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Det (s)venskaste av allt
En amerikan skulle antagligen svara motherhood and apple pie,
en fransos vin och gastronomi och en norrman Hardanger-
vidda, men vad drar en svensk till med som svar på frågan om
det svenskaste som finns? Sill, snaps, potatis och midsommar
kanske, vilket påminner mig om en ung fransman, bosatt i
Sverige, som brukar le försmädligt över att svenskar jämnt
ställer fram picklad fisk och potatis i kokt och destillerad
form när stora högtider ska firas.

Ett annat livsmedel som också är mycket svenskt, fast de
flesta förmodligen aldrig gjort den reflektionen, är smör. Då
menar jag inte smöret som sådant. Smör finns ju i de flesta
länder. Nej, jag avser det faktum att i Sverige finns bara
smöret Smör. I de flesta länder kan man köpa smör av många
olika fabrikat. Importerat smör, smör från olika regioner, smör
från kor som betat på allt ifrån saltstänkta strandängar till
branta alpsluttningar, smör i runda vaxade pappersdosor, smör
i gammaldags prasslande papper, smör i ovala plastburkar,
osaltat smör, halvsaltat smör och så vidare i en oändlig mång-
fald.

Men i Sverige finns bara smöret Smör. Från Ystad till
Haparanda är det samma runmärkta smörpaket, smaksatt med
samma Amerikaimporterade smöraromsämne och tillverkat av
samma Arla Food, som möter konsumenten i livsmedels-
butikernas kyldiskar. Därmed är vi inne på en annan svensk

specialitet; monopolen, frivilliga som lagstiftade.
Smörmonopol, försäljningsmonopol på vin och sprit,

spelmonopol, apoteksmonopol, sjukvårdsmonopol osv. Listan
över olika svenska monopol var ännu längre förr, innan av-
regleringarna på 80- och 90-talen då järnvägstrafik, inrikesflyg,
postdistribution, alkoholimport, eldistribution och telefoni
konkurrensutsattes. Många hade föredragit att flera av dessa
sektorer fått förbli monopol. Svenskarna tycks gilla sina mono-
pol och bidrar ibland själva till att de uppstår även i konkur-
rensutsatta sektorer. Det mest slående exemplet är politiken.

1921, med kvinnornas rösträtt, blev rösträtten allmän och
lika i Sverige, det vill säga att politiken konkurrensutsattes.
Det ledde elva år senare till etablerandet av en politisk mono-
polsituation som alltjämt råder. Under de 73 år som gått sedan
1932 har socialdemokratin vunnit samtliga val utom tre och
haft makten i sammanlagt 64 år. 70-talets borgerliga regeringar
hade som mål att visa att de var bättre på sossepolitik än
sossarna. Det visade sig fel och därmed åkte de ut efter två
mandatperioder. Regeringen Bildt på 90-talet satsade på borg-
erlig politik och åkte därför ut redan efter en mandatperiod.

Socialdemokrati är den svenska politikens riktmärke och
svaret på frågan om det svenskaste av allt, svenskare än både
sill snaps och midsommar, är förmodligen socialdemokrati. ■
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Danske Bank International är specialist

inom private banking och verksamheten

täcker ett brett ekonomiskt spektrum – från

investeringsrådgivning och förmögenhets-

förvaltning till arvs- och skatteplanering. 

När du väljer Danske Bank International

som din finansiella samarbetspartner i

utlandet, får du personlig och kompetent

rådgivning som bygger på ett skandinaviskt

tankesätt. Vi tar utgångspunkt i dina ekono-

miska planer, idéer och preferenser – både

nu och i framtiden.

Kontakta Anneth Nilsson på telefon 

+33 4 93 99 45 45 så får du veta mera. 

Danske Bank International
2, rue du Fossé, P.O. Box 173
L-2011 Luxembourg
Tlf. +352 46 12 751 
Fax +352 47 30 78
information@lu.danskebank.com
www.danskebank.lu

Individuell förmögenhetsrådgivning

Société Anonyme, R.C. Luxembourg, No. B. 14.101, Aut 24859
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V

▲

GENERAL-
SEKRETERAREN

ÖRJAN BERNER

år nya interaktiva webbplats www.sviv.se bör ha
kommit igång när detta nummer av Svenskar i
Världen når er. Där kan man delta i en interak-
tiv dialog med svenskar runt om i världen. Vi
hoppas att här etablera en global mötesplats där

råd och information kan ges i en rad frågor av intresse för
svenskar utomlands. Det kan handla om kontakttips i olika
länder, bostäder att köpa, hyra eller byta, information om
hotell, restauranger, mötesplatser, sevärdheter, råd inför
hem- och utflyttning, lokala evenemang, beredskapsfrågor,
administrativa och skatteproblem, frågor om hälsa och ut-
bildning – för att nämna några av de ämnen som vi hoppas
ska belysas och diskutera.

Vi vill gärna ha volontärer som kan hjälpa till att akti-
vera vår webbplats och göra den lokalt intressant. Hör av
er med intresseanmälan! Vi vill därtill ha nära samarbete
med andra som redan finns med sina webbplatser – vi ser
oss inte som konkurrenter utan som kompanjoner i en strä-
van att närma utlandssvenskar till varandra och till Sverige.

SVIVS HJÄLP FÖR BÄTTRE KRIS- OCH KATASTROF-
BEREDSKAP I UTLANDET
Dramat med Tsunamikatastrofen i Sydasien har föranlett
oss att initiera kontakt med UD och andra myndigheter för
att erbjuda våra tjänster. Föreningen anknyter härmed till
sitt ursprungliga arbetsområde. Då föreningen bildades
1938 var det just för att hjälpa svenskar som riskerade att
råka illa ut i samband med det då instundande världskri-
get!

Utlandssvenskar är både potentiella offer och potenti-

SVIV öppnar interaktiv
mötesplats på webben

ella aktörer. Jag har skrivit till utrikesministern och till
kabinettssekreteraren på UD och bland annat påpekat:

ett antal av de bofasta svenskarna kom att delta mycket
aktivt i arbetet att undsätta och hjälpa såväl svenska som
andra offer. Här visades sålunda just utlandssvenskarnas
potentiellt viktiga roll i en för Sverige central angelägenhet.
Det tycks oss i Föreningen vara en angelägen sak för oss
alla att, som ett led i Sveriges krisberedskap utomlands, söka
än bättre utnyttja den resurs som ”svenskarna i världen”
så uppenbart representerar. SVIV i samarbete med främst
SWEA är den naturliga replipunkten för att organisera, till-
sammans med UD och utlandsmyndigheterna, dylika in-
satser.

Vidare har jag återkommit till UD med följande synpunk-
ter på ett samarbete:

1. SVIV och dess ombud tar, i samråd med SWEA och i
förekommande fall i samarbete med Svenska kyrkan, ini-
tiativ till lokala samråd där beredskapen för kriser/kata-
strofer närmare diskuteras. En ”lathund” utarbetas med
ett antal punkter att iaktta och undersöka. Jag förmodar
att utlandsmyndigheterna redan har instruerats undersöka
lämpliga tillvägagångssätt på detta område och det vore i
så fall angeläget att vi hölls underrättade härom. I stor ut-
sträckning finns ju på ambassaderna planering för olika kris-
situationer. Såväl SVIV som SWEA har egna medlemslistor
och kanaler för informationsspridning. Dessa kan ha stor
betydelse för de mer eller mindre officiella organ och orga-
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▲

G E N E R A L S E K R E T E R A R E N

Hitta hem
mängder av bostäder i Sverige och utlandet.

nisationer, lokalt och centralt, svenska och andra som har
krisberedskap som sin uppgift. Planer och handlingspro-
gram utarbetas för olika kriser så att det finns rutin och
organisation för arbetet. Gemensamt kan vi söka skapa en
bättre ordning för hur information om en katastrof skall
spridas till svenskar utomlands och vilka insatser som kan
och bör göras av olika intressenter. Sveriges Radios utlands-
sändningar kan ha betydelse.

2. SVIVs nya webbsida, som kommer igång den 1 april
kan ha betydelse för att sprida information och ge synpunk-
ter på detta ämne. Tanken är att den skall bli en central
mötesplats för interaktiv kommunikation mellan utlands-
svenskar.

3. För att närmare kunna bestämma vilka uppgifter vi
bör ta på oss är det angeläget att veta hur UD ser på om-
fattningen av sitt ansvar för utlandssvenskar, dess relation
till lokala/nationella myndigheters ansvarsområde, dess geo-
grafiska och ämnesmässiga utsträckning. Detta styr bedöm-
ningen av hur SVIV skall agera. Med tanke på de små re-
surser som står till vårt förfogande här i Stockholm så vill
vi vidare gärna få vägledning av UD vad departementet
tycker bör vara prioriterat för vår organisation”.

KONFERENS ”SVENSKARNA I KINA”
Vi ordnar den 17 augusti en stor konferens ”Svenskarna i
Kina” som en uppföljning av den lyckade konferensen i
Båstad i somras om ”Svenskarna i Världen”. Programmet
för konferensen kommer i nästa nummer av denna tidning
och dessförinnan på vår hemsida www.sviv.se. Tanken är
att årligen arrangera en sådan landfokuserad konferens,
nästa år blir det antingen ”Svenskarna i Ryssland” eller
”Svenskarna i Indien”.

Konferensen är en ambitiös satsning. Kina är ”Mittens
rike” och kommer i framtiden än mer att bli ett centrum i
världsekonomin. Landet drar till sig många ”expatriates”
och antalet svenskar är redan betydande i Shanghai och
Beijing. Svenska företag, främst de största, är aktiva och
närvarande med betydande investeringar. Ett stort antal
andra företag har intresse av denna marknad och av ev.
etablering där. För detta behövs goda råd och nyttiga nät-
verk, som kan bjudas av ”Svenskarna i Kina”.

Kina har sedan länge kulturella och historiska berörings-

punkter med Sverige. I början av 1900-talet bodde flera
hundra svenskar där och hade viktiga poster. Vi har haft
världsberömda upptäcktsresande (Sven Hedin), sinologer
(Bernhard Karlgren), konsthistoriker (Osvald Sirén) och ar-
keologer (Johan Gunnar Andersson). Bland svenska mis-
sionärer i Kina finns märkliga personligheter och männis-
koöden. I Östasiatiska museet finns välkända samlingar av
kinesiska bronser, porslin och även måleri. Kungahusets in-
tresse för Kina har traditioner. Vi vill spegla ej blott dagens
ekonomiska relationer mellan Sverige och Kina utan även
den kulturhistoriska bakgrunden och politiska aspekter.

KONFERENSENS SYFTE
Syftet är att sprida kunskap om ”svenskarnas roll i Kina”,
att ge information och råd till dem som önskar installera
sig där samt att skapa nätverk. Både stora och medelstora/
små företag är målgrupp för konferensen och i denna ingår
också institutioner och myndigheter intresserade av detta
väldiga land. Ett antal svenskar som nu är verksamma i
Kina kan här dela med sig av sina erfarenheter. Hur gör
man för att vinna framgång? Vilka svårigheter och problem
finns och hur bemästras de? Vad krävs, vilka möjligheter
erbjuder sig, vilka kontakter måste skapas och hur går det
till? Hur är det att vara svensk i Kina – kulturkrockar och
beröringspunkter. Vi vill också följa upp tidigare tema ”vad
kan svenskarna i Kina göra för Sverige utöver vad de redan
gör?” Höga representanter för det svenska näringslivet, den
svenska regeringen och det politiska livet ger sin syn på Kinas
roll. Viktigast är dock att höra från dem, som har egen ge-
digen erfarenhet att leva och arbeta där. Både för dem som
redan bor och är verksamma i Kina, för dem som funderar
på att etablera sig där och för dem som allmänt är intresse-
rade kan konferensen tjäna som viktig hjälp i nätverks-
byggande, informationsinhämtning och främjande.

ÅRSMÖTET DEN 18 AUGUSTI
SVIVs årsmöte äger rum den 18 augusti i Stockholm. Detta
kopplas ihop med ett ombudsmöte och ett förmiddags-
seminarium om aktuella familjerättsliga frågor och andra
ämnen av praktiskt intresse för utlandssvenskarna. Mötet
skall enligt planerna avslutas med ett besök på ”Ostindie-
fararen”, som då lagt till i Stockholm.                            ■
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Belöningens stund. Det svindlande ögonblick då åren av sena studiekvällar, 
och motsträviga tentor plötsligt får ett värde och blir ett minne för livet.

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket är en av Sveriges vackrast belägna skolor. 
Den ligger på en kulle i Sigtunas vackraste del,  nära Stockholm, Arlanda och Uppsala.

Idrotten har sin givna plats på SSHL. Särskilt lagsporter - både med och utan boll. 
Närheten till Mälaren ger roddarna obegränsade möjligheter till träning. 

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket sshl
Box  S-  Sigtuna. Beställ mer information per tel -  , fax -   eller e-mail info@sshl.se.

Ett besök på vår hemsida rekommenderas dessutom www.sshl.se

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket är en av Europas 
modernaste och mest framgångsrika internatskolor. Ungefär 
elever studerar här, varav  är internatelever. 

Gymnasiet på sshl erbjuda gymnasieskolans naturvetenskapliga
(nv) och samhällsvetenskapliga (sp) program. Samt ett inter-
nationellt program (ib) som handhas av International Baccalaureate
Organisation. Examen från dessa ger tillträde till de flesta 
högskolor och universitet runt om i världen.

sshl erbjuder dessutom sina elever myp, the Middle Years
Programme - ett arbetssätt där hela processen och inte bara resultatet
värderas. Grundskolan och gymnnasiet knyts därmed ihop på ett
naturligt sätt. 

sshl är på många sätt en unik skola med stark internationell 
prägel, hög pedagogisk kvalitet och studieresultat som imponerar.

SSHL. En skola för framtiden.
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Kerstin Gustafsson är Svenskar i Världens expert
och rådgivare i juridiska, ekonomiska och prak-
tiska frågor som kan uppstå i samband med ut-
och återflyttning till Sverige.

Du är välkommen att sända in dina frågor. Vi
kan inte garantera svar, men lovar att ta upp så
många frågor som möjligt. Observera att svaren
på de frågor som kommer in till kansliet endast
kan bli generella. Vid osäkerhet om vad som
gäller i den egna situationen, återkom med pri-
vata frågor till Kerstin, kontakta jurist eller an-
nan sakkunnig i Sverige eller utomlands.

Adressen till frågespalten är:
Svenskar i Världen, Frågor&Svar, Box 5501,
114 85 Stockholm eller
Kerstin Gustafsson, Utlandsbosättning AB
Tel +46 8 665 49 00. E-post kerstin@utlbos.se

FRÅGOR & SVAR

KERSTIN GUSTAFSSON

PENSIONÄR PÅ MALTA

Har förstått att Malta är ett intressant
utflyttningsland för den som uppbär pen-
sioner. I vilket avseende?

Det är riktigt. En utlänning som bosätter
sig på Malta och som enligt särskilda reg-
ler erhåller ett maltesiskt residence permit
beskattas med en ”flat rate skatt ” på 15%
på såväl inkomst- som kapitalinkomster
uppburna på Malta samt på utländska in-
komster som remitterats till Malta.

SÅ BESKATTAS SVENSK BONUS

Jag bor och arbetar i Sverige, men har för
avsikt att bosätta mig utomlands med
min familj, i Frankrike. Vi har anknytning
dit. Söker för närvarande arbete och vi
hoppas kunna lämna Sverige i samband
med årsskiftet 2005/2006. I samband med
att jag avslutar min anställning i Sverige
kommer jag att få ut en bonus. På vilket
sätt beskattas bonusen i Sverige om jag
vid utbetalningstillfället är bosatt i Frank-
rike?

Eftersom inkomsten härrör från arbete
utfört i Sverige, skall den beskattas i
Sverige. Om du vid utbetalningstillfället
inte har din skattemässiga hemvist i
Sverige, dvs du saknar helt väsentlig an-
knytning hit, beskattas den med 25%
SINK-skatt, särskild inkomstskatt för utom-
lands bosatta. Kravet är att du inte har
någon som helst anknytning till Sverige i
form av t ex permanentboende, familj,
näringsverksamhet etc. Du måste göra en
SINK-ansökan och fylla i en bosättnings-
utredning. Skatteverket kräver ett bevis på
att du är allmänt skattskyldig i Frankrike
för alla dina inkomster. Detta intyg kallas
för ”hemvistintyg”, och erhålls från Skat-
teverket. Hemvistintyget skall stämplas av
den franska skattemyndigheten. Tänk på
att bonusen troligen beskattas också i
Frankrike, varför dubbelbeskattningsav-
talet måste beaktas.

ÅTERFLYTT MED HUND OCH BIL

Vi är på väg att återflytta från ett EU-land

efter 14 år utomlands och skall förutom
övrigt bohag även införa en utlands-
registrerad bil samt vår hund. Nu undrar
vi vad som gäller och vad vi ska tänka
på?

En bil får införas tullfritt som flyttsak från
ett annat EU-land förutsatt att motsva-
rande avgifter är betalda någon annan-
stans inom EU. Om inte, skall dessa beta-
las i Sverige. Förutsättningen är att äga-
ren varit bosatt utomlands minst ett år
och att bilen ägts och brukats utomlands
av ägaren eller familjen minst ett år före
återflyttningen. Ansökan görs på särskild
blankett till Särskilda skattekontoret i
Ludvika. Beslutet om flyttsakstullfrihet
lämnas till Bilprovningen i samband med
besiktning och registering. Fordonet får
köras från den svenska gränsen till hem-
orten. Därefter har ägaren en månad på
sig att ansöka om flyttsakstullfrihet, bil-
besiktning och inregistrering. Bilen får
endast användas till och från bilprov-
ningen och verkstad innan den godkänts
och inregistrerats. Vid gränsen måste
man också skaffa sig en interimslicens för
att få använda fordonet. Detta fås an-
tingen genom att man tecknar en gräns-
försäkring hos tullmyndigheten eller att
man ordnar en trafikförsäkring hos
svenskt försäkringsbolag (billigast). För
detaljerad information rekommenderar
jag kontakt med Vägverket www.vv.se
och särskilda skattekontoret i Ludvika,
www.skatteverket.se

Sedan den 3 juli 2004 erfodras inte
längre något tillstånd för införsel av hund
och katt från ett EU-land förutsatt att föl-
jande krav uppfylls; ID-märkning med
mikrochip (ISO-standard rekommenderas)
eller en klart läslig tatuering, vaccination
mot rabies, antikroppstest, avmaskning
mot dvärgbandsmask, dokumentation i
form av ett pass. Passen produceras av
Jordbruksverket, som sänder dem vidare
till veterinären som noterar alla nödvän-
diga uppgifter.
  När det gäller hunden, kan ni kontakta
Jordbruksverket eller gå in på hemsidan
www.sjv.se. Information finns också i
Handbok och checklista för återflyttning
till Sverige, som kan beställas genom
Svenskar i Världens kansli.

REAVINSTSKATTEN I  FRANKRIKE

Hur reavinstbeskattas en fastighet belä-
gen i Frankrike. Finns det några uppskovs-
regler?

Fr o m 1 januari 2004 gäller nya regler. En
fastighet som används som permanentbo-
stad reavinstbeskattas överhuvudtaget
inte. Man skall alltså sälja först och flytta
sen. Där fastigheten används som fritids-
bostad (ej bosatt på fastigheten) och om
den säljs före 15 års ägande gäller följande,
man får:

– ej  ta hänsyn till förändrat
penningvärde

– dra av reparationskostnader om de
utförs av en yrkesman

– dra av 7,5% av omkostnaderna vid det
ursprungliga köpet

– dra av 10% per år efter det 5 året
– ett grundavdrag på 1 000 Euros.

Reavinsten beskattas sedan med 16% plus
socialavgifter på 10% (totalt 26%). Tidi-
gare var reavinstskatten för dem som inte
var skattemässigt bosatta i Frankrike
33,33%. Några uppskovsregler finns inte.
Efter 15 års ägande blir det ingen beskatt-
ning överhuvudtaget.



10  SVENSKAR I VÄRLDEN 1/2005

INTERVJU

B

TEXT OCH FOTO: AXEL ODELBERG

äst att gå ut hårt, tänker jag
medan jag antechambrerar ut-
anför Fredrik Reinfeldts dörr.
Bäst att börja med en provo-
kation för att se om han har

blivit nervös av all kritik han mött från
både moderater och motståndare sedan
partiet slutade förespråka stora snabba
skattesänkningar och började låta som
sossarna light.

Så öppnas dörren och Reinfeldt kom-
mer ut i glatt samspråk med centerns
Maud Olofsson. Borgerlighetens radarpar
inför valet 2006 kanhända, reflekterar jag
innan Reinfeldt visar mig in i sitt stora
partiledarrum, med panoramautsikt från
Stadshuset till Grand. Vi slår oss ned på
de hårda  dynorna i den svenskmodernt
möbelblonda sittgruppen.

Färsk i minnet har jag Reinfeldts två
dagar gammal debattartikel i Dagens
Nyheter med förslag om sänkt arbetsgi-
varavgift för den som anställer långtids-
arbetslösa. Förslaget, som var en uppen-
bar flirt med LO, resulterade omgående
i en Reinfeldtkritisk ledare i moderata
Svenska Dagbladet. Det är inte LO-led-
ningens gillande som ska vinnas utan LO-
medlemmarnas, tyckte tidningen.

– Har du gått och blivit kryptososse?
inleder jag med ett överrumplingsförsök
för att se om jag kan få honom på defen-

siven. Men han låter sig inte bekomma.
Han ler, svarar nej och börjar en utlägg-
ning om hur hans budskap anknyter till
partiets traditioner och idéarv alltifrån
amiralen Arvid Lindman, via Jarl Hjal-
marsson och Gösta Bohman till Carl
Bildt. Nyckelbegreppen är frihet, ökat
beslutsutrymme för individen, ett parti
för alla, ansvar för landet, individualism,
kritik mot den överstora staten och in-
ternationellt engagemang.

J A G G Ö R E T T  N Y T T F Ö R S Ö K  att provo-
cera genom att påminna om ett citat ur
Reinfeldts decenniegamla debattskrift
Det sovande folket där han hävdade att
Svenskarna är mentalt handikappade ...
Välfärdstaten har misslyckats, männis-
korna har passiviserats ... de är offer för
socialdemokratisk hjärntvätt. Som kon-
trast till denna nyliberala radikalism ci-
terar jag ett uttalande han gjorde i LO-
tidningen 2004: Den tid då moderaterna
ville göra revolutionära förändringar och
göra om jättemycket i Sverige är i grun-
den förbi.

– Av detta drar jag två alternativa slut-
satser, säger jag. Ettdera har du ändrat
åsikt, eller också har du kommit fram till
att det enda sättet att vinna svenskarnas
röster är att inte väcka dem, i varje fall
inte före nästa val.

I Reinfeldts Sverige 
arbete mot bidrag
Moderaternas nye ledare Fredrik Reinfeldt har inte gjort succe. I varje fall
inte om man använder hans egen definition på partiledarframgång. Då gäl-
ler bara valseger. Men han har lyckats med positioneringen. Moderaterna är
åter större än övriga borgerliga partier tillsammans och Reinfeldt slår Göran
Persson i väljarförtroende. Han framstår som den borgerliga oppositionens
oomtvistade statsministerkandidat.

Men denna insinuation om åsiktsbyte
eller cynisk valtaktik framkallar ingen
indignation, bara ett stillsamt resone-
rande.

– Ett alternativt förslag är att jag för-
blir vid min analys att stora transfer-
erings- och bidragssystem, utan motpres-

”Reinfeldt verkar
aldrig bli vare sig
aggressiv eller ivrig.
Metodiskt och utan
åthävor redogör han
för sina och partiets
positioner.”

▲ ▲
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INTERVJU

▲
ets positioner. Han framstår aldrig som
triumferande, kategorisk eller tvärsäker,
snarare ödmjukt prövande och beredd att
ta till sig av invändningar och kritik. At-
tityden förstärks av hans flärdfria yttre.
Han är prydligt men profillöst klädd, han
är lång utan att vara imposant, hans slät-
rakade anletsdrag är barnsligt runda,
munnen är vek och i hans stora bruna

ögon vilar ett uttryck av sorgset allvar.
Kort sagt förefaller han helt ofarlig, en
man utan överraskningar och utan
skrämmande briljans.

Det kan vara ett bedrägligt intryck
men det har visat sig klart säljande. Med
en sådan ledare för moderaterna förblir

Val som leder till maktskifte föregås av två
processer. Den ena är att sittande regering
kör slut på sitt mandat. Den andra att det
finns ett attraktivt alternativ, säger Fredrik
Reinfeldt.

”Det är inte bara tidigare moderat-
väljare som återvänt efter utflykter
till andra borgerliga partier. En liten
ström av nya sympatisörer kommer
även från sossarna”

tationskrav eller morötter för den som
arbetar, leder till att utanförskap accep-
teras och att många människor inte har
ett eget arbete som grund för utkomst och
försörjning.

Frånvaron av påtagliga känsloytt-
ringar har gjort Reinfeldt till en svårfjäl-
lad debattmotståndare för Göran Pers-
son, som med hjälp av landsfaderlig dryg-
het och retsamma nålstick
försöker driva sina mot-
ståndare till ilska för att
därigenom få dem att fram-
stå som okontrollerade och
hysteriska. Den tekniken är
förspilld på Reinfeldt. Han
hugger inte på Perssons
krokar, vilket kan locka
Persson att bre på lite mer varvid han
själv istället riskerar att framstå som
överretorisk och bufflig.

R E I N F E L D T V E R K A R A L D R I G B L I  vare sig
aggressiv eller ivrig. Metodiskt och utan
åthävor redogör han för sina och parti-

Hur ser du på de svenskar som av ett eller annat skäl
väljer att bo utomlands?
Överlag positivt. De symboliserar ett Sverige som är
öppet mot omvärlden och visar att här finns nyfikna
människor som inte räds nationsgränser.

Är det en fördel eller en nackdel för nationen att
cirka 30 000 svenskar varje år utvandrar?
Bäggedera. Att människor under tider av sina liv
väljer att söka erfarenhet i andra länder är berikande
också för Sverige. Däremot är det illavarslande om
människor söker sig ifrån Sverige för gott i brist på
beslutsutrymme eller möjlighet till självförverkli-
gande.

Vad kan utlandssvenskarna göra för Sverige?
Först och främst fungera som ambassadörer för sitt
gamla hemland och därmed bidra till bilden av
Sverige. Därtill får de gärna ta sina erfarenheter och
kunskaper med sig hem, för att bidra till att göra
Sverige bättre.

Tycker du att utlandssvenskarna har några skyldig-
heter gentemot sitt fosterland?
Nej, inte direkt, annat än som symboliska represen-
tanter för Sverige. Jag hoppas också att de flesta av
dem känner lite extra för sitt gamla hemland i
hjärtat.

Är det rätt att svenska medborgare som inte på
många år bott i Sverige får rösta i allmänna val?
Ja, rösträtten är bunden till medborgarskapet och
medborgare ska man kunna vara även om man
längre tider vistas utom landets gränser.

Vilka skyldigheter har Sverige mot utlandssvenska-
rna?
Sverige som nation har alltid ett ansvar för sina
medborgare, var än i världen de befinner sig och
obundet av nationsgränser. Som svensk måste du
kunna räkna med att ditt land finns till hjälp och
skydd för dig, även när du vistas utomlands.

Reinfeldt om utlandssvenskarna
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högerspöket inlåst i garderoben
och partiets opinionssiffror har
skjutit i höjden. Vissa opinions-
undersökningar tyder på att
moderaterna nu har nästan dub-
belt så stort väljarstöd som de
drygt 15-procentiga röstetal par-
tiet vann i katastrofvalet 2002.
Partiet är åter större än de övriga
borgerliga partierna tillsammans.
Det är inte bara tidigare moderat-
väljare som återvänt efter utflyk-
ter till andra borgerliga partier. En
liten ström av nya sympatisörer
kommer även från sossarna.

MED 1,5 ÅR KVAR T ILL  nästa riks-
dagsval framstår risken för/möj-
ligheten av ett regimskifte i
Sverige som större än på mycket
länge. I de senaste månadernas
opinionsundersökningar har det
borgerliga blocket oftast haft ett
litet övertag, till stor del beroende
på att moderaterna vuxit så kraftigt se-
dan Reinfeldt efterträdde Bo Lundgren
som partiledare för ett drygt år sedan.

Men så visar Reinfeldt faktiskt prov
på en aning irritation. Citatet ur Det so-
vande folket har han fått kastat på sig
många gånger och det stör honom att
ingen tycks bry sig om vad han i övrigt
skrev.

– Alla nämner fem rader i boken, men
en bok innehåller många sidor. Syftet
med boken var att ställa en fråga till mitt
eget parti. Hur väcker man det sovande
folket som anpassat sig till det stora of-
fentliga omhändertagandet och
transfereringssystemen? Det svar jag själv
kommit fram till är att man ska kombi-
nera tron på att folk vill växa i eget an-
svarstagande med att skapa förståelse för
arbetes värde. Regeringens politik är att
dölja arbetslösheten och acceptera män-
niskors utanförskap.

Där formulerar han i ett par meningar
vad han nu systematiskt driver fram som
den stora blockskiljande frågan inför
nästa riksdagsval. Istället för sin företrä-
dare Bo Lundgrens skattesänkarbudskap
har Reinfeldt lyft fram arbetslinjen som
moderaternas paradfråga. Det ska löna sig
att arbeta framför att leva på bidrag.
Skattesänkningar ingår i paketet men inte
större och snabbare än den offentliga

också locka väljare i LO-leden.
Och för att få den profil som
moderaterna vänder åt vänster att
framstå som extra tilltalande i
LO-ögon har Reinfeldt opererat
bort störande utväxter som kra-
ven på försämrat anställnings-
skydd och att avskaffa AMS-by-
råkratin och arbetsmarknadspo-
litiken.

F Ö R  D E T ,  L I K S O M  F Ö R  D E T

nedtonade budskapet om sänkt
skatt har han fått kritik i de egna
leden, från ungdomsförbundets
nyliberaler till Svenska Dagbla-
dets ledarskribenter. Men angrep-
pen kommer också från andra
håll. Samma dag som jag träffar
honom innehåller Svenska Dag-
bladet en debattartikel skriven av
chefen för det så kallade Nord-
amerika-institutet i Uppsala, stats-
vetaren Erik Åsard. Han kallar

Reinfeldt för en ideologisk vingelpetter
och anklagar honom för att ha kopierat
sina motståndares politik istället för att
skapa något eget. Var Åsard står politiskt
är okänt och hans syfte med artikeln är
oklart.

När jag ber Reinfeldt förklara varför
han hamnat i denna korseld av angrepp
och kritik får jag ett svar som avslöjar
att han ser på sig själv med stor själv-
medvetenhet och en övertygelse om att
han håller på med något epokgörande
nytt. Utan tvekan och utan sårad förtryt-
samhet svarar han med ett närmast kon-
staterande tonfall:

– Det är så med människor som för-
nyar och bryter ny mark; de får kritik.
Det är jobbigt men det är samtidigt ett
bevis för att jag är relevant. Jag utmanar
både invanda föreställningar hos mode-
raterna och givna maktförhållanden som
ju i Sverige oftast bygger på att socialde-
mokratin ska dominera. Därför kommer
kritiken från två håll.

D E T H A R G Å T T 73 Å R S E D A N  den social-
demokratiska hegemonin tog sin början
i Sverige. Under den perioden har bor-
gerliga regeringar styrt landet under sam-
manlagt nio år uppdelade på två perio-
der. Den totala borgerliga regerings-
perioden under dessa 70 år är alltså kor-

”inför nästa val 2006,
har de fyra borgerliga
partierna lovat att för
första gången någonsin
gå fram med ett gemen-
samt valmanifest”

Med Maud Olofsson har centerpartiet fått
en pådrivande roll i det borgerliga
samarbetet och Lars Leijonborg har gjort
folkparitet mera tydligt borgerligt, menar
Fredrik Reinfeldt.

budgetbalansen, vården, skolan och om-
sorgen tillåter och inriktade på låg- och
medelinkomsttagare. Skattesänkning-
arna ska finansieras med mindre pengar
till bidragstagarna.

Man anar här konturerna av den mo-
derata valkampsretoriken som kommer
att ställa en borgerlig tillväxtfrämjande
arbetslinje mot en sövande och tillväxt-
hämmande socialdemokratisk bidrags-
linje. Kring den fronten kommer valstri-
den att stå om Fredrik Reinfeldt lyckas
bestämma dagordningen.

Det är en problemformulering med
moraliska övertoner designad för att
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▲
tare än det senaste socialdemo-
kratiska maktinnehavet som in-
leddes 1994, och den del av be-
folkningen som skulle vilja ha det
annorlunda har inte förrän nyli-
gen haft någon som helst anled-
ning att hoppas på ändring.

– Det beror på maktmissbruk
och att väljarna upplever att det
finns ett alternativ till den sit-
tande regeringen, sammanfattar
Reinfeldt då jag ber honom för-
klara  det senaste halvårets om-
svängning i opinionen, och fort-
sätter med en analys:

– Val som leder till maktskifte
föregås av två processer. Den ena
är att den sittande regeringen kör
slut sitt mandat. Det sprider sig en all-
män känsla av att den inte har mer att
ge. I såna lägen uppstår lätt olika former
av maktmissbruk vilket vi nu ser i sam-
hällsdebatten, säger han bland annat med
syfte på några lägenhetsaffärer i
bostadsbristens Stockholm, som tyder på
att flera ledande socialdemokrater inte
har lust att leva riktigt som Rörelsen lär.

– Socialdemokratin missbrukar sin
makt och till detta kommer det intressanta
faktum att Göran Persson snarare befin-
ner sig i slutet av sin gärning än i början
och den osäkerhet människor känner in-
för vad som ska komma istället.

– Det andra som krävs är att det vuxit
fram ett attraktivt alternativ, annars är
risken stor att väljarna ändå fastnar för
det gamla invanda. Där har vi nu vridit
logiken i svensk inrikespolitik, först ge-
nom att arbeta igenom moderaterna ef-
ter den svåra valförlusten på ett sätt som
inger människor respekt och väckt nytt
intresse för partiet och genom att det nu
skapats grund för en borgerlig allians-
bildning.

D E N B O R G E R L I G A S P L I T T R I N G E N  har va-
rit ett evigt tema i svensk politik men
enligt Reinfeldt har samtliga borgerliga
partier på senare tid utvecklats mot större
samsyn.

– Vi har väldigt mycket gemensamt att
utgå från och vi förbereder oss för att gå
fram tillsammans i nästa val i en omfatt-
ning och med ett djup som inte skett ti-
digare.

Ett uttryck för denna nya borgerliga

konvergens är moderaternas rörelse mot
den politiska mitten. Ett annat konkret
tecken på att talet om ökad samsyn inte
bara är tom retorik och fromma förhopp-
ningar kommer, samma dag som jag träf-
far Reinfeldt, i form av signaler om att
centerpartiet håller på att ompröva sitt
starka kärnkraftsmotstånd.

Jag frågar Reinfeldt om det var kärn-
kraft och energipolitik han hade pratat
med Maud Olofsson om innan de glatt
leende kom ut från hans rum tillsam-
mans, men han vill inte svara.

– Vi berättar aldrig vad våra samtal
handlar om, säger han undvikande.

D E N N YA B O R G E R L I G A A L L I A N S E N  stads-
fästes hemma hos Maud Olofsson i Hög-
fors i augusti förra året. Det var en väl-

bevakad mediehändelse som gav
alliansen flygande start. Och in-
för nästa val 2006, har de fyra bor-
gerliga partierna lovat att för för-
sta gången någonsin gå fram med
ett gemensamt valmanifest.

– Det kommer att vara embryot
till ett regeringsprogram och ge väl-
jarna en uppfattning om vad vi vill
göra direkt om vi vinner regerings-
makten, säger Reinfeldt.

Manifestet ska presenteras i
augusti 2006. Innan dess måste
fyra olika partiers divergerande
ståndpunkter inom centrala om-
råden som skatter, energipolitik,
familjepolitik och bidrag samman-
jämkas. Fredrik Reinfeldt beskri-

ver förutsättningarna för den borgerliga
samverkan som mycket gynnsamma.
Centern spelar en nyckelroll.

– Centerpartiet var ju förr ett slags
bromskloss och definierade sig som
utanförstående i det borgerliga samarbe-
tet. Med Maud Olofsson har partiet fått
en väldigt pådrivande roll i samarbetet,
säger Reinfeldt uppskattande och spiller
även lite lovord över partiledarkollegor-
na i kristdemokraterna och folkpartiet.

– Göran Hägglund är en väldigt kon-
struktiv kraft i vårt samarbete och Lars
Leijonborg har ju gjort folkpartiet tydli-
gare borgerligt.

PERSONKEMIN TYCKS STÄMMA  mellan de
fyra partiledarna vilket Reinfeldt beteck-
nar som förutsättning för att alliansen
ska fungera smidigt.

– I flerpartisamarbetet handlar det ju
inte om att få igenom allt man själv tycker
utan att kunna förhandla och vara be-
redd till framåtsyftande kompromisser
och då spelar personfrågorna en stor roll.

Jag frågar vilka punkter han räknar
med att få rulla tillbaka de moderata kra-
ven.

– Jag ser det inte så svarar han. Det
handlar snarare om att vi alla har vissa
hjärtefrågor som vi vill få igenom. Hur
avvägningen ska göras där mellan våra
olika partier avgörs bland annat av val-
resultatet.

Vilka kommer samarbetets stora stö-
testenar att bli?

– Det finns punkter där vi aldrig kan
bli eniga men det är inte såna stöteste-

INTERVJU

Moderaternas framgångar i opinionen har gjort Fredrik
Reinfeldt het i medierna.
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nar att de skulle ligga i vägen för bildan-
det en borgerlig regering som sedan kan
överleva under hela mandatperioden,
svarar han utan att precisera.

En sådan fråga är EU:s avskaffande
av vapenembargot mot Kina där ett tele-
fonsamtal från Göran Persson fick Fred-
rik Reinfeldt att ställa sig bakom reger-
ingens beslut att inte lägga in veto mot
detta ganska kontroversiella förslag.
Därmed gick Reinfeldt emot sina borger-
liga allianspartners som, i likhet med
miljöpartiet och vänstern ville att Sverige
skulle säga nej. För det har Reinfeldt fått
kritik i offentliga fora, både för beslutet
som sådant och för att det bröt den bor-
gerliga enheten. Någon invändning mel-
lan skål och vägg har han dock inte fått
från de andra borgerliga partiledarna,
säger han och förklarar sina bevekelse-
grunder.

– Vi gjorde olika bedömningar. De
menade att det hade varit viktigt att åt-

minstone vifta med användandet av ett
svenskt veto och jag menade att den ty-
pen av symbolåtgärder, som inte hade
haft någon verkan och som vi ändå för-
modligen hade tvingats överge, hade ris-
kerat viktiga svenska exportintressen i
Kina till ingen nytta, och jag aktar mig
för att föra symbolpolitik som hotar
jobb, välfärd och Sveriges utveckling.

S E D A N M O D E R AT E R N A S L U TA D E  att tala
om skattesänkningar har Göran Persson
och Per Nuder gå till offensiv för höjda
skatter. Det har fått dem som kritiserat
Reinfeldt för att inte tala tillräckligt om
behovet av sänkt skatt att säga; vad var
det vi sa! Förflyttar sig moderaterna när-
mare mitten förflyttar sig sossarna
vänsterut för att hålla lucka mot högern.
Resultatet blir att hela det politiska spel-
fältet förflyttas åt vänster.

I den offentliga debatten kan det fram-
stå som om Reinfeldt är ointresserad av

att sänka skatterna. Det är fel. Han vill
ha ned det totala skattetrycket med bort-
åt en femtedel, från dagens dryga 50 pro-
cent till genomsnittet i EU som ligger på
drygt 40 procent.

– Jag tycker inte att Sverige ska ligga
högre än genomsnittet i EU, säger han
och kommer åter in på huvudbudskapet
om mer arbete och mindre bidrag.

– Skatter som leder till att människor
flyttar från bidrag till arbete har många
inbyggda hävstänger. Blir det lönsamt att
arbeta kan det i sin tur ge grunden för
bredare skattesänkningar. Det är en fråga
om att hamna i goda spiraler.

Fortfarande går det alltså en tydlig
frontlinje i skattefrågan mellan den sven-
ska politikens huvudmotståndare, Fred-
rik Reinfeldt som vill sänka skatterna och
Göran Persson, som vill höja dem, fast
de har båda förlagt den tidpunkt när det
ska ske till ett obestämt futurum.       ■
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U
nder 30 år i Bagdad har Ulf
Hjärtström varit med om
Saddam Husseins uppgång och
fall, kriget mot Iran, sanktio-
nerna mot Irak och den ame-

rikanska ockupationen. Nu vid 63 års ål-
der kan han berätta sin historia om ett
land som vissnat ihop och ett liv som fyllts
med framgångsrika affärer, inte minst tack
vare Mellanösterns svarta guld, oljan.

– Jag har tvättat Kung Abdullah II i
rumpan, säger Ulf och skrattar högt.

Det var på den tiden när Abdullah var
nyfödd prins av Jordanien och ännu inte

TEXT OCH FOTO: CLAES ARONSSON

Ulf Hjärtström har levt
30 år i Bagdad. Under
den tiden har han både
torkat kung Abdullah II
av Jordanien i rumpan
och gjort lönsamma
oljeaffärer med
Saddam Hussein. Trots
dagens kaos uppmanar
han svenska företag att
investera i Irak.

hunnit bli kung. Ungefär vi den tiden, i
början på 70-talet, inledde Ulf sin kar-
riär som oljemäklare. Det började med
att han träffade Abdullah IIs far, Kung
Hussein, i London och de blev goda vän-
ner. Hussein presenterade honom för sina
inflytelserika bekanta i Mellanöstern.
Därmed låg vägen öppen för en fortsatt
karriär inom oljeindustrin. Ulf nappade.

– Oljeaffärer görs alltid på toppen.
Saddam Hussein höll i Iraks olja på
samma sätt som ledarna i de övriga län-
derna håller i sin, berättar Ulf.

Han fick alla kontakter som behöv-

des tack vare Kung Hussein och han av-
vecklade successivt sin inblandning i
dataföretaget Acer. Efter några års pend-
lande mellan världens alla hörn bestämde
han sig i mitten på sjuttiotalet för att satsa
helt och hållet på oljan. Han flyttade till
Bagdad och har blivit staden och Irak
trogen sedan dess trots alla bedrövliga
år som följt.

– Bagdad och Irak var ett självklart
val. Det var det land som hade störst po-
tential och har det fortfarande. Officiell
statistik säger att det finns mer olja i
Saudiarabien men Saddam ville inte av-
slöja hur mycket olja som egentligen
finns här så han höll nere siffrorna. Jag
är ganska säker på att det finns mer olja
här än i Saudiarabien, menar Ulf.

NÄR HAN KOM T ILL  IRAK  blomstrade lan-
dets ekonomi och det smärtfria maktskif-
tet när Saddam tog över gjorde ingen
skillnad till att börja med. Ulf kunde
bygga upp sitt mäklarföretag som idag
har tolv anställda runt om i världen och
som fortsätter att generera pengar åt Ulf.
Men bara ett år efter maktskiftet inledde
Saddam Hussein kriget mot Iran som
varade i åtta år och som, efter ett par års
fred, följdes av Gulf-kriget och 13 års
sanktioner.

– Affärerna i Irak gick strålande ända
fram till kriget mot Iran. Sen blev det lite
svårare. Men det var ändå möjligt att
fortsätta sälja olja. Det var först när sank-
tionerna kom som det tog tvärstopp. Jag
har inte velat bidra till att smuggla olja
så verksamheten i Irak har legat nere sen
dess, sammanfattar Ulf.

Saddam Hussein var en av hans främ-
sta handelspartners. De träffades unge-
fär en gång i månaden och gjorde många
stora affärer ihop. Att Saddam förtryckte
sitt folk hindrade inte Ulf från att hålla
liv i sin affärsrelation till den gamle dik-
tatorn

– Jag har alltid haft som princip att inte
lägga mig i politiken där jag befinner mig.

SvenskeSvenske
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PORTRÄTT

Saddam var en korrekt affärsman. Även
om jag ibland inte kunde låta bli att säga
åt honom vad jag tyckte om hans sätt att
behandla folket så har jag inget att an-
märka mot honom som handelspartner.
Bortsett från de grymma metoderna var
han egentligen en charmerande och ka-
rismatisk människa. Det var väl därför
han nådde toppen, säger Ulf.

De bråkade ofta vid sina samman-
komster så fort Ulf var kritisk men sam-
arbetet var framgångsrikt fram till blocka-
den. Ulf stod då inför valet att lämna
Bagdad eller att minska sina aktiviteter
på oljemarknaden. Han valde det senare
trots att han inte är muslim, inte pratar
arabiska och inte heller har någon familj
i Bagdad.

– Jag kände inte att jag kunde överge
Irak bara för att det började blåsa snålt.
Under mina år här hade jag börjat känna
för folket och jag ville hjälpa landet un-
der de svåra åren.

U N D E R S A N K T I O N S Å R E N H J Ä L P T E  Ulf till
mycket med att importera de varor som
regimen hade tillåtelse att ta in i landet.
Han har skapat många kontakter runt
om i världen under sitt arbetsliv och det
var framförallt varor från Ryssland som
Ulf tog in i Irak.

– Jag minns en sommar då jag impor-
terade ett hundratal rysktillverkade am-
bulanser som vi fått tillåtelse av FN att
ta in i landet. De fungerade högst ett par
veckor innan alla motorer hade kokat i
Bagdads hetta. Det var inte alltid så kloka
beslut vi fattade men vi kunde ju inte di-
rekt välja och vraka när vi gjorde våra
inköp, berättar Ulf.

Några planer på att flytta åter till
Sverige har han inte heller nu.

– Sverige är nog det sista landet jag
skulle bosätta mig i. Skattesystemet gyn-
nar bara dem som inte orkar jobba, sä-
ger Ulf, som växte upp i Stockholm. Dess-
utom är det alldeles för kallt i Sverige
större delen av året.

fonen hela tiden. Ryktet om att Ulf sitter
på ett stort oljekontrakt har spritt sig och
hans gamla affärsbekanta från tiden före
sanktionerna har börjat höra av sig.

Men trots ett uppsving i oljeaffärerna
på sistone är Ulf inte nöjd med att USA
kommit till Irak för att förändra läget.
Affärsklimatet är uselt.

– Det var till och med lättare att göra
affärer under sanktionerna, om vi bort-
ser från oljeindustrin, än vad det är nu
när USA tagit över. Det finns inga lång-
siktiga regler och ingen som styr ordent-
ligt. Dessutom är säkerheten obefintlig
och banksystem saknas nästan helt vil-
ket gör det svårt att hantera pengar.

Ulf visar en tydlig antipati mot USA
och han berättar eldigt om hur amerika-
ner gått in och plundrat vanliga hus och
sedan gett tjuvar skulden.

– USA håller på att göra bort sig här.
De hade ett gyllene tillfälle att vinna fol-
kets förtroende direkt efter att Saddam
störtats men det lilla stödet har de tap-
pat för länge sedan. De har visat att de
inte är här för att hjälpa irakierna utan
för att få kontroll över oljan. Kaoset som
råder nu är en del i deras strategi för att
visa resten av världen att de måste vara
kvar för att hålla ordning.

Ulf är också kritisk till att inte svenska
företag vågar göra affärer i Irak. Han job-
bar nu som konsult åt det enda svenska
företag som vågat satsa på Irak, ett litet
aktiebolag med 35 anställda som fram-
förallt jobbar med att sälja och sköta
servicen av ambulanser i Irak. Tillsam-
mans med den svenske ägaren till bola-
get har Ulf försökt uppmuntra andra
svenska företag att göra likadant.

– Inga har hakat på. De förstår nog
inte vilken potential som finns här. Infra-
strukturen måste byggas upp på nytt och
landets ekonomi kommer utvecklas
snabbt i framtiden när oljan börjar säl-
jas på nytt. Vi kan inte låta USA ta hem
hela marknaden utan att åtminstone ha
gett dem en match, säger Ulf.             ■

”USA hade ett gyllene
tillfälle att vinna folkets
förtroende direkt efter
att Saddam störtats men
det lilla stödet har de
tappat för länge sedan”

I Bagdad kan det bli mer än 50 gra-
der varmt under sommar månaderna
juni-augusti. Något som Bagdad borna
fick känna av i fjol då elsystemet fortfa-
rande inte kommit igång och luftkondi-
tionering inte existerade.

– Då längtade jag bort. Men inte till
Sverige, erkänner Ulf.

DET ÄR PÅ KONTORET MAN  lättast får tag
på honom. Han jobbar all sin vakna tid
och nu när oljeaffärerna börjat komma
igång på nytt i Irak så ringer mobiltele-

Jag kände att jag inte kunde överge Irak
bara för att det började blåsa snålt. Jag ville
hjälpa landet under de svåra åren, säger Ulf
Hjärtström som stannade i Bagdad också
under FN-blockaden mot landet.

n i Bagdadn i Bagdad
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rnold Lundberg bor i Orlando
idag, runt hörnet från Disney-
world, som han ledde byggan-
det av. Nyss utexaminerad
från yrkesskolan vid Jönköp-

ings mekaniska for han till Kalifornien
där han blev kompis med Walter Disney
i Kalifornien. Disney blev imponerad av
svenskens tekniska uppfinningsrikedom
och gjorde honom till teknisk chef för
Disneyland i Los Angeles. Därefter blev
Lundberg enväldig byggbas för Disney-
world i Orlando, Tokyo och Paris.

Disneyworld ligger på mark, där
värmlänningen Olof Larsson och hans ar-
vingar hade odlat apelsiner i nästan
hundra år innan de sålde den till Disney.
På 1800-talet var citrusodlingen i Florida
en industri helt dominerad av svenskar.
Varenda citrusodling, från atlantkusten till

Svenskar anlade Floridas citrusodlingar, en industri som

idag omsätter bortåt 60 miljarder kronor. En svensk grun-

dade staden Daytona Beach, Disneyworld Orlando ligger

på mark som köpts från svenska apelsinodlare och byggan-

det av anläggningen leddes av en svensk. SVIV berättar

den okända historien om ”svenskstaten” Florida.

Svenskar bakom Floridas

Mexikanska golfen i Florida, ägdes och
sköttes av svenskar, som också grundade
flera av Floridas viktigaste städer.

DET HELA BÖRJADE MED  den tonårige sjö-
mannen Johan Anders Boström från Got-
land som led sitt tredje skeppsbrott ut-
anför St Augustine i Florida 1855. Hela
staten hade då inte stort mer än 100 000
invånare och seminoleindianerna var
fortfarande på krigsstigen.  Därför var
det inte många som vågade sig utanför
städernas trygghet. Men staten erbjöd
land och ett mindre startkapital för od-
ling till dem som vågade sig ut. Boström,
som fann det svårt att få arbete i St
Augustine, vågade. Han erbjöds två hek-
tar mark med löfte om tio gånger till ef-
ter fem års odlande.

Han hade noterat att folk plockade

vilda apelsiner men att ingen odlade dem,
så han satsade sitt startkapital på att odla
apelsiner på den nyförvärvade marken.
Det tar ett apelsinträd sju år från planta
till frukt. Sin första frukt kunde han
skörda 1862. Därmed hade John An-
drew, som han nu kallade sig, lagt grun-
den till citrusindustrin i Florida.

B O S T R Ö M S  O D L I N G A R  V Ä X T E .  Han
byggde sitt hem, som han kallade
Bosarvet, vid Halifax River och grundade
staden Ormond Beach. Men det dröjde
innan han fick efterföljare. Ännu efter
nästan tio år var han ensam som citrus-
odlare. Han sände efter sina syskon från
Gotland och köpte hundratals hektar av
staten norr om Ormond Beach.  Hans
bror Charles grundade där staden Day-
tona Beach för boströmsodlingarnas
hundratals arbetare.

Med åren blev John Andrew Boström
en mäkta förmögen man. Mot slutet av
1800-talet byggde han ett Bosarvet II,
som fortfarande står vid Halifax River.
Hans hem gästades av både Rockefellers
och Vanderbilts. Ormond Beach blev
Floridas första miljonärsbadort. Boström
dog där som stadens äldsta invånare 97
år gammal 1926.

Det dröjde  ända till 1872 innan värl-

apelsiner AV LARS-HENRIK OTTOSON

A

Den skeppsbrutne svensken Johan Anders Boström från Gotland blev apelsinodlarpionjär i Florida på 1850-talet. Det gjorde honom så
småningom till en förmögen man. Det stora hus han lät bygga år sig invid Halifaxfloden i Ormond Beach, kallade han Bosarvet II. Det står
fortfarande kvar.
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den så att säga upptäckte att Boströms
sysselsättning var uppenbart lukrativ.
Seminoleindianerna hade underkuvats
och inbördeskriget var slut då en före
detta general, ambassadör och entrepre-
nör, Henry S. Sanford, köpte femtusen
hektar mark norr om vad som nu är
Orlando. Imponerad av Boström – nå-
gon annan anledning kan jag inte finna
– åkte Sanford till Sverige för att skaffa
arbetskraft. Han dök upp hos domaren
Johan Henschen i Uppsala och lyckades
med hjälp av domarens två söner Joseph
och William rekrytera omkring 400
svenskar – allt från jordbruksarbetare till
hantverkare, kuskar och tvätterskor till
sina odlingar. Den 23 april 1871 seglade
det första skeppet med svenska apelsin-
plantagearbetare från Göteborg till Flo-
rida och uppför St Johns River till Lake
Mary. Inom ett år kom ytterligare två
skepp med svenskar.

Svenskarna grundade staden New
Upsala, som hade både skola, postkon-
tor och järnvägsstation. Nu heter staden
Sanford och där, vid Upland Road finns
en liten vit träkyrka, New Upsala Swe-
dish Baptist Church. På Sanford Museum
finns mängder av minnen av det svenska
arvet och en namnlista över alla de sven-

skar som kom en gång till New Upsala
på ett av de tre skeppen.

C H E F  F Ö R  S A N F O R D S  odlingar blev
botanisterna I. E. Wenström och Alfred
Löfgren. De skapade inte bara storartade
apelsinodlingar utan också Amerikas
första tropiska trädgårdsanläggningar
med tropikernas alla fruktbärande träd.

För vidareutveckling gav sig Henry S.
Sanford av till Sverige igen. Vid univer-
sitetet i Uppsala fann han Carl Leonard
Vihlén som han anställde som horticul-
turist. The Florida Citrus Manual tillskri-
ver Vihlén äran av att ha förädlat fram
Valencia-apelsinen, som idag utgör grun-
den för nästan all apelsinjuice.

Boströms framgångar och New Upsala
lockade svenskar norrifrån till Florida.

E N L I G T A R K I V D O K U M E N T  i staden St Pe-
tersburg ansåg Joseph Henschen ”att
namnet Henschen är för svårt för folk
att stava till och Demens är väl inte hel-
ler lämpligt. Men Demens är ju född i
Ryssland så varför inte kalla platsen St
Petersburg – det kommer ju ändå aldrig
att bli mycket av den, så namnet spelar
ju egentligen ingen roll.”

Och vad hände med svenskarna i San-
ford/New Upsala? Efter 20 fina år drab-
bades odlingarna av två katastrofala vint-
rar, 1894 och 1895. När frosten dödar
ett apelsinträd tar det många år innan det
bär frukt igen. Många av svenskarna
tvingades söka arbete på annat håll. Men
det finns fortfarande många svenskrötter
i staden.

Den siste svenska citruspionjären var
Axel Hallström. Han kom för att odla
ananas men han misslyckades med det
som så många före honom. Istället an-
lade han en citrusplantage, kallade sitt
område Viking County och markerade
gränsen för sina ägor med två vägar, som
han gav namnet Stockholm Road och
Oslo Road. (Norge var då fortfarande
svenskt).

O S L O R O A D Ä R I D A G E N  huvudled i sta-
den Vero Beach och Viking County är In-
dian River County. Hallström blev ordfö-
rande i The Orange Growers Association
och The Florida Citrus Growers Ex-
change. The Hallström Observatory är
idag en attraktion i Indian River Com-
munity College. Hallström grundade den
enda bank som överlevde depressionen i
Florida. Hans dotter gick i skola i Sverige.
Hon levde sedan ogift i ett ståtligt hus,
som det tog hennes far tio år att bygga.
Hon dog 2000, 100 år gammal. I sitt tes-
tamente donerade hon huset till Indian
River’s Historical Sociey som har det som
högkvarter idag.

Grundandet, utvecklingen och ledan-
det av Floridas citrusindustri är det
största svenska ”immigrationsbidraget”
i USA:s historia. Men det har hamnat i
skuggan av den stora svenska utvand-
ringen till USAs norra delstater och har
nästan helt glömts bort.                      ■

PS. Floridas 12000 citrusodlare omsätter
över $8 miljarder om året från 107 miljo-
ner träd som täcker 250 000 hektar.

Affärsmannen och entreprenören Joseph
Henschen från Uppsala var med om att låta
bygga The Orange Belt Railway från
Sanford (tidigare New Upsala) till St
Petersburg på Floridas västkust.

På Upland Road i Sanford, Florida ligger
New Upsala Swedish Baptist Church.
Sanford grundades av svenskar under
namnet New Upsala.

Peter Persson med familj kom från Min-
nesota och byggde staden Pierson mitt i
sina stora odlingar. Olof Larsson från
Värmland grundade staden Apopka och
så småningom sålde familjen något tu-
sental hektar så att Disney kunde bygga
Disneyworld.

Joseph Henschen som följt med över
till New Upsala var mer affärsman än
odlare. Tillsammans med några entre-
prenörer lät han bygga järnvägen The
Orange Belt Railway från New Upsala
till västkusten. Det var många år innan
de berömda järnvägsbaronerna Plant och
Flagler kom till Florida.

The Orange Belt Railway skulle frakta
citrusfrukter från New Upsala till någon
hamn på västkusten, vilken var man inte
riktigt på det klara med. Allt eftersom
järnvägen drogs fram anlades stationer
och de fick namn efter de olika kompan-
jonerna. Då man nådde kusten uppstod
ett dilemma. Man hade använt alla namn
utom Henschen och Demens.

”Boströms odlingar växte.
Han byggde sitt hem, som
han kallade Bosarvet, vid
Halifax River och grundade
staden Ormond Beach”
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Vill ni tillbringa en sommar i Uppsala där ni kan:

❏ studera svenska

❏ ta kurser i svensk film, historia, popmusik,
litteratur, samhälle, konst

❏ delta i resor bl a till Stockholm, Värmland,
Dalarna, Finland och Lapland

❏ delta i kvällsaktiviteter bl a sport, film,
kulturella evenemang

❏ lära känna svenska studenter och
svenskt studentliv

Skriv för utförlig information till:

UPPSALA INTERNATIONAL SUMMER SESSION

P.A. Box 1972, 751 49 Uppsala, Sweden
tel.+ 46 18 102370 / + 31 13 5212388
fax: + 31 13 5212389
e-mail: Nelleke.vanOevelen@uiss.org
web site: http://www.uiss.org

Jag kände till UISS programmet redan i några år, men
jag tänkte aldrig på att gå kursen. Nu tycker jag det är
synd att jag inte gjorde det förut. Jag anmälde mig
för den utlandssvenska kursen. Det var jättekul att
träffa andra utlands-
svenskar. Min lärare var
mycket trevlig och jag
lärde mig mycket om det
svenska språket. För mig
var det viktigaste att jag
började läsa svenska
böcker, och det ska jag
fortsatta med. Förutom
den svenska kursen finns
det mycket andra saker
som gör kursen jättebra.
Det finns mycket
aktiviteter, bland annat
utflykter till Stockholm,
Birka och Gamla Uppsala.
Men den bästa utflykten var helgen till Värmland!
Dessutom är det hemskt trevligt att träffa så mycket
olika folk från hela världen. Om du vill förbättra din
svenska, kan jag bara säga anmäl dig till UISS!!!

Utlandssvenska ungdomar!

Nikkie Gerritsen, 28, student,
utlandssvensk, Nederländerna,
nikkie_gerritsen@hotmail.com
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ör några år sedan blev jag bju-
den på lunch på Svenska kon-
sulatet i New York av dåva-
rande generalkonsuln Olle
Wästberg, nu nybliven chef

för Svenska Institutet i Stockholm. Vi satt
på tu man hand vid ett bord i konsula-
tets ljust inredda och spatiösa bottenvå-
ning där vi blev serverade en smaklig tre-
rätters lunch innan vi gick upp i våningen
ovanför och avslutade med kaffe och
chokladtryfflar. Vad vi åt minns jag inte
längre, bara att det var raffinerat och
vällagat. Jag frågade inte då men nu vet
jag att köksmästaren hette David Johans-
son.

Det är han som står för recepten i den
kokbok som Olle Wästberg och hans fru
Inger Claesson Wästberg nyligen sam-
manställt. Den heter En smak av Sverige
och är utgiven på förlaget Millhouse. Det
är en kokbok för den som vill bjuda på
vad man skulle kunna kalla för det nya
svenska köket. Det betyder att den enda
gång köttbullar nämns är i förordet där
Olle Wästberg skriver:

Det vilar en köttbullarnas förbannelse
över bilden av svensk mat utomlands.
Inte för att det är något fel på köttbullar,
utan därför att de idag i så liten utsträck-
ning representerar vad som är svensk

En gång präglades Sverigebilden av skog, stål, och
blonda flygvärdinnor på SAS. Idag domineras den av
Ericsson, Ikea och samma flygvärdinnor fast 30 år äldre.
Symbolen för svensk mat har däremot inte förändrats.
Det är samma köttbulle som alltid. Med kokboken En
smak av Sverige vill Olle Wästberg bryta köttbullarnas
förbannelse och förändra bilden av svensk mat.

AV AXEL ODELBERG  FOTO: CATARINA LUNDGREN ÅSTRÖM

mat. Bilden av Sverige har på många sätt
breddats och då bör maten följa med.

S V E N S K A M AT K O N S T N Ä R E R  förekommer
numera regelmässigt på de översta plat-
serna vid internationella gastronomi-
tävlingar som till exempel franska Bocuse
d´or. Inspiration hämtar de från många
håll men i botten finns ofta råvaror från
den gamla svenska husmanskostens
snaps- sill- och köttbullekök; en smak av
Sverige alltså fast i andra former. Och det
är just den typen av recept som den nya
Wästbergska kokboken innehåller. I bo-
kens register läser man namnen på rät-
ter som rimmad oxbringa, gubbröra,
halstrad gös, kalv i dillsås, kåldolmar,
toast skagen, matjessill, kantarellsnittar,
enbärsgravad lax, rådjursfilé, hjortron-
sufflé, ankbröst och laxpudding, väl-
kända företeelser i svensk mathållning
som här raffinerats och uppgraderats till
matkonst på en högre internationell nivå.

En annan innovation i boken är att
mängderna i recepten avpassats för ett
mycket större antal portioner än vad som
är vara fallet i de flesta kokböcker. Där
brukar det handla om två till sex perso-
ner. Är det fler får man multiplicera. I
En smak av Sverige är mängderna i ut-
gångsläget dimensionerade för 20 gäster.

Handlar det om färre får man dividera.
Därutöver kan om boken sägas att den
är snygg med estetiskt aptitretande bil-
der och tydliga och pedagogiska recept.
Bilderna och recepten på de följande si-
dorna är hämtade ur boken och omfat-
tar några förrätter, några huvudrätter och
ett par efterrätter.

– Vi tror att den här boken visar hur
vi kan använda mat och svenska smaker
i marknadsföring, säger Olle Wästberg.
Det är mycket bredare än det låter. Mark-
nadsföring kan handla om allt från en
svensk familj utomlands som bjuder
grannar på något svenskt till storföretag
som tar säljare från hela världen till
Sverige eller en ambassad som dagligen
representerar Sverige.

– Var och en som bor utomlands, eller
har mycket med andra länder att göra, kan
utnyttja maten och måltiden för att stärka
sitt budskap och förmedla något om
Sverige. Den som gör affärer vet att man
alltid ägnar tid åt att berätta om sitt land.
Maten och måltiden blir i det samman-
hanget ett kommunikationsmedel. Man
kan som svensk företagsrepresentant,
svensk diplomatisk företrädare eller bara
som vän, skapa stora värden genom att
också vara gastronomisk ambassadör,
menar Olle Wästberg.                         ■

Att bryta köttbullens
förbannelse

NY KOKBOK FÖR UTLANDSSVENSKAR

▲

F
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MAT

Potatisrolls med löjrom
20 portioner

10 mandelpotatisar
100 g smör
1 knippe gräslök
4 noriblad (sjögräs)
150 g löjrom
salt och peppar

Skala potatisarna och dela dem i mindre bi-
tar. Koka dem i saltat vatten 15-20 minuter.
Häll av vattnet när potatisen är nästan fär-
dig och rör i smöret så att du får en smidig
smet med lite hela bitar i. Smaka av med salt
och peppar och ställ åt sidan.

Hacka hälften av gräslöken fint och blanda
ner i potatisen. Lägg ut en fjärdedel av pota-
tisen på nedre delen av ett noriblad och rulla
ihop det försiktigt. Rulla och kläm lite för
att fördela potatisen så att rullen blir jämn
och fin. Pensla lite vatten på de sista 2 cm av
bladet så att det limmar ihop. Gör på samma
sätt med resten av rullarna och låt dem se-
dan stelna i kylen i cirka en timme. Skär upp
rullarna i önskad storlek och toppa med en
klick löjrom. Garnera med resten av gräs-
löken.                                                       ■

RECEPT

Ingefärsmarinerad lax
med spenat
20 portioner

300 g lax
1 bit ingefära
2 kvistar färsk basilika
1dl olivolja
4 msk Kikkoman soja
200 g färsk spenat
2 tsk saft av citron
20 nachochips
salt och peppar

Socker-saltblandning
1/2 dl socker
1/2 dl salt
lite peppar

Gnid in laxen ned socker-salt-
blandningen och låt den ligga i
kylen över natten. Skala ingefäran
och skär den i små kuber
(brunoise). Strimla basilikabladen
tunt. Blanda ingefära och basilika
med olivoljan och sojan. Plocka
och skölj spenaten och fräs den
hastigt i en stekpanna med lite olja.
Smaka av med salt, peppar och ci-
tronsaft. Skär laxen i kuber (ca 1
x 1 cm) och vänd ner dem försik-
tigt i ingefärsvinägretten. Lägg ut
nachochipsen på fat. Lägg en sked
spenat på varje chips och en kub
lax på den. Toppa gärna med ett
friterat basilikablad.                 ■
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Rådjursfilé med murklor och
karamelliserad palsternacka

20 portioner

3 kg putsad rådjursfilé
40 små plasternackor
1/2 dl strösocker
1 purjolök
smör
600 g tvättade tooppmurklor
600 g babyspenat
salt och peppar

Sås:
1 rödlök
1/2 vitlök

1 morot
smör
1/2 flaska portvin
1 timjankvist
1/2 l kalvfond
salt och peppar

Börja med såsen. Skala och skär rödlök,
vitlök och morätter i små bitar och bryn
hårt i smör. Slå på portvin och reducera
till 1/3-del. Lägg i timjan. Slå på kalv-
fond och låt koka långsamt till 1/3-del,

skumma av efter hand. Sila såsen och
smaka av med salt och peppar. Skala och
koka palsternackorna nästan klara, 7-8
minuter. Kyl ned, tag upp och torka dem.
Värm upp en stekpanna på medelvärme.
Lägg i socker och palsternackor. Låt dem
karamelliseras. Stycka upp köttet i 20
bitar och stek i smör till önskad stekgrad.
Låt det vila. Tvätta och skiva purjolö-
ken och stek den i smör tillsammans med
svampen. Vänd i spenaten just före ser-
vering. Servera till köttet med såsen.  ■

Stekt kalvrygg
med dillsås
20 portioner

3 kg utskuren kalvrygg

Dillsås:
1 gul lök
1 dl ättika
1 dl socker
1 stor knippa dill
5 dl hönsbuljong
5 dl kalvfond
600 g rumstempererat
smör
1 dl grädde
salt och peppar

Skala och hacka löken och koka
tillsammans med ättika, socker
och stjälkarna av dillen. Låt stå
och dra ett par timmar. Koka ihop
hönsbuljong och kalvfond till
halva mängden. Stycka upp köt-
tet i 20 bitar, salta och peppra och
stek till önskad stekgrad. Låt vila.
Tillsätt smöret i fonden och häll i
grädden. Låt sjuda försiktigt utan
att koka. Sila dill- och ättikslagen
och smaka av såsen med lagen till
önskad syra och sötma. Hacka
dillen och rör ner i såsen precis
före servering.                          ■

▲
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MAT

Hjortronsufflé
20 portioner

500 g rårörda hjortron
200 g socker
270 g Lakka hjortronlikör
100 g potatismjöl
270 g vatten
rumstempererat smör
socker
650 g äggvita
florsocker

Koka upp hjortron, socker och
likör. Red med potatismjölet

Svensk äppelstrudel
20 portioner

4 smördegsplattor i A4-storlek
15 äpplen
50 g smör
1 dl strösocker
1 dl punsch
1 vaniljstång
florsocker

Kolasås:
3 dl socker
2 msk vatten
5 dl grädde
2 msk calvados

Till servering:
Vaniljglass

Sätt ugnen på 175 grader C. Lägg bak-
plåtspapper på smördegsplattorna och en
plåt ovanpå och baka i ugn enligt anvis-
ning på förpackningen. Skala och tärna
äpplena i centimeterstora kuber och stek
i smör på hög värme. Strö över sockret
och låt det karamellisera lätt. Slå på pun-
schen och låt den koka in. Dra år sidan.
Dela vaniljstången och skrapa ned fröna
i äpplena. Fördela äppelsmeten på 2 av
smördegsplattorna. Lägg de andra 2 plat-

utrört i vattnet. Koka under
omrörning till tjock konsistens.
Häll i en bunke. Plasta och låt
svalna. Pensla 20 suffléformar
med smör och sockra insidan.
Sätt ugnen på 185 grader C.
Vispa äggvitan hårt och vänd
ner i den kalla hjortronkrämen,
lite i taget. Fyll formarna med
hjälp av en spritspåse. Baka i
ugn i ca 8 minuter. Pudra över
florsocker och servera omgå-
ende.                                     ■

torna ovanpå och pressa lätt. Pudra över
florsocker. Koka socker och vatten till en
gyllenbrun karamell. Tillsätt grädden och
koka ihop till tjock konsistens. Avsluta

med calvados och ge kolasåsen ett upp-
kok. Skär försiktigt upp 20 bitar och ser-
vera med kolasås och kanske en kula
vaniljglass.                                         ■

▲
RECEPT
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Scandinavian School of Brussels
Square d'Argenteuil 5, B- 1410 Waterloo, Belgium. Tel: +32 2 357 06 70. Fax: +32 2 357 06 80 

E-mail: scandinavian.school@ssb.be Website: www.ssb.be

The Scandinavian School of Brussels is today in a
dynamic stage of development. Founded in 1973, 
the school has during the past 30 years continually
improved and progressed in order to serve young 
people of the Scandinavian community in Brussels.
The aim has now been widened to include young 
people coming directly from Scandinavia and other
countries who live in our boarding facilities at
Chateau d’Argenteuil or in guest families.

The castle is located on the school campus and we
welcome around 40 students every year studying at
Upper Secondary level (Gymnasieskolan). Our house
parents, also teachers at the school, are living at the
castle supervising and helping our guest students. 
In the castle there is also a restaurant as well as TV-
room, gym and other useful facilities. On our school
campus we have a new sports hall, which offers all
kind of sports opportunities.

SSB includes students at all levels from Pre-School
to National High School Diploma (NV and SP) and
the International Baccalaureate Diploma programme
(IB). We have today around 400 students.

The overall objective is to prepare young
Scandinavians to meet the challenge of a new and 
integrated Europe. The school has a strong and clear 

international profile. To achieve this, we have deve-
loped a curriculum based on the best practices in 
the Scandinavian educational tradition – not least 
in logical and critical thinking. Furthermore, an
important part of the programme is taught in English
and French by teachers who are native speakers.
French is the dominant language where we live but
students are welcome as beginners as well as advan-
ced. Study trips in Belgium and to our neighbour
countries are important, as well as participating in
several European projects.

It is our goal to create a school that is innova-
tive in thinking, yet, steadfast in values and where
openness and accountability are key principles.

I invite you to visit www.ssb.be/gueststudents and
you are, of course, welcome to contact us for any
further information.

Welcome to SSB!
Torbjörn Åberg 
Headmaster.

Study and live at the 
Scandinavian School of Brussels!

scandinavian 
SCHOOL of BRUSSELS
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Välkommen att vara den du är.

Tradition & Vision. En skola ska vara utvecklande – fylld av möjlig-

heter till egna initiativ. Samtidigt som den ska förmedla all kunskap

som behövs för ett bättre liv. Den ska ge de bitar du vet att du vill ha,

men också visa vägen till det du inte visste att du saknade.

Grennaskolan är ett riksinternat som ligger mitt i Gränna som

ligger mitt i Sverige som ligger mitt i världen. En liten skola med stora

möjligheter i en liten stad med lika stora möjligheter. Ett perfekt

utgångsläge för dig som vill fortsätta vara den du är – och lite till.

Vill du veta mer om Grennaskolan – www.grennaskolan.se.

Grennaskolan Riksinternat, Box 95, SE 563 22 Gränna, Sweden.

Tel +46 (0)390-561 50. E-mail info@grennaskolan.se  www.grennaskolan.se

Nordea Utlandsservice
Box 16081
SE-103 22 Stockholm
Tel: +46 8-791 6765
Fax: +46 8-791 7743
E-post: utlandsservice@nordea.com

Arbeta och bo
utomlands
Ska du arbeta och bo utomlands och 
behöver hjälp med bankaffärerna?

Nordea Utlandsservice erbjuder ett enkelt sätt att

sköta dina bankaffärer under utlandsvistelsen. Du

får bla ett utlandslönekonto, personlig rådgivning

om krediter och sparande, betalningstjänster och

introduktion till en lokal bank där du befinner dig.

Via Nordeas Internet- och telefontjänster kan du

uträtta dina bankärenden på tider och platser som

du själv väljer! Har du inte prövat än? Gå in på

www.nordea.se eller kontakta ditt närmaste

Nordeakontor så hjälper vi dig att komma igång!

Härlig sjötomt med ostört läge, vackert belägen på Rådmansö
vid Åkeröfjärden, en timmes bilresa från Stockholm. Rejält hus
med villastandard om 160 kvm. 8 rok, vedeldad bastu, inglasad
altan, trädäck i syd/väst/norr. Golvvärme i duschrum, bras-
kaminer, ljus & luftig planlösning med stora glasytor mot vattnet
och solnedgången. 3 360 kvm natur/trädgårdstomt. Stora
gräsytor, egen brygga, eget fiske, eget bad.
Se mera på www.sommarhagen.se

Pris: 4 750 000:-/högstbjudande.
Ring mäklare Peter Jansson för visning, tel: +46 176 125 50.
www.norrtalje.svenskfast.se – sf.norrtalje@svenskfast.se

SJÖTOMT – ROSLAGEN
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Svenska pass blir
biometriska
Den 1 oktober 2005 planerar Sverige att införa en ny sorts pass, som innehåller
biometrisk information och har kortare giltighetstid än de nuvarande. Gamla pass
behöver dock inte bytas mot den nya typen i förtid utan kan användas under hela
sin giltighetstid.

ropositionen om att införa den
nya passtypen kommer enligt
justitiedepartementets ärende-
lista att lämnas till riksdagen den
23 mars och behandlas före som-
maruppehållet.

Bestämmelser om pass för svenska med-
borgare finns framför allt i passlagen
(1978:302) och passförordningen (1979:664).
Pass kan utfärdas som vanliga pass eller som
särskilda pass. För tjänste-, diplomat- och
kabinettspass gäller många undantag.

Av passlagen framgår att svenska med-
borgare har rätt att efter ansökan få ett
pass. Lagen innehåller också bestämmel-
ser om i vilka fall ett pass kan återkallas.

I Sverige är det polismyndigheterna
som är passmyndigheter. Utomlands fung-
erar drygt 100 ambassader och konsulat
som passmyndigheter.

RESA MED PASS

För att resa ut från Sverige är huvudregeln
att svenska medborgare måste medföra
giltigt pass. Inom Norden har det dock
länge varit möjligt att åka utan pass och
sedan 2001 gäller också passfrihet för resa
mellan länder som ingår i det så kallade
Schengensamarbetet. Det omfattar Norge,
Island och alla EU-länder utom Storbritan-
nien och Irland.

Resenärer bör dock observera att en
svensk medborgare kan behöva visa att
han eller hon har rätt att uppehålla sig i

en annan Schengenstat genom att styrka
sitt svenska medborgarskap. För närva-
rande är då passet den enda legitimations-
handling som gäller. Parallellt med infö-
randet av nya pass pågår dock arbetet med
att också ta fram ett nationellt identitets-
kort, vilket även ska kunna användas för
identifikation inom Schengen.

BIOMETRISK INFORMATION

Arbetet med att förbättra säkerheten i pass-
handlingar pågår över nationsgränserna.
Ett sätt är att förse passen med så kallad
biometrisk information. Biometri betyder
studiet av levande organismer med hjälp
av matematisk-statisk bearbetning av
mätvärden. Biometrisk information i pass
innebär att man läser av en persons unika
drag med teknikens hjälp och översätter
dem till en datakod som läggs in i passet.
Koden kan sedan avläsas maskinellt och
möjliggör automatisk identifiering. De
drag som är unika för varje människa är
till exempel ansiktsform, fingeravtryck och
ögats iris.

Formellt är det FN-organet Internatio-
nal Civil Aviation Organisation (ICAO) som
utfärdar rekommendationer och standar-
der för resehandlingar. ICAO föreslog i maj
2003 att en ansiktsjämförelse komplette-
rad med fingeravtryck och/eller ögats iris
införs som identifikation i resehandlingar.
Informationen ska lagras på ett chip som
fästs i passet.

Inom EU har man därefter fattat beslut
om att successivt förändra passen. Pass där
ansiktsformen kan identifieras enligt
ICAOs normer ska vara införda senast halv-
årsskiftet 2006 och pass med fingeravtryck
ska vara införda senast sista december
2007.

SÄKERHETEN STYR

Arbetet med att införa pass med bio-
metrisk information påskyndades efter
flygattackerna den 11 september 2002.
Initiativet kommer från USA som också
beslutat om nya bestämmelser för inresa i
landet. Pass som utfärdas efter den 26
oktober 2005 måste innehålla ett chip med
de biometriska uppgifter som rekommen-
deras av ICAO. Om ett land har infört så-
dana pass dessförinnan ska även personer
som innehar äldre pass tillåtas åka in i USA
utan visum.

I Sverige förbereder regeringen, som
nämnts ovan, en proposition för att be-
stämmelser om nya svenska pass ska kunna
gälla från och med den 1 oktober 2005.
Om ett sådant beslut fattas kommer alltså
tidigare utfärdade svenska EU-pass att
även fortsättningsvis gälla för inresa till
USA utan krav på särskilt inresevisum.

Ökad säkerhet är det huvudsakliga skä-
let till de förändringar som föreslås för pass
och andra resehandlingar. Det finns i dag
stora möjligheter att förfalska pass eller
använda sig av någon annan persons pass-
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handling, vilket anses motivera införandet
av krav som hjälper till att skydda samhäl-
let och den enskilde mot att passet an-
vänds för brottsliga syften.

Även om det ibland höjs tveksamma
röster mot användandet av biometrisk in-
formation, framhåller justitiedepartemen-
tet i en promemoria från 2004 att införan-
det av sådana uppgifter i svenska pass
inom en snar framtid ändå torde vara en
förutsättning för att passen ska accepte-
ras internationellt.

KORTARE GILTIGHET

En annan säkerhetsaspekt rör giltighets-
tiden för passen. Justitiedepartementet
föreslår att vanliga pass ska gälla i fem år
i stället för som nu tio år.

Förfalskning och missbruk av pass och
andra resehandlingar utgör i dag ett allvar-
ligt problem i samhället. Sådana pass an-
vänds exempelvis vid förmögenhetsbrott,
vid människosmuggling eller i samband
med planering och utförande av terrorist-
brott. Om giltighetstiden förkortas försvå-
ras också missbruk av dokumenten. När
giltighetstiden har gått ut är handlingen
inte längre användbar. Förfalskning av do-
kumentet blir då också svårare.

Ett flertal av EUs medlemsstater har
redan infört fem års giltighetstid för pass
och bland övriga länder pågår sådana dis-
kussioner. Inom Sverige förespråkar också
bankerna och Posten AB att legitimations-
handlingar inte ska gälla längre än fem år.

Rikspolisstyrelsen, RPS, fick redan 2003
i uppdrag av regeringen att förbereda en
övergång till nya pass med biometrisk in-
formation och polisens utgångspunkt är
att de nya reglerna kommer att gälla från
den 1 oktober 2005.

FÖRBEREDELSER PÅGÅR

Förberedelserna inför introduktionen av
de nya svenska passen pågår för fullt
på polismyndigheterna i Sverige. Något
sämre verkar det vara med beredskapen
vid ambassader och konsulat som är pass-
myndighet i utlandet.

En nyordning som genomförs i sam-
band med att de nya passen introduceras
blir att passfotot kommer att tas på pass-
expeditionen i samband med ansökan.
Polisens passexpeditioner kommer därför
att utrustas med fotostationer där den
sökande fotograferas digitalt, även namn-
teckningen kommer att fångas digitalt.

I dagsläget utfärdas pass vid 246 polis-
myndigheter. Av dem är det många som
bara behandlar ett fåtal ansökningar om
nya pass varje år.

– Dessa polisstationer kanske väljer att

inte skaffa den särskilda utrustning som
behövs för att utfärda de nya passen, sä-
ger Lars Karlsand på Rikspolisstyrelsen.
Därför blir det troligen något färre pass-
expeditioner i framtiden.

Samtidigt räknar RPS med att antalet
passansökningar på sikt ökar från dagens
900 000 per år till 1,4 miljoner per år i och
med att giltighetstiden för passen blir fem
i stället för tio år.  RPS rekommenderar
därför polismyndigheterna att utöka
öppettiderna vid passexpeditionerna.

UTLANDSMYNDIGHETERNA

För svenskar bosatta utomlands är ambas-
sader och konsulat passmyndighet.

Lars Karlsand på RPS framhåller att frå-
gan om pass för utlandssvenskar primärt
inte ligger på polisen utan på ambassader-
na och att utlandsmyndigheterna själva får
ta ställning. Han verkar samtidigt något
bekymrad och ”känner att de inte hunnit
så långt som de borde inom UD”. Han
framhåller att samma typ av pass ska ut-
färdas vid utlandsmyndigheterna som vid
polismyndigheterna Sverige.

På UD uppger Monika Olsson att man
diskuterar hur frågan ska lösas. Hon säger
att de nya passen kommer att införas suc-
cessivt. De ”gamla EU-passen” kommer att
fortsätta att utfärdas även efter den 1 ok-
tober, enligt Monika Olsson.

Polisen har enligt Lars Karlsand på RPS
försökt hjälpa UD genom att hitta alter-
nativ till den utrustning som man leasar
till polismyndigheterna i Sverige. Bland
annat har man tittat på en ”bordsmodell”
för UD. Vissa utlandsmyndigheter med
många ansökningar kanske behöver en
större utrustning medan andra kan klara
sig med någon mindre form. En liten fung-
erar lika bra som en stor. Någon form av
digital utrustning bör det dock vara, en-
ligt Lars Karlsand.

På frågan hur det ska gå till för utlands-
svenskar att söka pass efter den första
oktober 2005 verkar det inte finnas något
annat svar än att det ska gå (bra?) och att
man ska vända sig till sin ambassad eller
sitt konsulat precis som hittills.

Om utlandsmyndigheten då försetts
med samma typ av utrustning som polis-
myndigheterna i Sverige är det inga pro-
blem. Även om utrustningen är mindre till
formatet så kommer den att fungera på
samma sätt och kunna ta de foton som
krävs för att få fram de biometriska upp-
gifterna.

Om myndigheten inte har fått någon
specialutrustning – så får man försöka hitta
en lösning med någon form av digitalt
foto.

En nödlösning blir enligt Lars Karlsand

att ett foto får skickas till Sverige och där
omformas till ett digitalt foto.

Ansvaret ligger hos UD, säger han.

DYRARE PASS

Kostnaderna för utrustningen ska betalas
med avgiften för passen. Därför har priset
för det pass som utfärdas i Sverige be-
stämts till SEK 400, inklusive foto. I dag är
kostnaden 270 exklusive foto.

Utomlands kostar nya pass i dag SEK
370. Eftersom man inte vet vilken utrust-
ning som måste införskaffas till utlands-
myndigheterna har man än så länge inte
fastställt något pris för de nya passen.
Kostnaden kan komma att variera mellan
olika utlandsmyndigheter beroende på
vilken utrustning som kommer att finnas
på den enskilda myndigheten.

Eftersom passen fortsättningsvis ska
förnyas dubbelt så ofta som hittills blir
kostnaderna för individen betydligt högre
än vad prishöjningen först ger intryck av.

NATIONELLT ID-KORT

Från den 1 oktober 2005 kommer de pass-
expeditioner som finns i Sverige också att
kunna utfärda nationella id-kort. Det na-
tionella id-kortet ser ut ungefär som foto-
sidan i det nya passet men är mindre.
Giltighetstiden är fem år och det natio-
nella id-kortet kommer att kosta 400 kro-
nor. Ansökan om nationellt id-kort kan
göras samtidigt med passansökan eller
separat.

Det nationella id-kortet ska kunna an-
vändas vid resa inom Schengen för att
styrka identitet och medborgarskap. I dag
är passet den enda handling som svenska
medborgare kan använda. Det nationella
id-kortet kan även användas som identi-
tetshandling i Sverige.

MER INFORMATION

På polisens hemsida, www.polisen.se finns
bra information om vilka handlingar som
krävs för ansökan om pass och även infor-
mation om de nya passen.

Ambassader med egna hemsidor kom-
mer man lättast till via:
www.swedenabroad.se. Informationen
följer ett och samma mönster för alla län-
der. Det finns en rubrik för Pass & körkort
med mera. Den underliggande informatio-
nen är i några fall anpassad till bestäm-
melser och uppgifter som gäller för ansö-
kan i respektive land. På UDs
(www.foreign.ministry.se) och ambas-
sadernas hemsidor finns dock när detta
skrivs ingen information om det planerade
införandet av nya pass.   ■
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Internationell
arvsrätt

Advokat Ulf Bergquist

Rekommenderad i internatio-
nella arvs- och bodelningsmål 
av UD och ambassader.

Ofta förordnad som boutrednings-
man av Stockholms tingsrätt i döds-
bon med internationell anknytning.

Författare till lagkommen-
taren till den internationella 
arvslagen och den internatio-
nella bodelningslagen.

Föreläsare på universitets- och jurist-
kurser i ämnet internationell arvs- och 
bodelningsrätt.

Bergquist Advokatbyrå AB
Tel 08-652 78 00
E-mail: info@advokatbergquist.se
www.advokatbergquist.se
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Bukowskis är störst i Sverige på konst och
antikviteter. Bukowskis experter värderar
konst och antikviteter över hela världen.
Kostnadsfri värdering. Arsenalsgatan .
Tel: +--  . www.bukowskis.se

Bukowskis
värderar
i hela
världen

Isaac Grünewald
”Apachedansen”.
Såld för ..:-. 
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M E D L E M S F Ö R M Å N E R

BEGRAVNING
Vita Arkivet är ett dokument
speciellt framtaget av Fonus för
att underlätta för dina anhöriga,
där kan du tala om hur du vill ha
din begravning utformad, förvara
en förteckning över dina
försäkringar, bankkonton,
värdepapper etc. Tjänsten är
kostnadsfri. Mer information
finner du på www.fonus.se

BILUTHYRNING
Avis Biluthyrning ger 10-30%
rabatt. Du måste uppge ditt
medlemsnr och en kod. Kontakta
kansliet eller Avis, Albygatan 109
B, SE-171 54 Solna. Tel från
utlandet: +46 31 725 67 25, tel i
Sverige: 020 78 82 00, fax i
Sverige: +46 910 73 33 99.
Kontaktperson: Fredrik Adén, tel:
+46 8 546 333 46. E-post:
reservation-office@avis.se

BOSTÄDER
Mäklarföretaget Erik Olsson
erbjuder en unik tjänst, Sök-
uppdrag, som hjälper dig som ska
köpa bostad i Stockholm med allt
som detta inkluderar. Vi erbjuder
objekt som ännu inte finns på
marknaden, står för mycket av
den rådgivning som krävs inför
ditt köp, selekterar marknaden
utifrån dina krav och önskemål,
bokar visningarna då det passar
dig och vägleder dig i din
budgivning eller lägger bud i ditt
ställe. Kontakta oss för mer
information genom att ringa till
Eva Zand. Tel: +46 8 55 55 13 44,
+46 70 682 20 16
e-post: eva@erikolsson.se

BÖCKER
Bosättning Utomlands och
Återflyttning till Sverige,
medlemspris SEK 275 (icke
medlemmar SEK 325).  Porto &
exp.kostn. tillkommer. Beställ dem
via vår hemsida eller genom att
kontakta kansliet. Du kan betala
böckerna med check utställd på
svensk eller utländsk bank (ej s k
EURO-check), genom att sätta in
pengarna på vårt pg nr 504 -1,
bankgiro nr 732-0542 (ange i
bägge fallen Svenskar i Världen
som betalningsmottagare) eller
betala med kredit-kort (ej
American Express eller Diners –
glöm inte att ange giltighets-
datum). Medföljande vid
utlandstjänst av Björn Ström och
Kerstin Gustafsson. Medlemspris
SEK 190.
Akademibokhandeln, Fält-
översten, Karlaplan, Stockholm.
10% på alla bokinköp. Tel: +46 8
661 24 16, fax: +46 8 663 98 30.
Du kan också köpa böcker via
Akademibokhandelns webbplats,
www.akademibokhandeln.se/sviv
Du loggar in med vårt lösenord.
Ekerlids Förlag, 30% på
litteratur med affärs- och

Du tjänar på att vara medlem. Svenska i Världen erbjuder sina medlemmar en rad förmåner.
Redan första gången du utnyttjar en av dem kan du ha sparat in avgiften till föreningen.

samhällsinriktning. Tel: +46 8 736
31 61, fax +46 8 411 70 19, e-
post: info@ekerlids.com
webbplats: www.ekerlids.se
Kontentans Bokförlag AB
erbjuder rabatt på sammanfatt-
ningar av böcker rörande
företagsledning, organisations-
utveckling, marknadsföring och
personlig utveckling. Du loggar in
via vår hemsida.

FLYTTNING
Kungsholms Express, 5% rabatt
på alla flyttar. Tel: +46 8 531 949
00,  fax: +46 8 531 713 90,
Kontaktperson: Ulrika Olofsson. E-
post: sales@kungsholms.se
Webbplats: www.kungsholms.se

FÖRSÄKRINGAR
Direct Försäkringsmäklarna AB
Kostnadsfri placeringsrådgivning
och pensionsanalys, rådgivning
vid generationsskiften (arv- och
gåvoskatt). 5% rabatt på
försäkringen People Abroad.
Kontakta Göran Stern.
Tel: +46 8 545 069 15,
fax: +46 8 545 069 29.
E-post: goran.stern@ direct.se
Webbplats: www.direct.se
Sjukvårdsförsäkring för
svenskar i utlandet. Som
medlem erbjuds du specialistvård i
Norden, i Sverige på tre av de allra
bästa sjukhusen. I Stockholm på
Sophiahemmet, Ersta Sjukhus och
Löwenströmska sjukhuset, i
Göteborg på Carlanderska sjuk-
huset. All nödvändig information
inkl. anmälningsblanketter finns
på vår webbplats www.sviv.se
Dessutom har Skandia tagit fram
en Grupplivförsäkring, som du
också kan läsa om där. Om du vill
teckna några av dessa försäk-
ringar ska du kontakta
Direct Försäkringsmäklarna,
inte Skandia.
Försäkrade Studenter Första
AB Försäkringar till rabatterat pris
för våra studentmed-lemmar vid
studier utomlands. Adress:
Wollmar Yxkullsgatan 14, SE-112
34 Stockholm, Kontaktperson:
Erik Andsberg. Tel: +46 8 545 701
16, fax: +46 8 641 84 80. E-post:
info@studentforsakring.se
Webbplats:
www.studentforsakring.se
Fonus (www.fonus.se) erbjuder
ett flertal rabatterade försäkrings-
tjänster: Fonus
TrygghetsFörsäkring, Fonus
GravstensFörsäkring samt Fonus
Försäkringsbevakning där vi
hjälper dig finna ”glömda”
försäkringspengar.
Tellus Försäkringsrådgivning
AB  Specialister på försäkrings-
lösningar för personer bosatta
utanför sitt hemland. Vid
tecknande av försäkringspaket
erbjuder vi 10% rabatt på
premien för vår kombinerade
sjuklöne- och livförsäkring.

Kontakta oss gärna för bästa
rådgivning.
Tel: +46 31 779 0830, fax:
+46 31 779 0680, e-post info@
tellusforsakring.se  webbplats
www.tellusforsakring.se

HOTELL
Hotel Diplomat, Strandvägen
7C, Box 14059, 104 40
Stockholm.Hotellweekend Privat:
20% rabatt på weekendpris.
Erbjudandet gäller under feb-
april, juli samt december 2004.
Vidare erbjuder Hotel Diplomat
året runt: Hotellrum Business:
10% rabatt på enkelrum, 15%
rabatt på dubbelrum, deluxerum
och sviter. Uppge ”Svenskar i
världen helg” och ditt/ert
medlemsnummer. Tel:  +46 8 459
68 00 Fax: +46 8 459 68 20
E-post: reservation.sto@
diplomathotel.com Webbplats:
www.diplomathotel.com
Hôtel Royal Magda, 7, Rue
Troyon, FR-750 17 Paris, tel: +33
(1) 47 64 10 19, fax: +33 (1) 47
64 02 12. Webbplats:
www.royalmagda.com
Kontaktperson: Carl-Gustaf Livijn.
20% rabatt
Hotel Suecia, Marqués Casa
Riera 4, E-28014 Madrid
tel: +34(9)1 531 69 00, fax: +34
(9) 1 521 71 41 E-post:
bookings@hotelsuecia. com
kontaktperson: Monica Garcia.
10% rabatt
Gasthof LINDE,  Bern
CH-3066 Stettlen (Bern)
tel: +41 (0) 31 931 85 86
fax: +41 (0) 31 931 55 03
E-post: info@linde-stettlen.ch
Webbplats: www.linde-stettlen.ch
Kontaktperson: Christoph
Meierhofer. 10% rabatt
Hotel Esplanade, Strandvägen 7
A, SE-114 56 Stockholm
tel: +46 8 663 07 40,
fax: +46 8 662 59 92. E-post:
hotel @hotelesplanade.se
Webbplats:
www.hotelesplanade.se
Kontaktperson: Maria Sand. 10%
rabatt.

JURIDIK & RÅDGIVNING
Fonus Juridik –Nordens största
familjejuridiska byrå erbjuder 300
SEK rabatt vid beställning av
testamente. Övriga tjänster:
Samboavtal, Generationsskiftes-
planering, Äktenskapsförord,
Bodelning, Bouppteckning, m.fl.
Tel +46 8 662 93 00. Gratis
rådgivning via internet. Besök 48-
timmarsjuristen på www.fonus.se
Advokatfirman Abersten HB,
Besöksadress: Strandvägen 47,
SE-114 56 Stockholm. Kontakt-
person: Fredric Renström, tel: +46
8 661 48 20, fax: +46 8 667 59
59. E-post:
fredric.renstrom@abersten.com
UtlandsBosättning AB, 10% på
praktisk, juridisk och ekonomisk

rådgivning. Kontakta Kerstin
Gustafsson (se under Frågor &
Svar i varje nummer av tidningen).
Bergquist Advokatbyrå AB
Internationell arvsrätt
Kontakta: Advokat Ulf Bergquist
Tel. +46-8-6527800 Fax +46-8-
6518730
info@advokatbergquist.se

PRENUMERATIONER
MM
Dagens Nyheter 25% på
nyprenumeration. Kontakt-
personer: Elsie Chruzander, tel:
+46 8 738 17 25
Svenska Dagbladet 25% på
nyprenumeration Kontaktperson:
Annika Olofsson,
tel: +46 8 657 48 82,
e-post: backoffice.osd@svd.se
Veckans Affärer
20% på helårsprenumeration.
Kontakta Elisabeth Trotzig
tel: +46 8 736 52 00
Handelsflottans Kultur- och
Fritidsråd, HKF 5% rabatt på TV-
service, videokassetter med
svenska TV-program. Kontaktper-
son: Ann Nordström, tel: +46 8
615 88 00
e-post: hkf @seatime.se

SOMMARKURSER
Grennaskolan Riksinternat AB
Kontaktperson: Carin Boman,
Borgmästargården, SE-563 22
Gränna, tel: +46 390 561 50,
fax:+46 390 561 51. E-post:
kansli@.grennaskolan.se
Webbplats: www.grennaskolan.se

TELEFONI TILL SVERIGE
Affinity Telecom AB,  20-70%
rabatt på telefonsamtal till Sverige
från över 200 länder. Som
medlem kan du välja 5 länder
med ytterligare 5% rabatt. Tel:
+46 152 10060 (dygnet runt). E-
post: info@ringsverige .com
Webbplats: www.ringsverige.com
Xtrafone är ett svenskt telefoni-
bolag med specialtjänster för
utlandssvenskar. Via IP-telefoni,
och med ett svenskt 08-
telefonnummer kan ringa till
Sverige för lokalsamtalstaxa
oavsett var i världen du befinner
dig. Allt som krävs är internet via
bredband och en vanlig telefon.
Ytterligare en fördel är att
Xtrafone-kunder alltid ringer
gratis till varandra.
Besök www.xtrafone.com
www.xtrafone.com för mer info
och beställning.

ÖVRIGT
Ceran – språkutbildning 16,
Avenue du Château
BE-4900 SPA, Belgien, tel: +32 (0)
87 77 41 64, fax: +32 (0) 87 77
36 29 Kontakta Ann Elisabeth
Neve. 10% rabatt.
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International Baccalaureate Programme:

Pre School • Kindergarten • Primary Years Programme (grade 1–5)
• Middle Years Programme Including Year 10 (equivalent to Pre-IB/Pre-DP)

• IB Diploma Programme grade 11–12 • No fees

For further information, contact the Principal, Mr Leif Berntsen
Tel +46-42-105742  Fax +46-42-134 190

E-mail leif.berntsen@helsingborg.se  web site http://skola.helsingborg.se/tis

Böckerna tar upp de praktiska,
ekonomiska och juridiska
aspekterna när man flyttar
utomlands och flyttar tillbaka.

Författaren Kerstin Gustafsson har under
många år varit ansvarig för Föreningen
Svenskar i Världens rådgivning till in- och
utflyttare. Hon är också grundare av och
chef för företaget UtlandsBosättning AB.

Svenskar i Världen
Box 5501
114 85 Stockholm

Plats för
porto

Ja tack, var god skicka:
.…… ex av Bosättning utomlands
.…… ex av Återflyttning till Sverige

❏  Är medlem och betalar 275:-/st

❏  Är inte medlem och betalar 325:-/st

Exkl. porto och exp.avg.

Namn.......................................................................

Företag...................................................................

Adress.....................................................................

Postnr.....................Ort..........................................
Beställningen kan även skickas via fax 08-660 52 64
eller via e-post svenskar.i.varlden@sviv.se✁

NYUPPDATERADUPPLAGA

De viktigaste böckerna
för ut- och inflyttare
De viktigaste böckerna
för ut- och inflyttare
Bosättning utomlands och
Återflyttning till Sverige
Ny upplaga nu utkommen!

INTRESSANT DELTIDSJOBB

Vi söker personer som vill hjälpa oss att

engagera återförsäljare. Vi producerar

tillbehör till fritidsbåtar. Ditt engage-

mang består i telefonkontakter och

besök på företag som kan vara lämpliga

att sälja våra produkter. Kontakta oss

för vidare information.

Tel +46 31-330 50 21

ELVABRO Marin AB

www.elvabro.com

Fullständig
Högstadieundervisning
via Datorn sedan 1994

För ytterligare information
och anmälningsblanketter

www.sofiadistans.nu

mail@sofiadistans.nu

Sofia Distansundervisning

Barnängsgatan 12 Tel: +46-8-555 777 00
116 41 Stockholm Fax: +46-8-555 777 07

SVENSKA I SVERIGE 
Läs svenska i universitetsstaden Lund
Ta en sommarkurs, eller förbered svenskan 
inför universitetsstudier.
Har du inte möjlighet att komma hit? 
Vi erbjuder kurser på distans.
Besök vår hemsida!

www.folkuniversitetet.se/isu
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Scandinavian School of Brussels
Square d'Argenteuil 5, B- 1410 Waterloo, Belgium. Tel: +32 2 357 06 70. Fax: +32 2 357 06 80 

E-mail: scandinavian.school@ssb.be Website: www.ssb.be

The Scandinavian School of Brussels is today in a
dynamic stage of development. Founded in 1973, 
the school has during the past 30 years continually
improved and progressed in order to serve young 
people of the Scandinavian community in Brussels.
The aim has now been widened to include young 
people coming directly from Scandinavia and other
countries who live in our boarding facilities at
Chateau d’Argenteuil or in guest families.

The castle is located on the school campus and we
welcome around 40 students every year studying at
Upper Secondary level (Gymnasieskolan). Our house
parents, also teachers at the school, are living at the
castle supervising and helping our guest students. 
In the castle there is also a restaurant as well as TV-
room, gym and other useful facilities. On our school
campus we have a new sports hall, which offers all
kind of sports opportunities.

SSB includes students at all levels from Pre-School
to National High School Diploma (NV and SP) and
the International Baccalaureate Diploma programme
(IB). We have today around 400 students.

The overall objective is to prepare young
Scandinavians to meet the challenge of a new and 
integrated Europe. The school has a strong and clear 

international profile. To achieve this, we have deve-
loped a curriculum based on the best practices in 
the Scandinavian educational tradition – not least 
in logical and critical thinking. Furthermore, an
important part of the programme is taught in English
and French by teachers who are native speakers.
French is the dominant language where we live but
students are welcome as beginners as well as advan-
ced. Study trips in Belgium and to our neighbour
countries are important, as well as participating in
several European projects.

It is our goal to create a school that is innova-
tive in thinking, yet, steadfast in values and where
openness and accountability are key principles.

I invite you to visit www.ssb.be/gueststudents and
you are, of course, welcome to contact us for any
further information.

Welcome to SSB!
Torbjörn Åberg 
Headmaster.

Study and live at the 
Scandinavian School of Brussels!

scandinavian 
SCHOOL of BRUSSELS

E
&

B
 R

ek
la

m
by

rå
 A

B
, G

öt
eb

or
g

POSTTIDNING B
Vid definitiv avflyttning
och eftersändning har upphört att
gälla var god returnera tidningen:
Föreningen Svenskar i Världen
Box 5501, SE-114 85 Stockholm
Sweden


