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LEDARE

Kära läsare!

GENERalsEkREtERaREN haR oRdEt

kaRiN EhNboM-PalMqUist I GENERALSEKRETERARE
Karin är generalsekreterare för Svenskar i Världen.
E-post karin@sviv.se I Webb www.sviv.se

M
ed detta nummer av medlemstidningen vill 

jag önska alla våra läsare en riktigt GOD JUL 

var ni än befinner er i världen! Vi har fått 

in bidrag om jul- och luciafirande från olika 

kontinenter som vi visar i detta nummer. 

Det är roligt att se hur de svenska jultra-

ditionerna sprider glädje och samhörighet och jag vet av 

egen erfarenhet hur viktigt det är att samlas och umgås 

kring svenskinspirerad mat och svenska jultraditioner när 

man befinner sig långt utanför landets gränser. 

Mina egna barn har deltagit i fler Luciatåg än de flesta, 

och jag vet att många svenskskolor tränar under månader 

inför julavslutning och Luciatåg, alltid uppskattat av oss 

föräldrar och andra. Och uppfinningsrikedomen är stor när 

det gäller att improvisera med lokala råvaror vid tillagandet 

av glögg och pepparkakor.

När jag skriver detta befinner jag mig på sydliga bredd-

grader, jag har besökt svenskkolonier på flera orter i Syd-

afrika, ni kan läsa mer om detta i tidningen också. Sedan 

blir det lagom att sätta upp adventstaken när jag kommer 

åter till Stockholm.

Jag vill passa på att så här mot årets slut rikta ett varmt 

tack till alla våra medlemmar, enskilda och företag, som har 

stött föreningen och jag ser fram emot ett spännande och 

roligt nytt verksamhetsår!

Under 2010 kommer SVIV att ägna svenskarna i USA 

särskild uppmärksamhet. Där bor c:a 100 000 svenskar(!) 

och under våren kommer jag att göra en rundresa till flera 

städer i USA och hoppas träffa många av svenskarna. Vi 

kommer att lägga upp ett program tillsammans med SVIV-

ombuden i USA, med handelskamrar, honorärkonsuler och 

SWEA med flera. 

Nästa tidning kommer att handla mycket om ”Fokus USA 

2010” som också innebär att nästa länderkonferens, som 

äger rum i Stockholm den 19 augusti 2010, kommer att 

ägnas åt Svenskarna i USA. Jag återkommer om detta och 

ser fram emot ett innehållsrikt nytt år tillsammans!

MEd väNliG hälsNiNG

Karin Ehnbom-Palmquist
GeneralsekreterareLuciatåget är från Svenska skolan i London.

Mitt första år som generalsekreterare för 

Svenskar i Världen har varit spännande och 

lärorikt. Nu ser vi med tillförsikt fram emot 

ett riktigt lyckat 2010 för föreningen.



Vision och tradition

Att bli kund i Banque Carnegie är att välja en exklusiv,  

oberoende privatbank med få kunder per portföljförvaltare.

Banque Carnegie kombinerar den lilla bankens närhet till 

kunden och de korta beslutsvägarna med Carnegiegruppens 

stora resurser vad gäller analys och värdepappershandel, 

främst på de nordiska marknaderna. 

Besök gärna vår hemsida www.carnegie.lu och informera  
Dig om Banque Carnegies E-banking. Vi erbjuder också  
private bankingtjänster från Carnegies kontor i Genève  
(+41 22 316 65 65).   

Kontakta Claes-Johan Geijer, VD, eller  

Anders Lindbergh (+352 40 40 30 274), så berättar vi mera.

BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A. 

 5, PLACE DE LA GARE 
PO BOX 1141 L-1011 LUXEMBOURG

TEL+352 40 40 30 1
www.carnegie.lu

Det är en fråga  

om förtroende  

och kompetens

BANQUE  

CARNEGIE 

LUXEMBOURG
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NYHETER

I förra numret, SVIV 03, kunde vi berätta 
om renoveringen av föreningens hem-
sida. Designen har nu implementerats 
online och våra besökare möts av en 
ny fräsch sida. Se till att besöka oss 
snarast och se efter själv!

För dig som saknar svenska livsmedel 
är hittabutik.se en mycket bra tjänst. 
På deras sida finns en avdelning med 
kontaktinfo till en rad olika butiker som 
säljer svensk mat med leverans över 
hela världen. Kategorin ”svensk mat 
utomlands” har tyvärr hamnat i skymun-
dan på sidan. 

Gå till hemsidan, tryck på länken ”mat 
& dryck” i menyn i vänsterspalten, då 
fälls en rad alternativ ut, välj ”svensk 
mat utomlands” så får du fram minst 
tio företag som specialiserar sig på 
utlandssvenskar!

Företag som
satsar utlandssvenskt!

sVIV på mässa
I oktober arrangerades Utlandsboende-
mässa i Globen och SVIV fanns givetvis på 
plats. På bilden ser ni SVIV-medarbetaren 
Karin Westlin tillsammans med några av 
besökarna i vår monter. Karin har för 
övrigt precis flyttat till Seattle, där hon 
fortsättningsvis kommer att verka som 
ombud. Vi önskar Karin ett stort lycka till!

Docksta sko
Anrika Docksta sko grundades redan 
1923 (då som Bjästa skofabrik). Nu, 
drygt 80 år senare, har företaget en ny 
hemsida där de erbjuder konsumenter 
leveranser över hela världen. I dag är 
det grundaren Ivan Königsons barnbarn 
som driver företaget, vars skor fortfa-
rande tillverkas för hand.

Nya startsidan 
nu online

Butiksportal 
för utlandet

www.sviv.se

www.sviv.sewww.dockstasko.se www.hittabutik.se

www.tidningstorget.se

tidningstorget
Tidningstorget startade i oktober 
lösnummerförsäljningen på Internet. 
Verksamheten är ett samarbete mellan 
Sveriges tidskrifter, Posten och Tidsam 
som ger konsumenterna en möjlighet 
att välja mellan ungefär 260 tidningar. 
Utöver lösnummerpriset tillkommer 
en avgift på 35 kronor för porto och 
expeditionsavgift. Priset är detsamma 
oavsett var i världen du befinner dig.
Inom Sverige är priset 15 kronor för 
porto, och om man beställer före klock-
an 13.00, får man då även tidningen i 
brevlådan dagen efter. 

- Konsumenterna får tillgång till ett 
fantastiskt utbud av svenska tidningar 
via datorn och kan enkelt köpa sin 
favorittidning och få den hemsänd på  
ett dygn. Tidningskiosken flyttar hem 
till konsumenten, säger Lars Strandberg 
som är styrelseordförande i Tidnings-
kiosken.

- Samarbetet med Tidningstorget blir 
mycket viktigt i vår strävan att erbjuda 
”tidskrifter för alla överallt”, kommen-
terar Tidsams VD Daniel Andersson.



SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA
Gymnasie- och grundskoleutbildning åk 7-9. Utbildning på svenska eller engelska.
IB-program sedan 25 år med mycket goda resultat.
Mångfald av fritidsaktiviteter. Nära kontakter med högskolor och näringsliv.

SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET
Telefon: +46 8 592 571 00

www.sshl.se

Svenskar i världen 2009-01-13 (170x240).indd   1 2009-01-13   13.25



… för att få ovanligt bra rådgivning 

En plats på listan över världens rikaste? Eller 
bara intresserad av att få förmögenheten att 
växa? 
 Du behöver inte vara ovanligt förmögen för 
att få glädje av utsökt, personlig service. Hos oss 
kan du komma i gång med ett mindre startbe-
lopp än hos många andra internationella banker. 
Vår uppgift är att se till att du får ett maximalt 
utbyte av din förmögenhet – oavsett storlek. 
 Vi är en dansk bank med en informell ton och 
vi ser fram emot att träffa dig. Vår huvuduppgift 

är den nära relationen mellan dig och din per-
sonliga investeringsrådgivare.
 Målet är att skräddarsy den mest räntabla 
investeringsstrategin till precis din profil. Upplev 
själv fördelarna med personlig rådgivning, och 
kontakta mig redan i dag.

Carl Forsgren,  
Tel. +41 (0)44 368 7325 
forsgren@jyskebank.ch

JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG • Private Banking • Wasserwerkstrasse 12 • Postfach • 8021 Zürich
tel. +41 (0)44 368 7373 • fax +41 (0)44 368 7379 • info@jyskebank.ch • www.jyskebank.ch

Jyske Bank (Schweiz) AG är ett dotterbolag till Jyske Bank A/S, danskt organisationsnr (CVR-nr) 
17616617. Tjänster och produkter kan inte erbjudas alla, t.ex. inte personer som bor i Danmark.

Du behöver inte  
vara så ovanlig …

0908_205x275_Svenskar_i_Varlden_Golf_Carl .indd   1 23-07-2009   09:46:03



SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER / 04 2009  09www.sviv.sE



10  SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER / 04 2009 www.sviv.sE

L
ussekatter, saffranskransar – utan 
doften av saffran blir det ingen 
riktig jul, i alla fall inte för mig. Så 
de första åren i Grekland fick släk-

tingar skicka den dyrbara kryddan i brev 
varje år. Ända tills jag upptäckte att den 
saffran jag fick från Sverige produceras 
bara tio mil från där jag bor!

I byn Krokos utanför Kozani i norra 
Grekland finns stora odlingar med blom-
man crocus sativus (varifrån byn förstås 
fått sitt namn). I november ser man 
människor i alla åldrar gå dubbelvikta 
på fälten för att för hand plocka den 
lilla oansenliga blålila krokusen. 150 000 
blommor måste plockas för att det ska bli 
ett kilo saffran, så alla måste hjälpas åt.

Ungefär 1300 familjer odlar krokus i 
området och alla lämnar sin skörd till 
kooperativet ”Krokos Kozani” som har 
ensamrätt på all saffransproduktion i 
Grekland. Varje år produceras fem ton 
saffran och det mesta går på export, 
bland annat till Sverige.

Så numera köper jag förstås min 
saffran i Grekland. Eftersom kooperativet 
de senaste åren satsat på att nå ut även 
till grekiska kunder så kan man nu hitta 
saffran i alla större livsmedelsaffärer.

Saffran
fRåN GREKLAND
TExT Ingabritt Tomboulidou  
FOTO Marie Mauzy

...vår tradition att äta lutfisk 
härstammar från den romersk-
katolska tidens julfasta.
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Kung Carl XVI Gustaf och Drott-
ning Silvia var hedersgäster när 
Svenska Handelskammaren i 

Tyskland på tisdagskvällen firade sitt 
50-årsjubileum i Hamburg. Kammarens 
styrelseordförande Alexander Foerster 
kunde förutom kungaparet hälsa 400 
gäster från det svensk-tyska näringsli-
vet välkomna till festmiddagen på Grand 
Elysee Hotell.

- Förhållandet mellan Sverige och 
Tyskland är utomordenligt bra. Vi har 
goda affärsrelationer och vi delar 
många värderingar. Det visar sig också 
genom flera projekt som enskilda män-
niskor, företag och politiker i våra båda 
länder driver tillsammans, konstaterade 
Foerster inledningsvis.

Midvinternattens köld är hård, 
stjärnorna gnistra och glimma. 
Alla sova i enslig gård 
gott intill morgontimma. 
Månen sänker sin tysta ban, 
snön lyser vit på fur och gran, 
snön lyser vit på taken. 
Endast tomten är vaken. 

Går till stängslet för lamm och får, 
ser, hur de sova där inne; 
går till hönsen, där tuppen står 
stolt på sin högsta pinne; 
Karo i hundbots halm mår gott, 
vaknar och viftar svansen smått, 
Karo sin tomte känner, 
de äro gode vänner.

I 
USA firas det svensk jul varje år, bland 
annat i American Swedish Institutes 
(ASI) regi. I organisationen finns en rad 
engagerade volontärer som hjälper 

till vid event som dessa. ASI  grundades 
1929 av svenske immigranten Swan J. 
Turnblad, bördig från Småland.

ASI:s första julmarknad för i år gick av 
stapeln lördagen den 6 november i Min-

50-års jubileum 
I TySKLAND! Tomten - ETT uTDRAg uR 

viktoR RydbERgs KLASSISKA DIKT

ASI firar svenskt
I MINNESoTA

nesota i institutets herrgård, som även 
fungerar som historiskt museum. Detta 
museum är något som alla svenskar drar 
sig till, speciellt till julen. 

Bilden kommer från den fina dukning 
och pyntning som gjorts för att skapa den 
där speciella svenska julkänslan.

För mer information om ASI, besök 
www.americanswedishinst.org 

...seden med 
Adventsljus kom 

till Sverige i slutet 
av 1800-talet. Att 
använda fyra ad-

ventsljus blev popu-
lärt under 1920- och 
30-talen då speciella 
adventsstakar bör-
jade säljas.

Tomten smyger sig sist att se 
husbondfolket det kära, 
länge och väl han märkt, att de 
hålla hans flit i ära; 
barnens kammar han sen på tå 
nalkas att se de söta små, 
ingen må det förtycka: 
det är hans största lycka.

Då har hon alltid att kvittra om 
månget ett färdeminne, 
intet likväl om gåtan, som 
rör sig i tomtens sinne. 
Genom en springa i ladans vägg 
lyser månen på gubbens skägg, 
strimman på skägget blänker, 
tomten grubblar och tänker.
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...presenter till en början var mer av ett skämt (kring 1600-
talet), en anonym gåva med satiriska julrim. Man klappade 
på dörren, kastade in presenten och försvann sedan snabbt 
från ”brottsplatsen”. Med största sannolikhet härstammar 
ordet julklapp från denna företeelse. 

Under 1700-
talet delades 

gåvorna ut av en 
person utklädd till 
julbock. Bocken de-

graderades drygt 100 
år senare då tomten, 
baserad på helgonet 
Sankt Nikolaus, tog 
över ruljansen från 
sin gamle följeslaga-
re. I Sverige blev han 
bland annat popu-
lär tack vare Jenny 
Nyströms klassiska 
teckningar.

Den svenska handelskammaren 
i London har i snart trettio år 
firat in julen genom den årliga 

Handelskammarjullunchen på The 
Dorchester Hotel på Park Lane. Lunchen 
lockar över femhundra gäster från både 
svenska, brittiska och internationella 
företag. På eventet, som enligt många 
är årets höjdpunkt, sprids julstämning 
genom sång, lucia och svenska traditio-
ner. För mer information, vänligen se 
www.scc.org.uk.

Janssons är en klassiker på julbordet, och den är 

också ganska enkel att svänga ihop eftersom den 

sköter sig själv. Sätt ugnen på 200 grader. Skala 

och skär upp potatisen i fina strimlor.  Skala löken, 

skär tunna skivor och fräs i smör.  Varva sedan pota-

tis, lök och ansjovis i en ugnssäker form, säkerställ att 

du har potatis som såväl bas som topp.

Häll över hälften av grädden och 2-3 matskedar av 

spadet från fisken. Strössla formen med ströbröd och 

bred ut smöret ovanpå. Grädda i cirka 40 minuter i 

ugnens nedre del. Kom ihåg att hälla på andra hälften 

av grädden längs med kanterna efter halva tiden.

Julfirande
I LONDON!

Ingen Jul
utAN fREStELSE!
1,5 kg fast potatis
3 stora gula lökar
2 burkar ansjovisfiléer (à 125 g)

6 dl grädde
2 msk ströbröd
3 msk smör
2 msk smör eller margarin
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...ävem Julkrubbor är från 
början en katolsk sed. De 
blev vanliga i svenska hem 
på 1930-talet. 

...vi kan tacka 
tyskarna för 

julgranen. Till 
en början protes-
terades det hög-

ljutt mot granbruket 
från religiösa håll, 
det dröjde därför 
fram till mitten av 
1800-talet innan 
företeelsen var fullt 
accepterad bland 
gemene man.

D et tar ett tag att fixa till en hemmagjord julskinka 
om man vill göra det rätt, upp till tre veckor enligt 
vissa recept. För den som har det lite sämre ställt 

med tiden och tålamodet har vi därför valt en annan 
variant, där skinkan ”bara” står fem dagar i lagen. 

Rör ihop vatten, salt och socker till lag, koka sedan 
upp den och låt svalna. Gnid in skinkan med salt och 
socker, lägg den i en skål och häll över lagen så att 
skinkan täcks. Förvara svalt och vänd på den då och 
då under de fem dagar som den står i lagen,

När skinkan är klar för tillagning, lägg i pepparkor-
nen i vatten och koka upp. Lägg i skinkan och låt koka 
i cirka två timmar (Beroende på hur stor den är, räkna 
på drygt 50 minuter koktid per kilo).  Låt svalna och 
skär sedan bort svålen, men behåll en del av fettet. 
Torka sedan av den med papper eller handduk. På det 
sättet kommer griljeringen att fästa bättre.

Värm ugnen till 275 grader. Blanda ägg, senap och 
socker och fördela röran jämnt över skinkan. Strössla 
över ströbrödet och klappa in det ordentligt. Griljera 
tills färgen ser bra ut, förmodligen kring tio minuter.

Ingen Jul utAN SKINKA!
4 msk salt
2 msk socker
Saltlag:
2 1/2 liter vatten
2 1/2 dl salt
1 1/4 dl socker
KoKSpad:
20 pepparkorn
vatten som täcker 
skinkan

griljering:
1 ägg
4 msk senap
2 tsk socker
4 msk siktad ströbröd
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Frågor & svar

I detta nummer: Kerstin svarar på frågor om svensk 
sjukvård för utlandsbosatt samt pengainförsel till Sverige. 

TEXT KERSTIN GUSTAFSSON

RäTT Till svENsk sjUkvåRd?
Jag funderar på att flytta till Lett-

land. Jag har min flickvän där. Jag 

är 63 år och uppbär svensk pension 

från FK och SPP. Har också en liten 

privat pensionsförsäkring. Om jag 

måste betala skatt i Sverige, har jag 

rätt till den svenska sjukvården då?

Om du flyttar till Lettland, beskattas 

du enligt dubbelbeskattningsavta-

let mellan Sverige och Lettland på 

följande sätt. Ålderspension från FK 

beskattas i Sverige med 25% SINK-

skatt. Dina privata pensioner beskat-

tas endast i Lettland. Om beskatt-

ningen på de sistnämnda pensionerna 

understiger 25% i Lettland, har 

Sverige rätt att beskatta pensionen 

med 25%. Dock medges avdrag mel-

lan länderna för att undvika dubbel-

beskattning. 

Dessa regler gäller under förut-

sättning att du inte har väsentlig an-

knytning i Sverige; permanentbostad, 

minderåriga barn, näringsverksamhet 

eller dyl.

Om du flyttar till Lettland har du 

enligt EU-reglerna rätt att skriva in 

dig i landets socialförsäkringssystem. 

Vid vistelse i Sverige har du rätt till 

nödvändig vård i samband med akuta 

tillstånd. 

skaTT på piloTlöN i saUdi?
Jag är pilot och ska jobba i Saudi-

Arabien. I Sverige kommer jag att 

ha kvar mina 3 omyndiga barn och 

min bostadsrätt. Arbetserbjudan-

det gäller under en period av 3 år. 

Måste jag göra mig av med min 

bostadsrätt? Jag betalar ingen skatt 

i Saudi-Arabien. Måste jag istället 

betala skatt i Sverige?

Med den anknytning du har på grund 

av barn och permanentbostad så har 

du väsentlig anknytning i Sverige, 

vilket innebär att du är oinskränkt 

skattskyldig i Sverige och därmed 

fullt skattskyldig. Dock finns undan-

tag. Eftersom du inte flyger för ett 

norskt, svenskt eller danskt flygbo-

lag kan du inte beskattas enligt de 

svenska interna reglerna gällande 

ombordanställda på flygfartyg. 

Istället kan du åberopa den så kal-

lade 1-årsregeln, som innebär att du 

måste ha ett kontrakt på minst 1 år, 

bevis på att skatt inte uttas i Saudi 

på grund av landets interna skatte-

regler och att du inte vistas i Sverige 

mer än 72 dgr per år för semester/

tjänsteresor. Dessa får heller inte tas 

ut i början eller i slutet av utlands-

stationeringen.  

Om dessa tre kriterier uppfylls 

avsäger sig Sverige beskattningsrät-

ten, trots att du anses som oin-

skränkt skattskyldig. 

avdRag föR RäNToR?
För 3 år sedan blev vi utskrivna 

ur Sverige. Vi har vårt hus uthyrt 

i Sverige och har deklarerat såväl 

hyresinkomster som avdrag för rän-

teutgifter. Det har aldrig varit några 

problem. Nu har Skattemyndigheten 

plötsligt meddelat att vi inte har rätt 

att yrka avräkning för våra räntor, 

ADRESS TILL fRågoR & svaR
Svenskar i Världen I Frågor & Svar Box 5501, 114 85 I Eller Kerstin Gustafsson, Utlandsbosättning AB
Tel +46 (0) 8 665 49 00 I E-post kerstin@utlbos.se

eftersom vi inte längre är obegrän-

sat skattskyldiga i Sverige. Är detta 

verkligen riktigt?

Det verkar som du inte fått ett helt 

korrekt svar från SKV. Grundregeln 

enligt svensk intern rätt är den som 

inte längre är bosatt i Sverige inte 

heller har rätt att yrka avräkning för 

räntor i Sverige. 

Däremot gäller att om fastigheten 

är uthyrd så räknas den som en egen 

förvärvskälla, vilket då innebär att 

ränteutgifter får dras av mot hyresin-

täkter. Kontakta handläggaren igen.

flyTTa hEM MEd pENgaR?
Vi ska återvända till Sverige efter 

20 år utomlands. Det kapital vi har 

intjänat vill vi gärna ta med oss hem. 

Vi är dock osäkra på vad som gäller 

beträffande införsel och beskattning. 

Pengarna är beskattade i de olika 

tjänstgöringsländerna. Vad gäller?

När det gäller införsel till Sverige 

måste en person som inför mer 

än 150 000 kr kunna uppge var 

pengarna härrör ifrån. Detta görs 

på särskild blankett som banken 

översänder till mottagaren i Sverige. 

Informationen går sedan vidare till 

Skattemyndigheten. 

Eftersom ert kapital redan är 

beskattat, skall det givetvis inte 

inkomstbeskattas i Sverige. Om 

kapitalet investeras i Sverige och ger 

avkastning ska det däremot beskattas. 

Förmögenhetsskatten är borttagen av 

den nuvarande regeringen, men vad 

som händer efter valet i september 

2010, vet vi inte. Om ni bosätter er i 

Sverige, men lämnar delar av kaptalet 

utomlands skall det tas upp till be-

skattning på samma sätt som om det 

fanns i Sverige. 



Förmögenhetsrådgivning, när den är som bäst, inkluderar med andra ord allt som kan påverka 
din personliga förmögenhet, nu och i framtiden. Vi har kompetensen och de tekniska sys-
temen för att kunna ge dig den bästa servicen som fi nns att få. Och framförallt – genom 
att vara en stor bank har vi möjlighet att erbjuda dig de bästa specialisterna. En personlig 

rådgivare, många specialister – gör det möjligt.

Besök oss på www.nordeaprivatebanking.com eller ring +352 43 88 77 77, 
så bokar vi ett möte.

*Ytterligare information om studien kan erhållas via www.myprivatebanking.com/category/research
Nordea Bank S.A. är en del av Nordea Bank AB, den ledande fi nanskoncernen i Norden och Baltikum. Lokala bestämmelser kan förbjuda försäljning av vissa produkter 

och tjänster till privatpersoner bosatta i vissa länder. Publicerad av Nordea Bank S.A., Luxemburg: Tlf. +352 43 88 77 77, Zürich: Tlf. +41 44 421 42 42
 www.nordeaprivatebanking.com



Se till att ha en duktig rådgivare 
som har tillgång till många 
specialister

Per Hellsten, Private Banker 
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SKATTER

TEXT CECILIA GUNNE

D
e flesta känner till att den svenska kapital-

inkomstbeskattningen omfattar räntor, 

utdelningar och kapitalvinster på värdepap-

per som aktier, fonder och obligationer. 

Där är skatten 30 procent. Om det går att 

sälja skattefritt eller om skatten på sådana 

inkomster är betydligt lägre i det land där 

man bor är det ofta en bra idé att sälja och betala den 

lägre skatten innan man flyttar till Sverige. För tillgångar 

där du har en långsiktig sparhorisont är det däremot inte 

alltid lönsamt att betala in skatten långt i förväg, även om 

skatten är lägre än den svenska. Räkna själv eller hör med 

din rådgivare om du ska sälja och köpa tillbaka. I Sverige 

finns det inte några regler om att ”vändningsaffärer” inte 

räknas, det går alltså att sälja och samma dag köpa tillbaka 

ett värdepapper. 

När det däremot gäller sparmedel som finns på ett bank-

konto känner man kanske inte till att det vid bosättning 

i Sverige kan uppkomma skattepliktiga inkomster utöver 

ränteinkomsterna. Om du flyttar till Sverige och har bank-

konton med annat än svensk valuta kommer varje uttag 

från kontot att leda till skatt i Sverige om du har gjort en 

valutakursvinst. 

Det finns ett undantag som kan klara vissa valutainne-

hav. Kapitalvinster på sådan utländsk valuta som är avsedd 

för dina ”personliga levnadskostnader under en tillfällig 

vistelse utomlands” är skattefria och motsvarande förlus-

ter får inte dras av. 

För de konton i annan valuta än svenska kronor som du 

använder för dina investeringar bör du däremot tänka på 

att uttag räknas som en valutaförsäljning och alltså ska 

deklareras när du bor i Sverige. Det kan vara hopplöst att 

i efterhand ta reda på vad det är för anskaffningskurs på 

sådana valutainnehav. Dessutom gör den svaga kronan att 

många som haft sparande i utländsk valuta kommer att 

anses ha gjort en kursvinst om de tar ut pengar nu. 

Anskaffningspriset på valutan är kursen mot svenska 

kronor vid den tidpunkt då valutan sattes in på kontot och 

försäljningslikviden är kursen som gällde när den togs ut. 

Om du gör en valutakursvinst beskattas den med 30 pro-

cent i Sverige. Om du gör en valutakursförlust är förluster 

formellt sett bara avdragsgilla till 70 procent men det har 

Regeringsrätten nyligen underkänt i ett mål där jag var 

ombud. I den domen sägs att det är hindrande för den fria 

rörligheten på kapital och strider mot EU-fördraget att Sverige 

bara medger avdrag för 70 procent av förlusten. Det gör 

att man numera får dra av hela förlusten och det gäller för 

alla valutor inte bara EU-valutor. 

För att minimera de kursvinster som kan beskattas i 

Sverige bör den som ska flytta hit överväga att flytta på 

alla sina bankmedel så att de dels är nyanskaffade till en 

känd kurs, dels inte behöver beskattas för att den svenska 

kronan har sjunkit i värde. 

CECilia GUNNE
Skattejurist vid Valbay International S.A. filial Sverige

Valbay är ett Family Office-företag som erbjuder kapitalförvaltning, 

skatterådgivning och bolagsadministration.

Sverige tar ut skatt när kronan fallit.

FO
TO

 r
Or

em

Skatt på
valutainnehav
För dig som funderar på att flytta till Sverige finns 
det en skattefälla som många inte tänker på – det 
är beskattningen av valutakursvinster.

CECilia GUNNE I SKATTER
Cecilia är skattejurist på Valbay International S.A. och sakkunnig i expertpanelen på 
www.sviv.se E-post Cecilia.Gunne@valbay.com I Webb www.valbay.com

foTNoT
Cecilia Gunne kommer till Schweiz den 11 mars 2010 och berättar om 
skatter i ett samarrangemang med SVIV. För mer information, kontakta 
svenskar.i.varlden@sviv.se 



Plats för 
porto

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

Den nya upplagan är 
uppdaterad på alla områden. I boken 
finns även en praktisk checklista och alla 
viktiga adresser inför utlandsflytten.

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

o Är medlem och betalar 275:-/st
o 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 post svenskar.i.varlden@sviv.se

Svenskar i Världen
Box 5501
114 85 Stockholm

10:e uppdaterade upplagan 
av Bosättning utomlands

!

Ny 
Uppdaterad upplaga!(Febr. 2006 Sellin)
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A JOUR

Gudrun Torstendahl om regeringens nya planer för den 
svenska gymnasieskolan! 

Ny gymnasie-
skola 2011

TEXT GUDRUN TORSTENDAHL

U
tbildning är ett av de områden där regeringen haft 
allra tydligast ambition att hinna reformera mycket 
under mandatperioden. Såväl hög- som grundskola 
har förändrats, en ny skollag är på väg. Nu har turen 

även kommit till gymnasieskolan. 
Beslutet om en ny gymnasieskola klubbades av riksdagen 

tidigare i höst. Under 2010 fattas ytterligare beslut om in-
riktningar, examensmål och förordning. Samtidigt utarbetar 
Skolverket nya kursplaner och betygskriterier. Hösten 2011 
börjar de första eleverna i den nya gymnasieskolan. 

Yrkesprogrammens tolv huvudinriktningar är barn och 
fritid, bygg och anläggning, el och energi, fordon och trans-
port, handel och administration, hantverk, hotell och turism, 
industriteknik, naturbruk, restaurang och livsmedel, VVS och 
fastigheter samt vård och omsorg. 

Bland de högskoleförberedande programmen återin-
förs det humanistiska och det ekonomiska programmet. 
Medieprogrammet uppgår i samhällsvetenskapsprogram-
met. Övriga högskoleförberedande program är det estetiska 
programmet, naturvetenskapsprogrammet och teknikpro-
grammet. 

Högre krav 
För att vara behörig till de högskoleförberedande pro-
grammen ska eleverna vara godkända i svenska, engelska, 
matematik och ytterligare nio ämnen. Motsvarande krav för 
de yrkesförberedande programmen är godkänt i svenska, 
engelska, matematik och ytterligare fem ämnen.
Programmen omfattar liksom tidigare 2500 poäng. Varje 
program består av åtta gymnasiegemensamma ämnen 
(tidigare kärnämnen), karaktärsämnen, elevens individuella 
val och ett gymnasiearbete (tidigare projektarbete). Bland 
de gemensamma ämnena har historia ersatt estetisk verk-
samhet. På yrkesprogrammen omfattar de gemensamma 
ämnena 50 eller 100 poäng, medan de i de högskoleförbere-
dande programmen varierar mellan 50 och 300 poäng. 
Kraven för gymnasieexamen är att eleven har betyg från 
något av de nationella programmen. Minst 90 procent måste 
vara godkända betyg.  

För yrkesexamen krävs dessutom att betygen i de vik-
tigaste yrkeskurserna och gymnasiearbetet är godkända 
liksom betygen i svenska, engelska och matematik.  För 

högskoleförberedande examen krävs lägst betyget godkänd 
i kurser som omfattar 300 poäng svenska, 200 poäng engel-
ska, 100 poäng matematik och på gymnasiearbetet. 

Yrkesämnen prioriteras
På yrkesprogrammen utökas tiden för yrkesämnen samtidigt 
som tiden för allmänteori minskas. Parallellt med yrkespro-
grammen införs en gymnasial lärlingsutbildning, där huvud-
delen av yrkeskurserna ska bedrivas på en arbetsplats. Nya 
nationella råd med representation från branscher, fack och 
myndigheter ska säkerställa kvaliteten på yrkesprogrammen. 
De ska också visa näringslivets utbildningsbehov och hjälpa 
Skolverket att ta fram styrdokument. Råd ska också finnas 
på lokal nivå och där fungera som samverkansorgan mellan 
skolan och arbetslivet.

Valfriheten begränsas 
Möjligheterna till lokala varianter inom gymnasieskolan 
begränsas. Elevernas individuella val minskar från 300 till 
200 poäng. Lokala kurser, lokala inriktningar och specialut-
formade program avskaffas. 

Egna kurser och särskilda varianter ska bara kunna star-
tas om de är godkända av Skolverket och om huvudmannen 
tillsammans med arbetslivet eller högskolan kan visa att 
det finns ett lokalt behov av dessa. Kurserna måste vara på 
gymnasial nivå och inte av hobbykaraktär.  

Skärpta krav för högskolebehörighet
För grundläggande behörighet till högskolan gäller samma 
krav som för högskoleförberedande examen. Elever på 
yrkesprogram ska ha rätt att läsa de kurser som krävs för 
att uppnå grundläggande behörighet inom sitt individuella 
val och som utökat program. De ska även kunna komplettera 
sin yrkesexamen genom att inom gymnasial vuxenutbildning 
läsa in de kurser i svenska och engelska som krävs för hög-
skoleförberedande examen.

Ny betygsskala
Samtidigt med gymnasieskolan införs en ny sexgradig be-
tygsskala, A-F. Eleverna får betyg efter varje avslutad kurs 
och efter genomfört gymnasiearbete. Det bästa betyget är A 
och lägst betyg för godkänt är E. Den som får betyget F upp-
fyller inte kriterierna för godkänt. Om underlag för bedöm-
ning helt saknas får eleven ett streck i stället för betyg. Vid 
uträkning av meritvärde för ansökan till högskolan omvand-
las betygen så att A motsvarar 20 poäng, B 17,5 poäng, C 15 
poäng, D 12,5 poäng och E slutligen 10 poäng. 

gUdRUN ToRsTENdahl I A JOUR
Gudrun Torstendahl är konsult och sakkunnig i expertpanelen på www.sviv.se 
E-post gudrun.torstendahl@swipnet.se



För mer info samt bokning av visning kontakta
Fastighetsbyrån Swedbank i Kungshamn
Tel: +46 (0) 523 701 32. Webbnr 5262-5960

BRF SMÖGENBADEN – Nyproduktion
Efter tio år har den nedbrunna nattklubben Smögenbaden
nu blivit Bohusläns mest exklusiva lägenheter. Ett stenkast
från Smögenbryggan men ändå skyddat och tyst, med havet
åt tre håll och nära till bad kan läget inte vara bättre.

Nu säljer vi de sista lägenheterna i Brf Smögenbaden!
Från 54 kvm till 140 kvm. Etapp 2 färdigställs nu i vinter.
Pris fr 2 450 000:-. Avgift fr 1 654:-/månad.

   Ta chansen att bli ägare till en nybyggd högklassig lägenhet
med unikt läge och en magisk havsutsikt som kan avnjutas
från den enorma altanen, uteplatsen eller balkongen. Goda
uthyrningsmöjligheter samt möjlighet till garageplats.

www.fastighetsbyran.se

Åk bekvämt och säkert på vintervägarna hemma i Sverige. 
Som medlem i Svenskar i Världen får du 15% rabatt.
Boka i god tid för att få bästa pris.

Läs mer och boka på www.avis.se/sviv

Hyr vinterbilen hos Avis!
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ÄVENTYR PÅ Black RavEN

SvenSka

sjöRöVaRE
i Florida

St Augustine, Ameri-
kas äldsta stad, ligger 
under daglig eld från 
sjörövarkanonerna på 

piratskeppet Black Raven. Det dund-
rar och brakar och seglen smäller för 
vinden när kapten Gunnar Hedqvist 
leder piratskeppets unga besättning till 
full och jublande attack mot staden. 
Två gånger om dagen stormar ett 
hundratal unga pirater iland med 
erövrade skatter rövade från skepp i 
The Florida Strait sedan man lämnat 
Karibiska Havet till kaptenerna Mor-
gan, Blood och Bluebeard.

Efter knappt ett år har Black Raven 
blivit en av turiststaden St Augustines 
främsta attraktioner, framför näsan på 
både Disney och Universal, som lär ha 

tänkt på saken men missade tåget. St 
Augustine är rikt på historiska min-
nen som den första staden i Amerika, 
med attraktioner som Ripleys Believe 
it or Not och grannskap till Daytona 
Beach med dess race track och Cape 
Kennedy.

Gunnar Hedqvist är en mekanisk 
ingenjör från Karlstad som tidigt 
hamnade i pappersindustrin i Sverige. 
Från bruken i norr skickade man 
honom  lite var stans på jorden för att 
leda anläggningar av massafabriker. 
Det började så smått i Tyskland och 
Grekland, och ett halvår här och där 
på andra ställen. Snart befann han sig 
längre och längre bort. Fjärran Östern 
kallade. Det fanns många möjligheter 
för Gunnar att stanna både i Kina och 

Australien. Men han ville ha ett arbete 
hemma eller närmare Europa eller 
USA. Så när han erbjöds jobb hos 
ett papperssyndikat i Wisconsin slog 
han till i tanken att hans flackande nu 
skulle begränsas till USA och att han 
och Monica slutligen kunde uppleva 
ett fast hem.

Men Gunnar var för värdefull för 
företaget att använda bara för uppdrag 
i Amerika. Så där var han plötsligt 
igen i Kina och Australien. En kall 
och ruggig morgon vid frukostbordet 
efter en långresa sade Gunnar “Du 
Monica vi flyttar till Florida och köper 
ett motell”.

Beslutet fattades på tio minuter likt 
en nästan fyrtioårig karriär packad i en 
vindskoffert. De köpte ett motell på 

När paret Hedqvist flyttade till Florida satsade de sina besparingar
på en ganska speciell affärsidé. Ett piratskepp. Det här är deras historia.

TExT Lars Olsson
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ÄVENTYR PÅ Black Raven

beachen i Clearwater utanför Tampa 
på Floridas västkust.  Men det blev 
lite för ensidigt och händelsefattigt  
för ett 195 cm svenskt energiknippe. 
Han brottades med diverse ideer kring 
export och import, men svaret kom 
en dag när han såg ett piratliknande 
skepp segla under bron i Tampa.

Med sikte på östkusten och dess 
tunga turisttrafik  köpte han först 
ett litet hotell, Ramada Inn, i St 
Augustine som  supplement till det 
skepp han började bygga på ett varv 
på västkusten. Det kom att kosta 
halvannan miljon. 

Efter ett år av underhandlingar 
med staden om en kajplats fanns fort-
farande ingen för Black Raven.  Till 
slut blev Gunnar tvungen att köpa 
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en stor segelbåt för hundratusentals 
dollar för att komma åt en kajplats 
nära turiststråket. Och tro inte att 
amerikanska banker lånar ut pengar 
till en kille som har ett piratskepp på 
hjärnan. Så det blev mest eget kaptal 
från pappersbruk jorden runt.

Så kom då den stora dagen då Black 
Raven låg vid kaj i St Augustine och 
bara väntade på Coast Guard Inspec-
tion och sjövärdighetsbevis. Men det 
blev inte mycket till bevis den dagen, 
eller nästa dag, eller nästa månad eller 
så. Kustbevakningen hade förlorat alla 
papper och dokument!!

”Tålamod är en styrka”, menade 
Hedqvist som hade allt klart med 
ackrediterad kapten och styrman och 
ett gäng sjövana skådespelare, vars 

uppgift var att ta hand om och inspi-
rera det hundratal barn som stormade 
ombord två gånger om dagen för att 
sedan lämna skeppet med dubloner, 
dukater och smycken med pirathatten 
på sned och den svarta lappen med 
dödskallen över ena ögat. 

I dag är Black Raven en av St 
Augustines största attraktioner.  Efter 
dagens sista raid väntar ofta fester 
och bröllop under en mer stillsam 
seglats. Gunnar och Monica Hed-
qvists piratkarriär är nog en av de mer 
unika svenska entrepreneurinsatserna 
utomlands. Den fodrade fantasi och 
mod att satsa en livstids besparingar. 
Och det på ett beslut som man fattat 
på tio minuter vid ett köksbord i i 
Wisconsin! 

Monica och Gunnar Hedqvist.

Till havs.

Skeppet 
Black Raven.
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SINK-sKATT

S INK
- måNga mISSförStåNd KrINg 

SärSKIld INKomStSKatt

Bakgrund
Sedan 1991 finns regler om särskild 
inkomstskatt för utomlands bosatta 
(SINK-skatt).

SINK-skatten omfattar endast 
inkomst av tjänst som uppbärs av en i 
utlandet bosatt person.
   SINK-skatt tas ut på inkomster för 
den som tillfälligt arbetar i Sverige. Det 
kan gälla ersättning från offentlig tjänst, 
enskild tjänst, styrelsearvode och dylikt. 
Till inkomst av tjänst hänförs även 
pensioner utbetalade och i huvudsak 
intjänade i Sverige.

Den så kallade SINK-skatten är något som upprör många utlandsbosatta svenskar. Diskussionerna kring SINK:en 
präglas dock ofta av missförstånd. Därför bad vi skattejurist Marianne Bergström från Skattebetalarna att förklara 

vad som är rimligt att kräva – och vad som inte är det!

TExT marianne Bergström

   SINK-reglerna är interna svenska 
regler. Sveriges beskattningsanspråk 
enligt SINK-reglerna kan begränsas i 
skatteavtal.
   Skatten är en definitiv källskatt på 
25 procent. Från och med inkomståret 
2005 har det införts en valmöjlighet för 
begränsat skattskyldiga att som alterna-
tiv till SINK beskattas enligt de vanliga 
reglerna i Inkomstskattelagen.

SINK-skatt och skatteavtal
I de skatteavtal som Sverige har ingått 
med andra länder har beskattningsrät-

ten fördelats länderna emellan. I skat-
teavtal bestäms således om källstat eller 
hemviststat får beskatta en viss inkomst. 
När båda länderna har beskattningsrätt, 
vilket är fullt möjligt, finns regler om 
undanröjande av den dubbelbeskattning 
som uppstår. 

Skatteavtalen har OECD:s modell-
avtal som förebild men avvikelser finns i 
de enskilda avtalen. Det innebär beträf-
fande frågan om SINK-beskattning att 
enligt vissa avtal får Sverige nästan fullt 
ut beskatta pensioner med SINK-skatt 
(spanska avtalet), och med andra länder 
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”Skatt ska givetvis endast betalas till landet 
där man bor. Sverige skriver skatteavtal med 
olika länder inom EU. Avtalen är utformade så 
att skatt betalas där man bor. Att utöka antalet 
länder är bara en fortsättning på den redan 
inslagna vägen. ”

”Utlandssvenskar boende i Frankrike och 
Portugal betalar enligt avtal bara skatt i 
respektive länder där dom bor, inte SINK-skatt. 
Ett sunt och naturligt avtal som följer OECD:s 
rekommendationer.”

”Det spanska avtalet är rena katastrofen. 
Sverige kan ensidigt rätta till det genom 
att acceptera den spanska skatten utan 
SINK-tillägg. Spanien har ingen anledning att 
omförhandla avtalet dom får ta ut sin skatt och 
är nöjda ned det.”

”Avtal borde finnas med alla länder med ett 
större antal svenska medborgare, även utanför 
EU.”

”Sydostasien exempelvis med Thailand i 
centrum har blivit ett populärt område för 
pensionärer att flytta till. Där bor omkring 40 
000 svenskar mer eller mindre på heltid.”

”Skatteavtalen ska innebära att skatt betalas 
till landet där man bor och med samma rät-
tigheter för de svenska pensionärerna som 
landets egna medborgare. SINK-skatten ska 
inte finnas i avtalet. och behövs då inte längre. 
Med undantag för de länder med endast få 
utlandssvenskar som saknar avtal där man 
kan tänka sig en lägre skatt på förslagsvis 10 
procent.”

”Avtala med alla länder med större antal 
utlandssvenskar att skatt ska betalas i det land 
man bor.”

”Modernisera de föråldrade principerna till 
ett fungerande system. En enkel, universell 
lösning som skapar rättvisa och undanröjer 
alla problem.”

”Med nuvarande principer har de flesta 
svenska medborgare boende utomlands inga 
förmåner alls.” 

”OECD, där Sverige är medlem, har normer för 
bland annat dubbelbeskattningsavtal. Under 
§ 18 går att läsa ”…beskattas pension och 
annan liknande ersättning som med anledning 
av tidigare anställning betalas till person 
med hemvist i en avtalsslutande stat, endast i 
denna stat”. OECD har 30 medlemsländer.  29 
accepterar OECD:s norm. Sverige gör det inte.”

får Sverige nästan helt efterge sina 
beskattningsanspråk (franska avtalet).
   Sverige har dessutom i OECD 
reserverat sig för den uppdelning av 
beskattning av pensioner som görs 
i modellavtalet. Sverige hävdar att 
all pension utbetald och i huvudsak 
intjänad i Sverige ska beskattas här även 
för den som är begränsat skattskyldig i 
Sverige. 

Enligt modellavtalet gäller som 
huvudregel att pension från enskild 
tjänst, privata pensionsförsäkringar, 
socialförsäkringspension som inte 
särskilt omnämnts i avtalet, endast 
ska beskattas i hemviststaten. Kvarstår 
pension från offentlig tjänst som endast 
beskattas i källstaten.
   Eftersom Sverige hävdar en annan 
ordning än OECD:s modellavtal blir 
naturligtvis följden att beskattning av 
pensioner ser olika ut i skatteavtalen 
beroende på styrkeförhållandena vid 
avtalsförhandlingarna med det enskilda 
landet.

Olägenheter med SINK-skatt
Det hörs inga invändningar mot att 
SINK-skatt betalas för den som tillfäl-
ligt arbetar i Sverige. Det känns nog 
naturligt för de flesta att Sverige som 
källstat i denna situation tar ut skatt på 
arbete som utförts här. 

Ifrågasättandet gäller att Sverige tar 
ut källskatt på pensioner som utbetalas 
från Sverige när man inte längre är bo-
satt här. Motiveringen brukar ofta vara 

Saxat från SVIV.SE
att man inte får något för den skatt man 
betalar som utlandsbosatt. Men det är 
ett resonemang som haltar när det gäl-
ler SINK-skatten. Det är ju socialför-
säkringstillhörigheten som avgör i vilket 
land jag får min sjukvård, och så vidare. 
Reglerna om socialförsäkringstillhörig-
het är helt avskilda från skattereglerna. 
Det är därför viktigt att hålla isär dessa 
begrepp.

Däremot kan man naturligtvis ha 
synpunkter på nivån på SINK-skatten, 
25 procent kanske är för högt när skat-
ten på arbete i Sverige successivt sänks. 
Ursprungligen låg denna källskatt på 10 
procent i en tid då marginalskatterna 
var ännu högre.
   För de svenskar som flyttat ut till 
Spanien är olägenheten särskilt stor 
eftersom skatteavtalet med Spanien 
innebär att Sverige får ta SINK-skatt på 
alla pensioner endast med undantag för 
direktpension. Dessutom har Spanien 
beskattningsrätt för enskild pension och 
privata pensionsförsäkringar. Denna 
dubbelbeskattning löses med så kallad 
omvänd credit. Pensionären får således 
sin svenska pension reducerad med 
25 procent. Sedan ska pensionären 
beskatta pensionen i Spanien. Med 
ett intyg om detta vänder sig pensio-
nären till svenska Skatteverket för att 
få avräkning för den erlagda spanska 
skatten. Detta innebär naturligtvis 
likviditetsproblem för den enskilde. 
   Skattebetalarna har tillsammans med 
Föreningen Svenskar i världen tidigare 
uppvaktat Finansdepartementet och 
föreslagit administrativa åtgärder för 
att komma tillrätta med detta problem. 
Finansdepartementet visade inget större 
intresse för dessa utflyttade svenskar. 
Men Skatteverket har påskyndat 
handläggningen av återbetalningen som 
lär gå smidigt om den enskilde har sina 
papper i ordning.
   Även andra länder har regler mot-
svarande den svenska SINK-skatten. 
Det är inte troligt att Sverige ensidigt 
vill avstå från den beskattningsrätt som 
Sverige har förhandlat sig till i sina 
cirka 90 skatteavtal. 

FoTNoT
Skattebetalarna är en ideell organisation som verkar för sänkt skatt, synliga skatter, bättre 
valuta för dina skattepengar samt ökad rättssäkerhet i skattefrågor. Med över 100 000 med-
lemmar är Skattebetalarnas Förening en av Sveriges största intresseorganisationer.
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Saga Skafte LindbLom 104 åR

Saga Skafte -Lindblom

104 år Ung
Saga Skafte Lindblom var 

i många år svensk hono-
rärskonsul i Florida och har 
bistått och underhållit såväl 

svenska som internationella gäster i 
hemmet i Jacksonville i drygt 60 år!
Saga är därför en välkänd och omtyckt 
goodwillambassadör i Florida. Hon 
beskrevs för några år sedan i lokala tid-
ningar som ”en ikon för det multikul-
turella samhället”. Och visst det är en 
god beskrivning av Saga, som talar fem 
språk flytande och vid 104 års ålder 
fortfarande städar sitt hem själv. Det 
är också talande för Sagas popularitet 
att ett flertal personer hörde av sig till 
Svenskar i Världen och tipsade om 
denna anmärkningsvärda kvinna i sam-
band med hennes födelsedag i oktober.
- Ja, och nästa år fyller jag 105. Jag har 
hunnit vara med ett tag, skrattar Saga, 
som är bördig från Dalsland.

Som ung inledde hon en karriär 
som journalist. Under ett uppdrag på 
franska rivieran mötte hon sin blivande 
make, Eric Lindblom. Saga fanns på 
plats för att skriva om båttransporter 
men den historia som till slut skrevs 
blev en livslång kärlek.

Paret gifte sig i Paris 1933 och 
bosatte sig sedan i Genua i Italien. 
Där bodde de tills diktatorn Mussolini 
förde Italien in i andra världskriget. 
Det blev en dramatisk flykt från landet, 
där de tillsammans med unga dottern 
Solweig lyckades borda den allra sista 
båten som gick till USA från Italien 
innan förbindelserna mellan de två 
länderna avbröts!

Det var efter krigsslutet som Saga 

med familj för första gången ankom till 
Jacksonville. 1947 flyttade de till soliga 
Florida och det var kärlek vid första 
ögonkastet. 

- Allt var så vackert. Floden, klima-
tet, de gästfria människorna. Till och 
med hamnen var inbjudande. Jag kände 
mig hemma direkt, minns Saga.
1952 blev hon utnämnd till Vicekonsul 
för Sverige i Jacksonville och arbetade 
i 25 år i hamnen, bland annat med 
att etablera direktrapportering och 
kommunikation mellan svenska och 
amerikanska sjötransporter. Saga hade 
för vana att personligen gå ombord på 
de svenska skepp som anlände för att 
hälsa besättningen välkommen, vilket 
givetvis gjorde henne omåttligt populär 
bland sjömännen.

Sagas arbete gick inte heller obe-
märkt förbi hemma i Sverige. 1968 ut-
nämnde kungahuset henne till ledamot 
i Vasaorden, den kungliga föreningen 
instiftad för ””vedermäle för förtjänster 
inom jordbruk, bergshantering, konst, 
handel och industri, för nyttiga skrifter 

i dessa ämnen samt för väl förrättade 
allmänna värf och uppdrag”. 

Borgmästaren i Jacksonville, Hans 
Tansler, ville inte vara sämre och be-
titlade Saga ”vår egen varma kungliga 
svenska första dam”.
Själv menar Saga ödmjukt att mötena 
med människor och det bemötande 
hon fått har varit den finaste utmär-
kelsen av dem alla. Det är bland annat 
den typen av uttalanden som format 
omvärldens bild av denna affärskvinna 
och borne Sverige-representant som 
gett så många så mycket.

I hemmet i stadsdelen San Marco 
har under årtionden utbytesstudenter 
erbjudits en bostad under studietiden 
och 1953 var hon med och bildade 
Svenskamerikanska klubben.

Numer har Saga dragit ned på tem-
pot, men ända fram till hundraårsdagen 
var hon aktiv inom konsulatet samt 
svensk-amerikanska handelskammaren. 
Den fina hemträdgården vårdar hon 
däremot fortfarande själv.

- Det är mycket som har förändrats 
genom åren. Det är spännande att få 
vara med om så mycket. Jag har alltid 
tyckt att det varit viktigt att män-
niskor kommunicerar över lands- och 
kulturgränser, det är enda sättet om vi 
någonsin ska få globalt samförstånd 
konstaterar Saga klokt. 

Hon är en unik kvinna, en sådan 
vännerna säger stannar kvar i min-
net för alltid när man träffat henne en 
gång.
Svenskar i Världen önskar en mycket 
god Sverigerepresentant, Saga Skafte-
Lindblom, ett stort grattis! 

I Florida bor Saga Skafte-Lindblom, som i oktober fyllde hela 104 år. Svenskar i Världen uppvaktar denna 
järnlady som hjälpt många Florida-svenskar sedan hon flyttade till Jacksonville 1947.

TExT andreas Hermansson



Vill ni tillbringa en sommar i Uppsala där ni kan: 

o studera svenska (alla nivåer)

o ta kurser i svensk film, historia, popmusik, litteratur, samhälle, 
    konsthistoria

o delta i resor bl a till Stockholm, Värmland, Dalarna, Finland och Lappland

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

o lära känna svenska studenter och 
    svenskt studentliv

o träffa andra utlandssvenskar samt deltagare från cirka 40 olika länder?

Skriv för utförlig information till:    

Uppsala  International Summer Session
P.A. Box 1972, 751 49 Uppsala, Sweden
tel.+ 46 18 102370 / + 31 73 6894186
e-mail: director@uiss.org
web site: http://www.uiss.org

Om jag fick bara ett ord för att 
beskriva sommaren på UISS 
skulle jag använda ”underbart”!

Mina föräldrar kommer från 
Sverige och Nya Zeeland men 
jag växte upp i U.S.A. Jag har rest 
till Sverige många gånger och 
kunde prata bra svenska men 
hade aldrig lärt mig grammatiken 
eller att skriva. Det finns klasser 
för alla nivåer. På UISS deltog 
jag i svenska för utlandsvenska 
ungdomar, en special klass för 
de med en svensk bakgrund 
men har kanske bott utomlands 
i många år. Det visade sig att vi 
alla hade svenska mammor. Eleverna i min klass kom ifån 
U.S.A., Kanada, Cypern, Schweiz, och Belgien.

Undervisningen var mycket intensiv, men så ska det vara 
om man vill lära sig språk. Det finns många aktiviteter nästan 
varje dag som gör att man lär känna svenska folket och 
kulturen. Uppsala är en väldigt vacker kulturstad. Till slut skulle 
jag rekommendera UISS med allra högsta betyg. Och om du 
är som mig och har en svensk bakgrund och kan prata lite så 
skulle jag säga att du måste komma!

Utlandssvenska ungdomar 
och andra intresserade

Jag har precis kommit tillbaka från 
Uppsala, och fyra oförglömliga veckor 
på UISS. Jag läste svenska på B2 nivå. 
Undervisningen var aldrig tråkig, då 
vi gjorde många olika saker varje dag. 
Jag har lärt mig jättemycket!! Det är 
ett intensivt program, där du inte bara 
lär dig svenska, men också mycket om 
Sverige. 

Jag deltog i  kursen “Den svenska 
välfärdsstaten”, som gav oss en bra 
överblick över det sociala välfärds-
systemet. Det blev många studiebesök 
bl.a. till stadshuset i Uppsala, arbets-
förmedlingen och två politiker berättade 
om det politiska systemet i Sverige. Jag 
tycker att det är en bra kurs för att lära sig mer om Sverige. Varje 
fredag åkte vi på utflykt och de var jätteintressanta.

Vi åkte tillI Dalarna och besökte Carl Larssons hem och 
koppargruvan i Falun. I Stockholm fanns också mycket att se. 
Det fanns också tid för att slappna av på kvällen, vi var t.ex. på 
en kräftskiva och en pubrunda. Slutsatsen är: om du vill lära dig 
mycket svenska, ha roligt och träffa många andra som också är  
intresserade av Sverige och det svenska språket, rekommenderar 
jag att komma till Uppsala och UISS nästa sommar!!

Utlandssvenska ungdomar 
och andra intresserade

Abigail Leijten, UISS 
2006, 22, student, The 
Netherlands, abigail.
leijten@gmail.com

  Vill ni tillbringa en sommar i Uppsala där ni kan:

studera svenska (alla nivåer)

 ta kurser i svensk film, historia, popmusik,  litteratur, samhälle,
     konsthistoria

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

 delta i kvällsaktiviteter bl a sport,film, kulturella evenemang

 lära känna svenska studenter och svenskt studentliv

 träffa andra untlandssvenskar samt andra från cirka 40 olika länder?

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: director@uiss.org
web site: http://www.uiss.org

8

Carl Harris, student,
utlandssvensk, 25 år,
carljkharris@gmail.com

SVT World – nu även i Nordamerika!
Sveriges Televisions utlandskanal SVT World utvidgar nu sitt sändningsområde 
även till Nordamerika. För närmare information se: svt.se/svtworld.

Du får nyheter och fakta. Musik, sport och natur. Barn- och nöjes-
program. Drama, debatter och kultur – dygnet runt och året om!

I Europa, Afrika, Asien och Australien får du som SVIV, 
medlemsförmån* vid tecknande av nytt abonnemang.

För abonnemang kontakta: ConNova TVX, +46 (0)141 - 20 39 10, 
svtworld@connova.se,  www.connova.se
*tyvärr ej möjligt i Nordamerika.

svt.se/svtworld

Lär dig svenska!

ISU Programs i Lund erbjuder 
kurser både i Sverige och via distans.

Besök vår hemsida www.folkuniversitetet.se/isu
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PÅ BESÖK I KAPsTADEN

PÅ BESÖK I
SYDAFRIKA
Generalsekreteraren har besökt Sydafrika där möten med svenskar i Kapstaden och Pretoria stod på programmet!

TExT Karin Ehnbom-Palmquist  
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Generalsekreteraren besökte svenskar 
i Kapstaden och i Pretoria för att 
berätta om föreningens verksamhet. 
Lunchen i Kapstaden avhölls på en 
restaurang i det berömda området 
Waterfront (dit också det historiska 
skeppet Göteborg kom för två år 
sedan ). Många av de svenskar som 
tillbringar halva året i Kapstadens 
ljuvliga klimat deltog, så även repre-
sentanter för SWEA.

Lunchen hade arrangerats av 
ordföranden för SWEA i Kapstaden, 
Marie Winberg och under angenäma 
former träffades där många svenskar 
för första gången. Det blev livligt och 
trevligt och många var intresserade av 
att lära känna SVIV bättre. Vi hälsar 
flera nya medlemmar välkomna och 
ser också fram emot att samarbeta 
med Samira och Björn Waenerlund 
som har startat en blog om livet runt 
Cape Town. Stort tack till Marie för 
att du ordnade detta!

Det svenska ambassdörsparet i Pre-
toria, Peter och Lillemor Tejler, bjöd 
på ett trevligt samkväm i det vackra 
residenset. Svenska residenset bygg-
des 2003 efter en arkitekttävling och 
har modern svensk inredning av Jonas 
Bolin, m.fl svenska arkitekter och en 
prunkande trädgård med en fantastisk 
krydd- och grönsaksträdgård som Lil-
lemor har anlagt. 

Det var mycket populärt för tillre-
sande från Johannesburg att få träffas i 
detta vackra hus. Stort tack till ambas-
sadörsparet för att ni ställde upp och 
tog emot oss i ert vackra hem! 

Många av svenskarna i Pretoria 
och Johannesburg är utsända från 
svenska företag, entreprenörer eller 
gifta med sydafrikaner och de hade 
många frågor att ställa. Det var roligt 
att knyta kontakter med dem och vi 
kunde konstatera att SVIV bevakar 
och lobbar för många av de frågor som 
är viktiga för dem. Tack också till vårt 
fantastiska ombud i Johannesburg, 
Gunilla Malmqvist som hade skickat ut 
inbjudningar och varit behjälplig med 
alla arrangemang!

PÅ BESÖK I PReTORiA
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Kapstaden Pretoria
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MODE PÅ svENsKA

En svEnsk
MODEikOn

i BElgrad
Stasa Kolouh bor i Belgrad där hon framgångsrikt driver ett par butiker. 

Vägen dit har dock varit allt annat än självklar. Läs om en svensk tjej som 
blev företagare utomlands, mitt under brinnande krig.

TExT Andreas Hermansson



www.sviv.se

MODE PÅ sveNsKA

S
tanislava 
”Stasa” 
Kolouh 
är en av 
de drygt 
400 000 
svenskar 
som flyt-
tat utom-
lands för 
att bosät-

ta sig. Likt många andra immigranter 
är hon en företagsam och handlings-
kraftig tjej som har gjort verklighet av 
sina drömmar. Stasas historia skiljer 
sig dock något från de flesta andras, 
och är lite brokigare. Hennes flyttlass 
gick inte till en glamourös storstad, 
och det var heller ingen flytt på grund 
av kärlek eller ett drömjobb. Istället 
flyttade Stasa som nyutexaminerad 
gymnasist till forna Jugoslavien, mitt 
under brinnande krig. Det fanns en 
nyfikenhet för landet som hennes för-
äldrar en gång lämnat för att flytta till 
Sverige och när möjligheten kom såg 
den unga flickan chansen att påbörja 
ett stort äventyr.

- Jag fick ett jobb som barnflicka åt 
en svensk administratör på ambassa-
den och såg det som en stor utmaning. 
Även om det var krig kändes det på 
något sätt inte så farligt att flytta dit i 
och med att jag skulle jobba i svensk 
regi. I början märkte man heller inte 
av konflikten så mycket. 

Den första sejouren i Belgrad blev 
dock inte alltför långvarig. I takt med 
att striderna och konflikterna trap-
pades upp blev det allt svårare och 
farligare att vistas i staden.

–  Under 1993 ökade matpriserna 
ibland upp till tio gånger per dag på 
grund av inflationen. Det räckte inte 
till med siffrorna på kassaapparaterna 
så de tejpade fast papperslappar med 
extra decimaler under.

Mor och far Kolouh lyckades över-
tyga sin dotter om att det var dags att 
komma hem. Stasa lyssnade och satte 
sig på ett plan till Sverige, men kände 
på sig att hon en dag skulle återvända 
för att åter bosätta sig där.

–  Jag kände direkt att jag inte var 
färdig i Belgrad. Det är en unik stad.
Jag hade lämnat många goda vänner 
och kände att jag en dag måste åka 
tillbaka.

Hon stannade i Sverige i två år och 
jobbade som tolk till flyktingar från 
det krigshärjade landet innan hon 
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åter kände att Belgrad kallade. Stasa 
bestämde sig för att öppna en butik, 
Domino, där hon bland annat sålde 
möbler och kläder.

–  Det var ju sanktioner så jag var 
tvungen att smuggla in varorna. Ibland 
åkte jag till IKEA i Budapest. Det var 
trixigt. Allt var korrumperat och det 
handlade om att muta folk för att få in 
varorna. Jag har en väldigt svensk syn 
på sådana saker, du vet, ”va, ska jag 
ge honom pengar i smyg, är inte det 
olagligt?”. Det var svårt för mig som 
svensk att lära mig att muta, skrattar 
Stasa. 

Det kan tyckas märkligt att en ung 
tjej kunde ta sig fram så obehindrat i 
ett område där krigsherrar och krimi-
nella organisationer styrde i princip 
allt. 90-talet i Belgrad var extremt 
kaotiskt och kriminellt.

– Jag hade aldrig problem. Även 
de kriminella drevs väl av någon slags 
kodex, de ville kanske inte ge sig på en 
liten tjej som försökte hanka sig fram, 
säger Stasa.

Hon fanns i staden under NATO-
bombningarna 1999. Det var en tid 
som hon beskriver som surrealistisk. I 
sin lägenhet hyste hon en väninna som 
bodde nära generalstaben (en måltavla 
för bombplanen) samt två manliga 
vänner som inte ville bli rekryterade 
till kriget.

– Jag minns att det svenske am-
bassadören var en av de utländska 
representanter som var kvar längst. 
Han drog inte förrän de sköt mot 
ambassaden. 

–  Första veckan av bombningarna 
satt vi bara inne. Sedan var jag tvungen 
att öppna upp min affär igen. Myn-
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digheterna krävde att näringsidkare 
hade öppet trots bomberna, de ville 
upprätthålla en känsla av normalitet i 
samhället i den mån det gick. Det var 
ju mest bisarrt, för det var ju så klart 
inte en jävel som kom och ville handla 
möbler i det läget.

–  Vid fyra fick vi stänga igen och 
gå hem igen och lyssna efter sirenerna 
som  larmade om att det var dags att 
gå ner till skyddsrummet.

Var du inte rädd?
– Nej, egentligen inte. Man tror ju 

alltid att man är osårbar, att katastro-
fer bara händer andra. Min väninna 
tog det värre och hade det riktigt tufft 
mentalt. Jag gav henne mina sista 
500 D-mark så att hon kunde fly till 
Budapest. 

–  Jag gjorde dock en sak som så 
här i efterhand låter helmärklig och 
som förmodligen var ett uttryck för en 
undermedveten oro. Efter första bomb-
ningen åkte jag och direkt och köpte 
en klänning. Den var svindyr, en kort 
rosa sak med spets. Jag har aldrig korta 
klänningar, jag har aldrig rosa på mig 
och jag har aldrig spets, så jag använde 
den heller aldrig. Det var bara en grej, 
om jag skulle råka dö skulle jag i alla 
fall ha ägt en rosa prinsessklänning i 
mitt liv. Det var min krigsklänning.

Allt var dock inte präglat av det de-

struktiva. Stasa beskriver denna period 
i staden som unik i det avseendet att en 
enorm sammanhållning skapades och 
att det utsatta läget gjorde att många 
sökte sig till barerna nere vid floden 
Donau som delar staden i två delar. 

– Man skulle kunna säga att vi 
festade oss genom krisen. Det fanns 
liksom ingen idé att ta ansvar för 
morgondagen när varje kväll kunde 
vara den sista. Det skapade en väldigt 
speciell och kärvänlig stämning bland 
stadens civilbefolkning.

Efter krigens avslut började Stasas 
butik bli alltmer populär och försälj-
ning tog ordentligt med fart. I början 
av året öppnade hon en filial i en av 
stadens nya gallerior och det finns re-
dan planer på en butik till, men sedan 
blir det nog inga fler. Fast man ska 
nog aldrig säga aldrig. Dagens Belgrad 
är en stad i ständig förändring där tren-
der, seder och livsstilar snabbt får fäste. 
Rent arkitektoriskt vore det förvisso 
synd att kalla staden för vacker och 
inbjudande, men det finns en påtaglig 
energi bland befolkningen. Det är en 
stad som det är lätt att bli lite kär i. 
Det är därför också en stad där det kan 
vara skönt att ha lite extra fritid i.

– Egentligen är jag inte jätteambitiös 
utan föredrar att jobba lite mindre och 
ha tid över till annat. Nu ligger jag på 
en rimlig nivå som jag är nöjd med. Sa-

ker får inte ta för mycket tid i anspråk, 
jag sålde precis min flodbåt av samma 
skäl.  Det var så mycket jobb med den. 
Jag ska ha fler båtar, men inte än.
Hemma i Sverige bor fortfarande 
föräldrarna, Stasa brukar åka hem och 
hälsa på varje år. Oftast blir det en 
längre vistelse i februari.

- Många utlandssvenskar saknar 
ju den svenska sommaren och åker 
hem då. Och visst, den är fin, men 
också väldigt opålitlig. Jag föredrar den 
svenska vintern, då vet man vad man 
får, säger hon och skrattar innan hon 
för en stund blir allvarlig.

- Jag har ju varit väldigt privilegierad 
som haft ett svenskt pass och obehind-
rat kunnat resa vart som helst. Det är 
sådant jag har insett efter att ha bott 
här i många år och förstått hur svårt 
det kan vara att ta sig till ett annat land 
som östeuropé.  

När vi ändå är inne på det svenska så 
kommer också den oundvikliga frågan, 
vilka typiska svenska sidor hon anser 
sig ha fått med sig över till Belgrad. 

– Jag håller ju alltid tider till pricka, 
och om jag kommer överens om något 
så utgår jag från att det blir så också. 
Det kan ibland vara en nackdel här. 
Ibland kan jag vara lite godtrogen och 
naiv också, det känns med lite svenskt, 
avslutar Stasa och ler ett charmerande 
leende. 



Non Resident

Värdefulla råd för 
utlandsboende
När du bor utomlands är det skönt med 

tillgång till en bank i Sverige. En bank som 

kan de regler och lagar som gäller för dig 

som utlandsboende.

Kontakta oss så berättar vi om våra tjänster 
för utlandsboende:

•  Personlig service dygnet runt

•  Placeringsrådgivning

•  Finansiering

Kontakt
Telefon: +46 8 763 64 67
E-mail: nonresidentprivates@seb.se
www.seb.se/nonresident

SEB 1620 Annons Bank hemma fo ̈r utlandsboende.indd   1 09-06-29   14.19.25

www.sviv.se
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Oriflame DRakopoUloU

Ann-Kristin 

DrakOpOulOu

Ann-Kristin Drakopoulou är 
en veteran inom Oriflame i 
Grekland. Hon har varit med 
ända sedan företaget etable-

rade sig i landet för 16 år sedan. Då var 
hon honorär vicekonsul i Thessaloniki 
för den svenska ambassadens räkning. 
Till en början såg hon sminkproduk-
terna mest som en kul grej. I dag är hon 
en av företagets främsta representanter 
på den grekiska marknaden.

- Jag hoppade på av en ren slump. 
Det var en väninna i Aten som tipsade 
mig och det lät kul med ett svenskt 
företag som sålde svenska produkter i 
Grekland så jag köpte upp ett litet lager 
berättar Ann-Kristin Drakopoulou 
och fortsätter:

- Jag tänkte använda det mesta själv, 

jag var ganska ointresserad i början 
måste jag säga. Sedan fick jag höra att 
det gått ganska bra för min väninna, så 
då började jag också bjuda in lite folk 
hem till mig för att demonstrera pro-
dukterna, sedan rullade det på ganska 
snabbt.

Ann-Kristin avsade sig sitt uppdrag 
som vicekonsul och började jobba med 
Oriflame på heltid. Något hon alltså 
fortsatt med i 16 år. Hon menar att det 
är mötena med människor som ständigt 
driver henne vidare. 

- Jag håller igång mina grupper, och 
jobbar alltid med att ta in nytt folk. Det 
är som en levande organism, man måste 
vara där, det går aldrig att vila. 

- Det är så kul att se hur människor 
utvecklas. Man kan möta en person 

som inte tror på sig själv, helt plötsligt 
säger det pang, sedan visar hon sig vara 
en enormt intelligent och duktig dam 
som kan hantera allt.

Ann-Kristins framgångsrecept är 
enkelt och konkret.

- Tycker man om det man gör blir 
det alltid resultat förr eller senare, man 
får aldrig ge sig. Och ger man mycket 
energi får man ännu mer energi tillbaka 
från andra. 

Ann-Kristin var fram till för tre år 
sedan även mycket aktiv i den svenska 
skolföreningen i Thessaloniki där hon 
undervisade de 60-65 barnen. Det 
finns en stark svensk-grekisk förening i 
regionen, som är populär bland utlands-
flyttande svenskar. 

Trots att Ann-Kristin har bott i 

Ann-Kristin Drakopoulou flyttade till Grekland redan 1973. I dag är hon framgångsrik säljkonsulent 
i Thessaloniki och trivs som fisken i vattnet i det varma grekiska klimatet.

TExT andreas Hermansson
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Oriflame grundades i Sverige 1967 och är ett 
kosmetikföretag som säljer naturliga och 
högkvalitativa skönhets- och hudvårdsprodukter 
genom en oberoende försäljningskår, utanför den 
traditionella detaljhandeln.

Oriflame Cosmetics är idag ett av världens 
snabbast växande kosmetikföretag.
Oriflame har försäljning i 62 länder och är en 
av marknadsledarna i över hälfen av dessa. 
Säljkåren på mer än 3.1 miljoner självständiga 
Säljkonsulenter marknadsför en komplett serie 
av högkvalitativa hudvårds-, doft- och kosme-
tikprodukter.

Mer information om Oriflame Cosmetics samt 
kontaktuppgifter till våra 

branchkontor i hela 
världen hittar ni på 
www.oriflame.com

Grekland ända sedan 1973 har hon 
fortfarande god kontakt med hem-
landet. Dottern, som åkte till Sverige 
för att studera, blev kvar i Göteborg. 
Där finns numer även två barnbarn att 
besöka, dessutom har Anne Kristin 
syskon i Stockholm, så det blir minst 
fyra resor till Sverige varje år.

- När jag var yngre såg jag mer 
Grekland som hemma, men nu ser jag 
Sverige allt mer som mitt hemland. Det 
finns en ordning och reda där som jag 
kan sakna. När man är ung tänker man 
kanske inte så mycket på det, men ju 
äldre jag blir, desto mer avkopplande 
tycker jag att det är att komma till 
Sverige. Människor är väldigt vänliga i 
Sverige också.

- Det bästa med Grekland är så 
klart klimatet, i dag är det 20 grader i 
solen. Ljuset gör mycket för ens humör. 
Sedan är det trevligt att folk träffas och 
socialiserar mycket här, men det är ett 
hårt liv här också. Man måste alltid 
kämpa, men det passar mig ganska bra. 
Jag släpper aldrig taget och ger aldrig 
upp, det tycker jag också är lite svenskt. 
Väldigt många av de mest framgångs-
rika kollegorna jag har här är också 
svenskor, avslutar Ann-Kristin. 
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AUsTRALiEN
Bentleigh 
Lars Sandvik
tel: +61-395573460
lsandvik@optusnet.com.au

Sydney 
Annette Minards
tel: +61-249 597905
annetteminards@gmail.com

CanBerra
Katarina Prime-Linmarker 
tel: +61-2 6287 7762
katarina.prime-linmarker@
foreign.ministry.se

BAHRAiN
ManaMa
Agneta Svanholm
tel: +973-531085
swecon@batelco.com.bh

BELGiEN
BrySSel
Elisabet Stael von Holstein
tel: +32-2 353 05 51
stael@belgacom.net

Karine Henrotte
tel: +32-87231323
Karine.Henrotte@skynet.be

BRAsiLiEN
rio de Janeiro
Lars Magnusson
tel: +55-21 25 21 98 43
lars.magnusson@swedishtrade.se

Sau Paulo
Jonas Lindström
tel: +55-11 3066 2590
jonas.lindstrom@swedcham.com.br

BOTswANA 
gaBorone
lottie hultgren Finnström
lottiefinnstrom@gmail.com

CHiLE
Santiago de Chile
Peter Landelius
tel: +56-22314950
peter.landelius@gmail.com

CYPERN
liMaSol
Hans Nauchman
Tel: +357-25315710
hbnpol@spidernet.com.cy

Per Nehler
Tel: +357-25943659
katvoune@cytanet.com.cy

EsTLAND
reval/tallinn
Anders Hedman
Tel: +372-5046900
anders@sirowa.ee

FRANKRiKE
Bordeaux
Daniella Bumb
tel: +33-6 732 520 14
daniellabumb@hotmail.com

MonaCo
Pia Ribbhammar
tel: +33-493605187
faldorocca@hotmail.com

niCe
Åke Almroth
tel: +33-493364525
almroth@wanadoo.fr

PariS
Anders Fogelström
tel: +33-144550124
andersfogel@wanadoo.fr

thouarS
Torbjörn Ihre
tel: +33-5 4996 6437
johan.ihre@orange.fr

FÖRENADE 
ARABEMiRATEN
duBai
Ewa Haechler
tel: +971 4 394 8010
ewahaechler@yahoo.com

Kerstin Lidén
tel: +971- 4 394 54 07
liden@mailme.ae

GREKLAND
ialiSoS, rhodoS
Elisabet Katsimbri-Helin
tel: +30-24193087
rodosbo@hotmail.com

HONG KONG
hong Kong
Lisbeth Claesson
claesson@netvigator.com

hong Kong
Per Ågren
tel: +852-354 121 09
per.agren@apchk.com.hk

iTALiEN
Bologna
Åsa Hagberg 
deapascolmonte@hotmail.com

gragnano
Zara Järvström 
jonas.zara@libero.it

Milano
Birgitta Carlsson-Occella
tel: +39-039-321813
sbmoccel@tin.it

KANADA
toronto 
Lars Henriksson
tel: +1-4164898438
lars@norditrade.com

vanCouver
Anders Neumueller
tel: +1-6047316361
anders@nordicway.com

QueBeC
Jeanette Wetterling
tel: +514-8455576
sverigenytt@hotmail.com

KiNA
ChongQing
Bert Felt
kiwi@fastermail.com

LiTAUEN
vilniuS
Jan Hansson
tel: +370-52608645
jaha@takas.lt

LUXEMBURG
grevenMaCher
Michael och Inger Mietzner
tel: +352-750449
mietzner@pt.lu

Karin Westlin

Hur länge tror du att du kommer att bo 
kvar utomlands?

- Jag är här till och med den 31/5 på en 
praktikplats. Just nu tror jag inte det blir 
längre än så. 

vilka fördelar ser du med ditt nya hemland?
- Framför allt amerikansk mentalitet, 

fast det kanske är en fördom? Jag hoppas 
på en ”can do” attityd.
 
vad kommer du att sakna mest med 
sverige?

- Familj och vänner givetvis. När det 
gäller småsaker verkar det bli normal 
yoghurt som ar ordentligt syrlig och - tro 
det eller ej - SL.

vad tänker du göra när du drabbas av 
hemlängtan?

- Jag har med mig minnessaker från 

nära och kära (foton och brev) så de kom-
mer jag att titta på och läsa: då känns det 
som om de är med mig.

Har du något tips till andra unga svenskar 
som vill flytta till UsA?

- Jag minns att jag pratade med 
Christina Moliteus från SWEA under 
Utlandssvenskarnas Parlament 2007 om 
att åka utomlands. Hon sa ”where there is 
a will there is a way”. Jag tror att om man 
verkligen vill åka så gäller det att leta ef-
ter alla möjliga vägar och vara beredd när 
chansen dyker upp. Vill man verkligen så 
går det på något sätt, men det kan ta tid 
och det kanske inte blir exakt så som man 
foreställt sig. Jag skrev upp mig inom 
SACC:s traineeprogram och det kan ju 
vara bra om man vill till USA - annars 
finns det ju många chanser att studera 
utomlands via sitt universitet. 

Karin Westlin har tidigare varit 
medarbetare till SVIV-kansliet. 
Nu ska hon flytta till Seattle i 
USA där hon blir SVIV-ombud!
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MALTA
St Julian 
Lotta Hultberg
tel: +35- 270 160 19
hultberga@yahoo.se

Ewa Helzen
tel: +35 621 383 471
eb@helzen.com

MALAysiA
ampong
Bo Jeansson
tel: +60-12 339 5289
bo.jeansson@spray.se

Subang Jaya
Jan Orrnert
tel: +603- 563 000 14
janorrnert@hotmail.com

MAURiTiUs
mivoie, black RiveR
Tommy Erixon
tel: +230-4836000
toer97@intnet.mu

MeXikO
mexico city 
Carl-Otto Rydner
tel: +52-5555208603
rydner@prodigy.net.mx

NORGe
RöyJen
Per Vatn
tel: +47-974 255 88
oslo@blagulbar.se

RyssLAND
moSkva
Per Lundberg
tel: +7-0952916197
plundberg@umaco.org

Mattias Lindström
tel: +7-0951989842
mattias.lindstrom@memo.ikea.com

Lars Lönnberg
tel: Uppgift saknas
larslonnberg@gmail.com

Frederick Runsten Lindblad
tel: +7-0959734424
runsten@yandex.ru

Ulf Smedberg
ulf.smedberg@ikea.com

nizhni novgoRod
Anna Sandström
tel: +7 8312 102 467
sandstrom.anna@hotmail.com

sAUDi ARAbieN
Riyadh
Gabriella Norlin
gabriella.norlin@telia.com

sCHweiZ
beRn
Elisabet Zeller
tel: +41-319610429
elisabetzeller@bluewin.ch

Karin Jordi
tel: Uppgift saknas
karinjordi@hotmail.com

Claës S:son Ankarcrona
med familj
tel: +41-223611381
claes.ankarcrona@bluewin.ch

geneve
Erika Lundström
tel: +41-798165175
l_erika@hotmail.com

züRich 
Birgitta Arve
tel: +41-44 261 52 50
birgitta.arve@active.ch

siNGAPORe
SingapoRe
Johan Segergren
tel: +65-65133398
johan_segergren@yahoo.se

Anna Carendi
anna.carendi@gmail.com

sPANieN
alicante
Gunnar Mellquist
tel: +34-966422100
spanien@mellquist.se

baRcelona
Dea Mansten med familj
tel: +34-609724354
deamarie@teleline.es

malaga
Sten o Gertrud Koritz
gertrUd.koritz@comhem.se

maRbella
Claes E Jacobsson
tel: +34-95 282 2922
c.jacobsson@post.harvard.edu

sTORbRiTANNieN
ilSe of man 
Eva Wisemark
ewoptima@netcomuk.co.uk

london 
Anneli Pinchard
anneli@f2s.com

Suzanne Bolinder
tel: +44-2077271902
sB@consido.net

mancheSteR 
caroline karlsson
tel: +44-1618324266
carrosbrevlada@hotmail.com

Anna carlsson, Ungd.ombud
annaecarlsson@gmail.com

syDAFRikA
JohanneSbuRg
Gunilla Malmqvist
tel: +27-117 86 05 72
gm@consido.net

syDkOReA
Seoul
Håkan Borin
tel: +822-792 11 58
hborin@eimail.co.kr

THAiLAND
tai thong village
Tyrone Milton
tel: +868-6324486
tyrone@traveled.se

TRiNiDAD & TObAGO
tRinidad
Hannele Thompson
tel: +868-6324486
little_hanna@yahoo.com

TUNisieN
tuniS 
Marianne Ayadi
tel: +216-98 366 377
darayadi@hexabyte.tn

TURkieT
iStanbul 
Pia Anundsdotter
tel: +90-2122683736
anundsdotter@superonline.com

TyskLAND
beRlin
Elisabet Hellstedt
tel: +49-30 882 41 51
hellstedt@t-online.de

bonn
Ingrid von Scheele
tel: +49-22242900
jutta.reichelt@t-online.de

düSSeldoRf
Göran Svensson
tel: +49-211402480
bridgesvensson@t-online.de

hambuRg
Kristina Ekelund
tel: +49-40 80 44 65
kristina.ekelund@hamburg.de

lübeck
Berith Jangesand
tel: +49-451396492
berith@rojanet.de

münchen
Birgitta von Wrangel
tel: +49-89292923
birgitta.von-wrangel@gmx.de

UsA
floRida, bRandon
Björn Andrén
tel: +1-8136543616
andoknap@tampabay.rr.com

floRida, SaRaSota
Mick Johnsson
tel: +1-9419181111
mickjson@aol.com

illinoiS, chicago
Kerstin Brorsson
swedconsul@aol.com

illinoiS, lake foReSt 
Pia Wennerth
tel: +1 312 781 6262
wennerth@comcast.net

kalifoRnien, San diego
Barbro Sjötun
tel: +1-8582732114
barbro@essential-change.com

kalifoRnien, San fRanciSco
Lisa Wiborg
tel: +1-4159223236
b39chase@sbcglobal.net

kalifoRnien, San JoSe, 
Silicon valley
Christian Olsson
tel: +1-4086479762
christian@olssonfamily.net

louiSiana, new oRleanS 
Eva Lamothe Trivigno
tel: +1-5048911263
evatrivigno@aol.com

louiSiana, new oRleanS 
Cecilia Kjellgren
tel: +1-5048915218
ceciliakjellgren@cox.net

minneSota, RoSeville 
Ewa Rydåker
tel: +1-6516318250
rydaker@ix.netcom.com

new JeRSey, wayne
Gunhild Ljung
tel: +1-9736962054
gljung@micronav.com

new yoRk, new yoRk
Steve och Karin Trygg
tel: +1-2125802635
stevetrygg@hotmail.com

noRth caRolina, caRy
Ylva Westin
tel: +1-9192338792
awestin@nc.rr.com

pennSylvania, philadelphia 
Jonas Vesterberg
tel: +1-9192749108
jonas.vesterberg@gmail.com

waShington 
Thomas Unander-Scharin
unander-scharin@hotmail.com

wiSconSin, madiSon 
Mats Johansson
mwj@medicine.wisc.edu

veNeZUeLA
caRacaS
Sven Nehlin
tel: +58-29453401
nehlin@cantv.net
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Stöd Svenskar i Världen!
Vi bevakar dina intressen och kämpar för dina rättigheter!

Vi påverkar beslutsfattare! 

Vi håller dig informerad om vad som händer i Sverige!

Hjälp oss fortsätta informera, bevaka och påverka beslutsfattare 
i frågor gällande utlandssvenskar!

Ditt bidrag betyder mycket. Du eller ditt företag kan bli medlem redan i dag. 

Vi tar även emot generella donationer till vår ideella verksamhet.

Plusgiro 504-1   Bankgiro 732-0542   IBAN: SE75 5000 0000 0521 3100 1002   SWIFT: ESSESESS

Det här får du som föreningsmedlem!
Intressanta förmånspaket till alla medlemmar!

Ett utökat stipendieprogram för studenter!

Tidskriften Svenskar i Världen fyra gånger om året!

Råd och stöd kring flytt, skattefrågor och mycket mer

Läs mer på www.sviv.se

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