lena Brisland
Född i Dalarna. Flyttade som barn till 
Stockholm. Flyttade till Italien i början av 
90-talet och gifte mig med en amerikan. 
Bodde även i Tyskland i två år innan vi 
fl yttade till USA 1997. Bor numer i An-
napolis med ny karl och två katter. 

WEBBREDAKTÖR: Melissa Cressey
Född i Tuscon, Arizona och har en ameri-
kansk pappa och svensk mamma. Är en 
stolt norrlänning som tillbringat mycket 
av ungdomen i Piteå. Har aldrig kunnat 
bestämma mig om USA eller Sverige är 
hemma och har fl yttat fram och tillbaka 
under årens lopp. Bor dock sedan några 
år tillbaka i Washington.

SWEABLADSREDAKTÖR: Gabriella Boston
Född och uppvuxen i Stockholm. Flyttade 
till USA i slutet av 90-talet. Jobbade i femton 
år som reporter och är numera PR-consult 
och yoga/fi tness-instruktör. Har tre barn och 
amerikansk man. Bor och arbetar Washington. 

VICE ORDFÖRANDE: Martina Novak 
Född och uppvuxen i Lund men har även 
bott i Göteborg och i Munchen före fl yt-
ten över till Washington med amerikansk 
fästman sedan drygt fem år tillbaka. 
Bor och arbetar i Washington och trivs 
väldigt bra. 
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    Runt 90 gäster var med och fi rade SWEA DCs 30-
årsjubileum på House of Sweden den 30 septem-
ber. Det serverades mer än 500 kräftor och snaps 
och det hölls tal bland annat av ambassadörsfrun 
Eva Hafström om SWEAs stora betydelse för ut-
landsvenskor.
    ”It’s easy to underestimate the importance of the 
social network around you,” sade Hafström under 
ett hav av kräftserpentiner. ”But abroad you real-
ize how important it is. It gives you comfort,” fort-
satte Hafström och tillade att SWEA ger henne och 
många andra just det stöd och det umgänge man 
som utlandssvenska behöver.
    Och naturligtvis också en ursäkt att njuta av sven-
ska traditioner, exempelvis kräftskivor.
    ”Yes, and of course I wouldn’t miss the crayfi sh 
for anything in the world,” avslutade Hafström.
    Hon var inte ensam om det. En av de amerikan-
ska gästerna Bryan Kalicki beräknade att han ätit 
närmare 50 kräftor.
    “I love them,” hördes det bakom ett berg av skal.
    Men kvällen handlade om mer än mat. Där fanns 
även dryck i mängder och varianter och det sjöngs 
klassiska snapssånger som ”Helan Går...”
    På tal om sång, drog SWEA DCs ordförande Ce-
cilia Browning igång ”Ja må de leva” för att hedra 
de många ”urmödrar” som kommit för att fi ra den 
organisation de hjälpt skapa för tre decennier se-
dan.
    En av urmödrarna Inger Margulies anmärkte in-
nan middagen att det var fantastiskt att se SWEA 
DC med så mycket ungt och energiskt blod nu-
mera.
    ”Jag är så glad över att det inte blev en tant-
förening,” sade Margulies omgiven av festklädda 
Sweor - unga som äldre under cocktail recep-
tionen.
     “Man skulle också kunna tänka sig att med all 
teknologi och modern kommunikation att vi som 
förening inte längre skulle vara  relevant. Men det 
har inte hänt,” sade hon och tillade, “Vi är fortfar-
ande en levande och relevant organisation med 
trevliga program.”
    En annan urmoder, Yvonne Leifert, berättade un-
der middagen för gästerna om SWEA DCs olika ak-
tiviteter – som de ofta förekommande folkdräkts-
modevisningar – och engagemang under årens 
gång. 
     Levande musik stod gruppen The Tonics för.
    Kvällen avslutades runt elvatiden med dans och 
patriotiska (dekorerade med svenska fl aggan) cup-
cakes och kaffe.
    “Det blev ju kanonbra,” sade Browning medan 
hon monterade ner serpentiner och bordsdekora-
tioner. Vi håller med.
 Länge leve SWEA DC! H

Bilder: Eva Hafström, Therese Linde, Cecilia Browning, Ann-Marie Brisbois (överst), 
Bryan Kalicki bakom ett fat med kräftor (nederst), SWEA’s urmödrar hedras med ‘Ja må 
de leva.’ (överst mittemot). 

SWEA DC fyller 30 år och fi rar medSWEA DC fyller 30 år och fi rar med
traditionell kräftskiva, snaps och taltraditionell kräftskiva, snaps och tal

Gabriella Boston 
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 Under årens gång har vi Sweor visat upp våra 
svenska folkdräkter under allt från IKEA-invig-
ningar till SWEAs julbasar. 
 Vi har oftast bemötts av uppskattning, förutom 
en gång då en dam kallade oss för “dåliga fl ickor” 
när vi var iklädda våra folkdräkter. Vad menade hon 
egentligen? Jo, förklarade hon, på den tiden då folk-
dräkter användes mer fl itigt så ackompanjerades 
dräkterna alltid av hatt – förutom om man var ung 
och ogift! 
 Efter denna förklaring kom hattarna på snabbt 
som blixten!
 Strax efter denna transformativa och intressan-
ta upplevelse var det dags för oss att visa upp våra 
dräkter – och hattar denna gång – på en IKEA-invi-
gning. Vi var nog runt dussinet Sweor. 
 Det började med att vi bara spatserade om-
kring medan kunderna tittade eftertänksamt på oss. 
Det kändes lite dumt eftersom många kunder inte 
förstod vad vi hade för anknytning till IKEA och 
Sverige.
 Vi beslutade oss därför för att ge lite informa-
tion om dräkternas färger, urpsprung och tradition. 
Uppvisningen av dräkterna blev på det sättet mycket 
mer levande. Dessutom var det roligare för oss!
 Andra fokdräktsuppvisningar vi upplevt:The 
National Cathedral Flower Mart, en lokal mässa som 
visade upp svenska prefab-hus samt ett lokalt 
evenemang med folkdräkter från andra nordiska 
länder.
 Foldräktsuppvisningarna är bara ett av många 
exempel på hur SWEA DC främjar svensk kultur 
båda bland dess medlemmar och Washingtonbor i 
allmänhet. 
 Avslutningvis vill jag gratulera och tacka SWEA 
DC för 30 trevliga år. Grattis på födelsedagen! H
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Folkdräkternas betydelse genom årenFolkdräkternas betydelse genom åren

Yvonne Leifert 

 (Utdrag ur Yvonne Leiferts jubileumstal)
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Text och bild: Ulla S. Magnusson

 Åttiosju år ung, fl yttade allas vår Inka, Inga-Karin Reilly, i som-
ras tillbaka till Sverige igen efter fyrtioåtta år i USA varav fyrtiosex 
i Washington.  Luncher, middagar och andra tillställningar avlöste 
varandra under vår- och försommar. För det var många  -  Sweor 
och andra  -  som  ville tacka för alla årens vänskap i vått och torrt 
och önska lycka till i Stockholm. 
 Vi är många som kan intyga, att Inka är en vän som man med 
förtroende kan både skratta och gråta tillsammans med. På SWEAs 
egen avskedslunch  blev bordet så långt att det var lite svårt att se 
och höra festföremålet. Så Inka, alltid hjälpsam, vandrade runt och 
satt en stund med var och en av oss.
 Naturligtvis är Inka en av SWEA DCs urmödrar, som för trettio 
år sedan körde igång verksamheten. Kontakten förmedlades så att 
säga under huven hos den norske hårfrisör, som hade både henne 
och Kate Novak (SWEA DCs första ordförande) som kunder.  
 I fl era år hade Inka hand om bokklubben, som var en av de 
allra första verksamheterna.  Och genom alla åren var hon en av 
SWEAs mest pålitliga klippor, alltid redo att ställa upp: bland an-
nat på basaren och i bibioteket. Undrar just om det sjunkit in ännu 
att det inte blir någon mer kardemummakaka till bibliotekskaffet?
 Det blev fl ygande start för Inka in i SWEA Stockholms aktiv-
iteter, med lunch på Djurgårdsbrunn strax efter att hon landat. Och 
så har det fortsatt. SWEA Stockholm har mycket på gång.   
 Där har hon kunnat återknyta kontakten med andra hemvän-

Två urmödrar fl yttar hem till Sverige efter decennier av hängivet SWEA-arbete

dare från Washington: Kerstin Graffman (kassör  i många år), Ceci-
lia Westling (nyligen ordförande) och naturligtvis de nära vännerna 
Ulrika Mikel och Louise Contis, som återvände lite tidigare.
 SWEA på båda sidorna Atlanten är en rik källa av vänskap och 
kontakter att ösa ur. I Stockholm har Inka faktiskt dubbla källor. 
Hon är också medlem i  Klippta Vingars Klubb, en sammanslut-
ning för tidigare fl ygvärdinnor. 
 För innan Inka träffade Mr. Reilly, 
gifte sig och fl yttade till USA, och in-
nan hon arbetade för vetenskapsatta-
chéerna på ambassaden här och innan 
hon var banktjänsteman i Washington 
i många år, fl ög hon världen runt med 
SAS.  Det blev 12 år på 1950- och 60-
talen, då  fl ygvärdinneyrket var som 
mest glamoröst.  
 Men det var också då som fl yg-
värdinnor bokstavligt talat mättes och 
vägdes och kunde få sparken om de 
lade på sig några kilon.  Och de måste sluta fl yga vid en viss ålder. 
Inka säger att hon var den första fl ygvärdinnan i världshistorien som 
fi ck ha glasögon i tjänsten. Men  på grund av glasögonen fi ck hon 
inte vara med på bild när tre nordiska prinsessor och besättningen 
ställde upp för plåtning efter SAS första fullbordade cirkumpolär-
fl ygning. Vissa saker förändras till det bättre.
 Sådant kunde Inka kompensera genom att få en period med 
Rom som bas med central våning i den antika staden komplett 
med takterass och fontän; och reguljära fl ygningar mellan Rom, 
Karachi, Bangkok ochTokyo. Då, när det var mycket glesare mel-
lan fl ygen, var viloperioderna på de olika destinationerna generösa 
med tid för sightseeing, nöje, shopping  och tid att faktiskt se och 

vi firar swea dcs 30 år vi firar swea dcs 30 år fortsättning...fortsättning...

          Tusen tack Inka och Ulrika!Tusen tack Inka och Ulrika!



Family visiting from Stockholm?
Gifts for Mamma?
Gifts for Pappa?

Gifts for Uncle Lars and Aunt Elisabet?

Have a seat !

SVEA
Antiques & Accessories

17 S. Madison Street, Middleburg, VA 20117
540-687-5135

Swedish Antiques, Crystal, Pewter, Books, and Gifts

Just around the corner down Madison Street
in the capital of hunt country
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 Ulrika Mikel fl yttade tillbaka till Sverige i maj månad i år. 
Hon hade då bott i USA i nästan 50 år. 
 När Ulrika kom till USA i september 1961, hade hon fått ar-
bete i medicinsk forskning på Armed Forces Institute of Pathology. 
Ulrika arbetade där i många år. 
 När jag 1962 kom till USA blev jag anställd på samma institut. 
Vilken tur jag hade att Ulrika var där! Hon var alltid hjälpsam och 
ett stort stöd. I alla år har hon varit en trogen vän. Det är säkert 
många som har samma erfarenhet.
 Ulrika tog en Master’s degree på University of Maryland. Hon 
studerade på kvällarna och arbetade på dagarna. 
 När SWEA började i Washington för 30 år sedan blev
naturligtvis Ulrika medlem. Hon blev mycket aktiv och hon har 
bidragit stort genom åren. 
 Under en period var Ulrika vår vice president; och under vår 
årliga basar stod Ulrika bland annat för kaféet och delikatessbor-
det. Hon bakade dessutom fantastiska princesstårtor i många år.
 När vi behövde en lokal för SWEAs fi lmföreställningar löste 
Ulrika vårt dilemma med att erbjuda oss partyrummet i The 
Colonnade, den lägenhetsbyggnad i Northwest där hon hade en 
våning. Vi var där också på kräftskivor och julfester. Dessutom var 
Ulrika även medlem i franskagruppen och bokklubben.
 Men kanske det största av alla Ulrikas bidrag var då hon 
hjälpte arrangera Luciatåget i Washington National Cathedral. 
Det var ett slutsålt evenemang och mycket uppskattat. Sådan var 
och är Ulrika – hon ställer alltid upp om någon behöver hjälp.
 Ulrika, vi uppskattar Dig oerhört. Du är en god och omtän-
ksam vän. Vi saknar Dig så. 
 När du kommer på besök, vet du att fi ka och gott sällskap vän-
tar, då vi alla vill se dig så snart och så mycket som möjligt. H

uppleva världen.
 Sin äventyrligaste resa gjorde Inka kanske redan som 
tonåring. Pappa var fl ygattaché vid Sveriges ambassad i Berlin. I 
andra världskrigets Tyskland sattes Inka ensam på tåget utrustad 
med diplomatpass och diplomatväska. Allt gick dock bra och hon 
nådde målet - mormor i Göteborg.
 För den som inte har förmånen att ha en arbetsgivare som 
administrerar  fl ytt och  tillbakafl ytt kan det bli en chock att upp-
täcka hur komplicerat det har blivit att fl ytta sitt liv från USA till 
Europa (och vice versa). 
 Men Inka har alltid haft en enastående förmåga att ta reda 
på vad det är som gäller, hur byråkratiskt snårigt och obegripligt 
det än  kan förefalla.  Alltså gjorde hon återfl ytten till ett långtids-
projekt för att undvika obehagliga överraskningar i frågor som 
beskattning och annat. 
 Redan förra sommaren tacklade hon det svenska sjukvårds-
systemet så att hon precis vet vart hon skall vända sig för den 
ögonspecialistvård hon behöver.
 Men skulle vi klara av det om vi ockå lyckas bli 87 år unga? Vi 
kan inte få Inkas gener, som måste vara något alldeles extra.  Men 
vi kan förstås följa hennes exempel på annat sätt. Vi som försöker 
hålla formen genom att simma på YMCA blev alltid slagna med 
fl era hästlängder av Inka. När vi gjorde våra 500 meter gjorde 
Inka alltid 1000 meter.  Hon byggde upp konditionen genom att 
gå till bankjobbet i centrala DC från huset i utkanten på George-
town och tillbaka, varje dag i många år. Ja, gör om det den som 
kan!
 På YMCA var Inka en av de fl itigaste soldyrkarna året om. 
Men nu när vi kollar solstolarna ligger hon inte där med bok, hatt 
och solbrillor. Det känns tomt. Men det är fi nt att veta att livet går 
positivt vidare för Inka i Stockholm.  Och det gör det förstås i hög 
grad därför att hon planerat det så.  
 Hjärtligt lycka till Inka! Men vi vet att du fortfrande har en bit 
av ditt hjärta kvar hos oss i Washington för det har du sagt. H

Ulrika Mikel: Ulrika Mikel: 
En trogen vän och en av SWEAs eldsjälar En trogen vän och en av SWEAs eldsjälar 

Text: Inger Margulies
Bild: Ulla S. Magnusson

D

Ulrika Mikel och Louis Contis



The Swedish Lutheran Church of Washington DC
The Norwegian Church Service in Washington DC

The Finnish Lutheran Church Washington DC
The Danish Church in Washington DC

Invite you to join with us to
Celebrate a Nordic Christmas

4th annual!
Saturday, December 24, 2011 at 3 pm

in Augustana Lutheran Church
2100 New Hampshire Ave NW and V St NW
Sunday school children will light the Advent wreath.
We will hear the familiar texts from Isaiah and St Luke.
We will sing lots of hymns and carols, sometimes in
Swedish, Norwegian, Finnish and Danish!
Norwegian mezzo soprano Linda Priebe and
Swedish youth soprano Anna Mitchell will sing.
Stefan Brodd, piano and organ - Brian Priebe, lur and
trombone - Kerstin Hendrickson, nyckelharpa - Erik
Albaugh, trumpet.

Pepparkakor och varm kryddad cider
(Gingersnap cookies and mulled cider)

will be served after the service.
COME AND ENJOY!

Metro: Green Line to Cardoza.
Parking: V St, Vermont Ave, Florida Ave, and 16th St

Free parking is also available in the Frank D.
Reeves Municipal Center (DC Gov) on U St NW midway

between 14th and 15th Sts

SWEAbladetU
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 Årets Jenny Lind-stipendiat sopranen Rebecca Rasmussen 
bjöd på en fantastisk konsert med ett varierat program, då hon 
framträdde i St. Columba’s Episcopal Church i Washington, D.C. 
den 28 juni. Rasmussen ackompanjerades av pianisten Daniel 
Hormazábal Cortes.  
 “Jenny Lind: The Swedish Nightingale, Concert and Recep-
tion”, anordnat av SWEA Washington, D.C., var titeln på pro-
grammet, som utgjorde ett fi nt urval av musikstycken och sånger 
av såväl skandinaviska kompositörer – bland andra Edvard Grieg, 
Wilhelm Stenhammar och Jean Sibelius – som kontinentala ton-
sättare som Robert Schumann, Felix Mendelsohn och Alfredo 
Catalani. 
 Mycket imponerande var Rasmussens framförande av Mar-
guerites juvelsång i Faust av Charles Gounod. Bland de svenska 
sånger hon sjöng återfanns Skogen sover och Jag längtar dig av 
Hugo Alfvén och På reveln, Otrolig dag och Havet sjunger från 
”På reveln” av Gösta Nystroem.

Jenny Lind-konsert med sopranen Rebecca Rasmussen

Susanna Michelsen

 Hormazábal Cortes bjöd på pianosolo, och framförde Stenham-
mars omtyckta Fantasie b-moll op.11 nr. 1 och ”Auf dem Wasser zu 
singen” av Franz Schubert, med transkription av Franz Liszt.
 Det årliga Jenny Lind-stipendiet delas ut av Kungliga Musi-
kaliska Akademien och Folkets Hus och Parker, och utöver pris-
summan, 40.000 kronor, består priset av två turnéer – en i USA 
och en i Sverige. Årets stipendiat växte upp utanför Stockholm, 
och avslutade våren 
2010 sina studier 
på operahögskolan i 
Stockholm, där hon 
studerade för hov-
sångerskan Anita 
Soldh. 
 S t u d i e r n a 
avslutades med ett 
operaframträdande 
på Kungliga Oper-
an, där hon sjöng 
rollen som Lisa i 
Tjajkovskijs “Spader 
Dam”.  
 Rebecca Ras-
mussen har också 
- förutom som Mar-
guerite i ”Faust” 
– uppträtt som Ro-
salinde i Johann 
Strauss II:s ”Die 
Fledermaus” och 
som solist i ”Chris-
tie, Matthews, Ek” 
på Kungliga Operan 
i Stockholm. Som-
maren 2010 gjorde 
hon rollen som Tisbe i Vadstena-Akademiens uppsättning av ”Pi-
ramo e Tisbe” av J.A. Hasse. Hon fi ck mycket beröm för sin insats.
 Pianisten Daniel Hormazábal Cortes tilldelades Kungliga 
Musikaliska Akademiens ackompanjemangsstipendium, som bland 
annat innebär att vara ackompanjatör till Jenny Lind-stipendiaten 
under hennes USA-turné. 
 Hormazábal Cortes har studerat piano sedan han var tolv år 
gammal, och avslutar i år sina studier vid Musikhögskolan i Stock-
holm. Han har framträtt vid fl era konserter, både i Sverige och 
utomlands. Förra året vann han ett stipendium tillsammans med 
sopranen Magdalena Risberg. 
 Hormazábal Cortes har också en stor passion och ett stort in-
tresse för musik från den amerikanska kontinenten, och spelar i 
fl era latinamerikanska ensembler. H

 Pianisten Daniel Hormazábal Cortes ackom-
panjerade Jenny Lind-stipendiaten Rebecca 
Rasmussen i St. Columba’s Episcopal Church. 
(Bilder av Susanna Michelsen)



16644 Georgia Ave., Olney, MD 20832 301-570-2557

www.klaradal.com- Open 7 Days from 11-5 
Just North of the ICC- Look to left for bright yellow house!

God Jul from Klaradal !
- Voted Best Shop in Bethesda Magazine

Shop our 1870 Farmhouse

Filled with Swedish Antiques,

Art, Linens & Gifts:

•  Swedish Items Old & New

•  Complementary gift wrap

•  Convenient Parking

swedish women’s educational association 
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 SWEA Washing-
ton DC Donations- och 
stipendiekommitté tar 
emot ansökningar fram 
till mitten av mars 2012 
om bidrag till studier 
eller projekt år 2012 som 
faller inom ramarna för 
våra donationer och sti-
pendier. 
 SWEAs grundläg-
gande syfte är att stödja 
och bevara det sven-
ska språket samt främja 
kunskap om svensk his-
toria, kultur, utbildning 
och traditioner. 
 Efter att nyligen ha 
diskuterat bristen på in-
tresse att söka våra sti-
pendier (med bland an-
nat kontakter på lokala 
universitet) bestämde vi 
oss för att höja stipen-
diesumman från 1000 
dollar till 3000 dollar.
 Innan vi beslutade 
oss för att höja summan tittade vi dock på hur andra 
SWEA avdelningar, som till exempel Boston, behan-
dlar sina stipendie- och donationsfrågor.  
 Dess hemsida beskriver hur SWEA Boston se-
dan 1988 har delat ut ett stipendium till kvinnliga 
studenter från New England universitet för studier 
eller ett speciellt projekt i Sverige.  
 Dess stipendiater har bland annat studerat 
”svensk fi lmhistoria, immigrationspolitik, kvinnliga 
författare, jämlikhetsfrågor, miljöpolitik och annat 
av särskilt intresse i Sverige för stipendiaternas fort-
bildning”.  
 Nu prövar vi en liknande stipendiemodell här 
i Washington DC. Vi informerar lokala universitet 
om vår nya modell och vi ber också alla lokala Sweor 
om hjälp att publicera vårt utvidgade stipendium i 
förhoppningen att vi får fl er sökande med bredare 
studieintressen.  Samtidigt påminner vi också om 
att andra organisationer erbjuder bidrag: American 
Scandinavian Foundation och American Scandina-
vian Association. 
 SWEA DC kommittén stipulerar att stipen-
dieansökande bör ha anknytning till universitet 
inom regionala Washingtonområdet, som innefattar 
District of Columbia, Maryland och Virginia.  
 År 2011 fi ck följande organisationer bidrag från 
SWEA DC: Svenska Församlingen i Washington DC, 
Svenska Sånggruppen, Svenska Skolan för Barn, 
Nordic Dancers, samt en lokal Scout Troup som del-
tog i en internationell Jamborée i Sverige.  (Läs mer 
om deras upplevelser på sidan 12.) H

Januari 
 Årsmöte på residenset
 Happy Hour

Februari 
 Dagsutfl ykt till Philadelphia till svenska museet
 Happy Hour

Mars
 Ärtsoppa
 Happy Hour

April 
 Påskmåltid på IKEA
 Happy Hour

Maj 
 Årlig vårpicknick
 Happy Hour
 Vinprovning i Virginia

Juni 
 Jenny Lind-konsert
 Midsommarmiddag på IKEA
 Happy Hour
 

KALENDERSWEA DC ökar 
stipendiesumman

Eva Danielsson Cohen

Vad är summorna?
Upp till $1000 i donationer
Upp till $3000 i stipendium

Vem kan söka?
Donation: non-profi t organi-
sationer  i Washington DC om-
rådet; Stipendium: studerande 
eller forskande från DC, MD, 
VA universitet.  Kunskaper i 
svenska krävs inte.

När ska ansökan vara inne?
Senast den 15 mars 2012.

När meddelas mottagarna?
Senast den 15 april, 2012

Frågor?
Eventuella frågor ställs via e-
post till SWEA DCs Donations- 
och stipendiekommitté 
sweadcstipendier@gmail.com

WW
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 En solig oktoberhelg i Toronto träffades ett 20-tal lärare 
och styrelseledamöter från nordamerikanska svenska skolor 
för en nätverks- och fortbildningskonferens. 
 Värd för konferensen var Svenska skolan i Toronto som 
(faktiskt!) håller skola på lördagar i IKEAs lokaler i Etobi-
choke där också konferensen hölls.   De allra fl esta deltagarna 
kom från olika skolor i Kanada.  Från USA deltog underteck-
nad från Svenska skolan för språk och KULtur i Virginia och 
Gunhild Ljung, en pionjär för svenskundervisning i USA, som 
startade skola i New Jersey på 1970-talet och fortfarande är 
aktiv.
 IKEA bjöd även på fi ka och lunch.  Sådant stöd till lokala 
svenskar från IKEAs sida är förmodligen unikt!  I Kanada kan 
man till skillnad från här i USA även få statliga bidrag till hem-
språksundervisning.
 Svenska ambassaden i Ottawa sponsrade också konfer-
ensen genom att bjuda på en trevlig middag på lördagkvällen 
och skickade även en representant från ambassaden, som del-
tog under helgens program.  
 Huvudsponsor för konferensen var Riksföreningen 
Sverigekontakt som är baserad i Göteborg.  Föreningen gav 
både resebidrag och stod för programmet.  Föreningen grun-
dades 1908 för att hjälpa svenska emigranter att behålla sin 
svenska kultur och sitt svenska språk.  Numera är föreningens 
mål även att stödja de svenska utlandskolorna.
 Den första av fyra utmärkta föreläsare från Göteborgs 
Universitet var föreningens ordförande, professor Bo Ralph, 
som även är ledamot i Svenska Akademin.  Hans föredrag 
”Hur engelsk är svenskan?” gav en historisk överblick av hur 
svenska språket påverkats av och lånat från olika språk sedan 
medeltiden.  När det gäller nutida påverkan från engelskan, 
trodde Ralph att svenskan kommer överleva den också.
 Sedan pratade lektor Lilian Nygren–Junkin om 
”Flerspråkiga barns språkutveckling i tal och skrift”.  Vi fi ck 
först en intressant översikt om begreppet tvåspråkighet och 
hur språkinlärning går till, sedan en redogörelse för ett projekt 
som hon utfört i en svensk skolklass, där många elever hade 
svenska som andra språk.  
 Viktiga slutsatser från projektet var dels att tvåspråkighet 
är positivt för den kognitiva utvecklingen och att förbättring av 
förstaspråket leder till förbättring av andraspråket.
 Adjunkt Anna Winlund gav sedan ”Praktiska tips i sven-
skundervisningen” och lektor Anna Hannesdóttir visade 
oss ”Ordböcker på nätet”. Lars Bergström, Riksföreningen 
Sverigekontakts generalsekreterare, gav oss till sist en över-
blick över ”Nyheter inom svensk skola” och avslutade konfer-
ensen med ett boklotteri där varje skola fi ck böcker i gåva.  
 Innan vi skildes åt bjöd Riksföreningen Sverigekontakt på 
lunch i CN Tower med fantastisk utsikt över Toronto som 
ackompanjemang till den goda maten.
 Nästa konferens ska hållas i Los Angeles nästa år och det 
är bara att hoppas att den blir lika lyckad och givande! H

Carina Olson
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Håll svenskan levande!

Bilder: Avslutande lunch högst uppe i CN Tower; Bo Ralph föreläser om hur 
svenskan historiskt sett påverkats av andra språk.  

Rön från svensk skolkonferens i Toronto 
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 With the help of SWEA, 36 boy scouts and 
four adult leaders attended the most recent World 
Scout Jamboree (WSJ), held in Rinkaby, Sweden 
July 27 - August 8 2011.  Most of the scouts mak-
ing up WSJ Troop 70005 were from the Wash-
ington-Baltimore area.  
 A few late additions joined from locations 
such as Georgia and Tennessee and even Beijing 
(yes, as in China).
 Some 40,000 scouts from over 150 countries 
attended the event.  The jamboree site centered 
around the four seasons. Winter was home to 
WSJ Troop 70005.  It contained theme-related 
displays and activities such as an outdoor ice-
skating rink.  
 Summer had a beach and a pool where scouts 
could navigate the waters while inside large clear 
infl atable balls.  Spring and fall had similar activ-
ities, displays, and food related to those seasons.
 Scouts participated in daily activities that 
were related to world citizenship, life and fun.  
Activities also included rock climbing, surfi ng on 
a simulated wave, simulated ice climbing, fl ipping 
around on a bungee swing, and sampling food of-
fered by themed cafes from a variety of countries.  
But the favorite activity was clearly socializing 
with scouts from other countries.
 WSJ troops were intentionally spread out 
across the entire WSJ site, and troops from the 
same country were never located together.   
 Troop 70005’s immediate neighbors in-
cluded troops from Japan, the UK and Finland.  
Troops were given the opportunity to host troops 
from other countries for dinner.  Troop 70005 
was paired with a troop from France, who joined 
them for dinner, helping with the cooking. The 
two troops continued to visit for the rest of the 
jamboree.
 Hands down the favorite formal activity at the 
jamboree was a two-day event known as “camp in 
camp”.  Local scouts, typically too young to attend 
the actual jamboree, and their adult leaders and 
troops hosted this fi rst-of-its-kind event at local 
campsites around the country.  
 Individual groups from the troops of fi ve dif-
ferent countries were transported by bus to one 
of more than 100 campsites.  The host troop sup-
plied all the necessary tents and cooking equip-
ment.   The camp locations were selected for their 
scenic beauty, typically near the ocean or on a 
lake.  
 The event provided a break from the fast 
pace at the Jamboree, allowing scouts to relax 

World Scout Jamboree in Rinkaby
Chris Arrington

First Assistant Scoutmaster
WSJ Troop 70005
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and interact and learn from each other in a 
more relaxed and personal environment.
 As if the jamboree itself wasn’t enter-
taining enough, Sweden provided one last 
incredible moment at the closing ceremony 
that scouts from around the world are still 
talking about on various social media sites.  
 At the closing ceremony, the scouts 
were teased for a moment as they were told 
they were about to have a concert by a band 
“not called Africa” and “not called Asia”, but 
“called.....EUROPE!”  As the initial chords to 
“The Final Countdown” began to play, scouts 
typically said “it can’t really be them, it must 
be a tribute band”.  
 But to their surprise and excitement as 
the stage lit up, they were in fact listening to 
the world-famous Swedish rock band.  And 
what could be more appropriate for 40,000 
teenagers than a rock concert?
 Of course no closing ceremony would be 
complete without fi reworks, and the scouts 
were treated to an incredible fi reworks dis-
play that would rival any New Year’s cele-
bration.  The late night was followed by the 
mass departure for home by tired but happy 
scouts.  
 Ask any scout about the jamboree and 
you’ll typically hear it was the best scouting 
experience they’ve ever had.  Among actual 
quotes from the scouts: “It was the best sum-
mer ever!!!” and “It was so amazing to be part  
of it”.  
 But perhaps the best comment about the 
closing, while soaked in rain, was “We are 
having the time of our lives.”
 In closing, the scouts and leaders of our 
troop would like to say thank you once again 
to the Swedish Women’s Educational Associ-
ation for your generous support that includ-
ed both fi nancial support and the support in 
person by your members.  
 We’d especially like to thank Barbro and 
Göran Görtzen for their time spent helping 
our scouts learn about Sweden.  Their assis-
tance contributed greatly to our understand-
ing, enjoyment, and appreciation for a truly 
beautiful country and its people.
  
Tack så mycket! H

Some 40,000 international and Washington-area troops participate
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 På SWEA DCs Jul-
basar, som hölls 3:e 
december på House of 
Sweden, bjöds det på 
allt från Dalahästar till 
pepparkakor.  
 Som vanligt blev ba-
saren en stor succé med 
mer än 3000 besökare 
och tusentals dollar intjä-
nade för SWEAs del. 
 Men bäst av allt var 
den traditionella sven-
ska julkänslan som bara 
Luciatåg och doften av 
glögg kan bringa. 
 God Jul och   
 Gott Nytt År!

456456JulbasarenJulbasaren665544
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Poet och Nobelpristagare i litteratur 2011

Allegro

Jag spelar Haydn efter en svart dag

och känner en enkel värme i händerna.

Tangenterna vill. Milda hammare slår.

Klangen är grön, livlig och stilla.

Klangen säger att friheten fi nns

och att någon inte ger kejsaren skatt.

Jag kör ner händerna i mina haydnfi ckor

och härmar en som ser lugnt på världen.

Jag hissar haydnfl aggan – det betyder:

“Vi ger oss inte. Men vill fred.”

Musiken är ett glashus på sluttningen

där stenarna fl yger, stenarna rullar.

Och stenarna rullar tvärs igenom

men varje ruta förblir hel.

Tomas Tranströmer

Den halvfärdiga himlen

Modlösheten avbryter sitt lopp.

Ångesten avbryter sitt lopp.

Gamen avbryter sin fl ykt.

Det ivriga ljuset rinner fram,

även spökena tar sig en klunk.

Och våra målningar kommer i dagen,

våra istidsateljéers röda djur.

Allting börjar se sig omkring.

Vi går i solen hundratals.

Var människa en halvöppen dörr

som leder till ett rum för alla.

Den oändliga marken under oss.

Vattnet lyser mella träden.

Insjön är ett fönster mot jorden.

    Tomas Tranströmer, född 1931,  är uppväxt i Stockholm 
och har skrivit poesi sedan tonåren, då han gick på Södra 
Latin.   
 Han studerade vidare på Stockholms Universitet och 
var därefter verksam som psykolog ett antal år innan han 
helt hängav sig åt skrivandet. 
 Han har hittills skrivit 15 poesisamlingar och är översatt 
till åtminstone 60 främmande språk.
 För drygt 20 år sedan drabbades Tranströmer av en 
stroke. Han fortsatte dock att skriva och spela piano trots 
att hans stroke delvis paralyserade honom. (Källa Wikipe-
dia).
 Här nedan är ett par exempel på hans poesi. Allegro 
och Den halvfärdiga himlen är båda ur samlingen Den 
halvfärdiga himlen från 1962. (Valda av SWEA DCs Ulla S. 
Magnusson).
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Maria Tärnviks Lussekatter

Ingredienser: 

200 g (1¾ stav) smör
5 dl mjölk (2%)
2 dl socker
½ tsk salt
1 + 1 ägg
1 g saffran (stöt saffranen tillsammans med en 
sockerbit i en mortel)
16-17 dl vetemjöl

Tillagning:

Smält smöret i en kastrull. Häll i mjölken och 
värm upp till 45 grader C (115 F). Slå över den 
varma mjölken och smöret i en skål. Tillsätt salt, socker, ägg, jäst 
och saffran och rör om. Tillsätt mjölet lite i taget och arbeta degen i 
ca fem minuter.

Låt degen jäsa övertäckt på en varm plats i 40 minuter.

Slå över degen på ett mjölat bakbord. Arbeta INTE degen. Skär 
degen i delar och rulla till 8-10 cm långa bitar. Forma till önskade 
lussekattsformer genom att medsols rulla början och slutet av biten 
ett varv. Satsen ger runt 25 lussekatter. Lägg lussekatterna på bak-
plåten.

Låt dem jäsa runt tio minuter under duk på varm plats.

Sätt ugnen på 250 grader C (450 F). Pensla lussekatterna med ett 
uppvispat ägg. Grädda dem i 7 till 10 minuter.

Låt lussekatterna svalna under bakduk. Njut av dem tillsammans 
med lite god glögg!

Tips: 1 cup motsvarar ungefär 2 dl

Suzanne Edam och Gabriella Boston 
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Vörtbröd

Ingredienser:

2 msk (25 gram) smält smör
1 dl sirap
1 fl aska (33 cl) öl
1 ½ tsk torrjäst (12 gram = lite drygt en halv 
påse)
6 dl rågsikt och 4 dl vetemjöl (eller 2 ½ dl 
dark rye fl our, 2 dl whole wheat fl our, 5 ½ dl 
white fl our)
½ påse vörtmix (eller ½ kryddmått av var-
dera malda pomeransskal, nejlikor, kanel, 
ingefära)

Tillagning:

Mät upp mjölet i en degbunke. Smält smöret 
i en kastrull. Tillsätt sirap och öl och värm till 45 grader C. Blanda 
sedan i vörtkryddorna i degvätskan. Blanda i torrjästen i mjölet 
och tillsätt därefter degvätskan. Arbeta väl tills degen är slät.

Låt degen jäsa under duk runt 30 minuter på en varm, dragfri 
plats till dubbla storleken.

Arbeta ihop degen och forma två mindre limpor. Lägg dem på 
en smord (alt. bakplåtspapper) bakplåt.

Låt limporna jäsa under duk på varm plats runt 30-40 minuter till 
dubbla storleken.

Grädda i 175-200 grader C (400 grader F) i 30-40 minuter. Pensla 
limporna ett par gånger under gräddningen med kaffe. 

Smaklig måltid!

Tips: Använd gärna en brödtermometer för att mäta den exakta 
temperaturen på degvätskan.

Suzanne Edam och Gabriella Boston 
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Hot topix: Ny svensk-amerikansk blogg
Maria Tärnvik

 Jag heter Maria Tärnvik fyllde 50 år i maj och är född och
uppvuxen i Ängelholm, men bodde 10 år i Umeå innan jag fl yttade 
till USA år 2000 med min man, dotter och son. Vi bor i Ashburn, Va, 
men jag tillbringar nu en hel del tid i Florida eftersom vi precis köpt 
ett hus norr om Naples.
  Jag startade en blogg tidigare i höst som heter topix.blogg.se. Det 
är en blogg på svenska eftersom jag valde att vända mig till en svensk 
publik för att framför allt kunna blogga om livet i USA och ameri-
kansk politik.
 Jag blandar allmäna kåserier med politiska debattinlägg och jag 
försöker skriva något varje dag. 
 Vad är då anledningen till att jag bestämde mig för att starta en 
blogg? Först och främst har jag alltid tyckt om att skriva. Jag satt re-
dan som femåring och skrev på min mosters skrivmaskin och i skolan 
var uppsatsskrivning mitt favoritämne. Min svärmor brukar kom-
mentera, att mina mail från USA är så trevliga och välskrivna (hon är 
lärare). Det var även hon som uppmuntrade mig att starta en blogg.  
 Efter att ha funderat ett tag bestämde jag mig för att prova. Tid-
punkten var rätt, då båda våra barn precis har börjat på college och 
jag var lite orolig för att bli uttråkad .
 Det svåraste var att hitta ett bra namn för bloggen, men när jag 
kom på “topix” föll allt på plats. Samma dag skrev jag två olika “topix”: 
“Avgå, Juholt” och “Ärligt menat”. 

 En solig och skön onsdag i augusti hade vi planerat att åka ut 
för att se på på utställningen Absolute Blue and Yellow på Ulrika 
Leanders galleri i fi na St. Michaels på Marylands Eastern Shore. 
 Vi var fyra stycken (och en bebis) som träffades ute hos Ulrika 
på förmiddagen för att njuta av lite konst och de vackra omgiv-
ningarna.
 Ulrika är en högt uppskattad och prisbelönad svensk vävkonst-
när, som driver ett galleri på Eastern Shore i Maryland. Hon desig-
nar och tillverkar otroligt vackra vävnader på den jättestora vävsto-
len som står i hennes galleri. 
 Varje år bjuder hon också in ett antal svenska konstnärer till gal-

leriet för en speciell 
utställning för att 
visa upp svenska 
konstnärer i USA.
 I somras 
visades utställn-
ingen Absolute 
Blue and Yellow, 
som bestod av nio 
svenska konstnär-
ers fantastiska verk 
inom handblåst 
glas, skulptur, tex-
tilkonst, tavlor och 
smycken. 

 De nio konstnärerna 
var Maj Britt Ahremark, 
Maria Blomberg, Johan 
Thunell, Anita Hedin, 
Jeanette Lennartsdotter, 
Åsa Canback, Rolf Re-
imer, Gunilla Sundström 
och Lisbeth Mandell.  
  Ulrika hade 
öppnat galleriet särskilt 
för SWEAs besök och 
bjöd på lite förfrisknin-
gar innan hon visade oss 
runt i galleriet och berät-
tade lite om konstverken 
och deras skapare.
 Efter att vi hade hört om och sett de fi na hantverken, som ock-
så var till salu, tackade vi så mycket och körde vidare till den pit-
toreska och historierika staden St. Michaels för att äta lunch på Key 
Lime cafe. Efter lunchen promenerade vi omkring i den fi na staden 
innan det var dags att åka hemåt.
 Det var verkligen en skön dag med intryck för alla sinnen och 
jag ser fram emot nästa års utställning hos Ulrika. Tack igen till 
Ulrika för den fi na upplevelsen. H

 
Efter det har det gått som tåget. Dagligen får jag nya idéer om 
vad jag kan skriva både genom att läsa tidningar och annat på 
webben, men också när jag städar eller är ute och cyklar.
 Just nu känns det inte svårt att skriva utan bara roligt. Det 
hade förstås varit ännu roligare att få en större publik, men Rom 
byggdes inte på en dag. Om ni är nyfi kna, titta gärna in på http://
topix.blogg.se/.
  Ni får också gärna maila till mig med åsikter eller synpunk-
ter, maria@tarnvik.net. Kommentera gärna direkt på bloggen. 
 Trevlig läsning! H

En blå-gul utfl ykt till St. Michaels
Lena Brisland
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 Shirley Temple-febern svepte in över Sverige på 1930-talet. Hade 
det varit idag hade den nog kallats ”Shirley Temple Tsunamin” så starkt 
som den påverkade många människor, framförallt små fl ickor i vår 
ålder. Jag var fyra år gammal och min syster Birgitta var sex år gammal. 
För mig var Storgatan i Sandviken ‘the epicenter of the world’ där vi 
bodde i vad som då betecknades som ett höghus – en trevåningsbyg-
gnad.
 Från fönstret mot gatan kunde jag se tandläkare Palms mottagning 
– den verkliga tortyrkammaren som den säkert faktiskt var på den 
tiden. Om jag lutade mig betydligt längre ut genom fönstret kunde jag 
till vänster skymta biografen Röda Kvarn, där vi såg amerikanska cow-
boyfi lmer, Helan och Halvan och bäst av allt, 
Shirley Temple.
 Vår mamma var emot fl ärd och koketteri 
och påpekade ofta att det betydde ingenting 
hur man såg ut bara man uppträdde ordentligt, 
var nykammad och nysnuten, neg och tackade 
så fort det begavs. Virkad spetskrage, näsduk 
och hårband var dessutom viktiga tillbehör.
 Men även min mamma blev smittad av fe-
bern. Själv var jag ju inget Shirley Temple-ma-
terial med mina tunna spikraka hårtestar som 
inte kunde dölja stora, utstående öron. Däre-
mot var min syster närmare utseendeidealet 
med sina bruna lockar.
 Med stor möda och stort besvär och med 
hjälp av locktång och papiljotter blev hennes 
hår alltmer likt Shirley Temples. Och iförd ny 
dirndlklänning och nya svarta lackskor med 
klack blev likheten än mer markant. Det blev 
dans och klackar, som slogs hårt mot golvet. Vi 
var fulla av beundran.
 Min morbror Per, som efter några tjän-
steår i USA var den ende i familjen som kunde 
engelska, erbjöd sig att skicka ett ‘fan letter’ 
till Shirley Temple från min syster. Jag blev 
grön av avundsjuka, men samtidigt stolt över 
att min syster hade en ny vän “over there” som 
man ofta sade på tal om Amerika.
 Vem skulle då ha kunnat förutspå, att jag 
blev den som faktiskt träffade den livslevande 
Shirley många år senare. Det var i mitten på 
1970-talet då min man hade fått tjänst på amerikanska ambassaden i 
Mozambique och vi skulle delta i en orienteringskurs för diplomater. 
Shirley Temple, som tidigare varit USAs ambassadör i Ghana och nu var 
‘chief of protocol,’ ledde kursen.
 Shirley Temple stod vi dörren och med ett fast handslag och några 
ord hälsade hon var och en välkommen. När min tur kom, frågade hon 
mig, var vi tidigare varit stationerade. Jag svarade att vi varit i Ghana i 
fyra år. Med ett vänligt skratt sade hon då: “Too bad we weren’t there 
at the same time. We would have had so much fun together.” Vad skulle 
min syster ha sagt?  F

Ett Barndomsminne
Elisabeth “Beppy” DePree
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