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HITTA DITT 
EGET SKATTEPARADIS
Vill du kunna spara i aktier och fonder utan att betala en krona i skatt på vinsterna? Slippa 
deklarera och ha friheten att sätta in och ta ut dina pengar när du vill, utan trista avgifter? 
Gör som många andra redan gjort, hitta ditt skatteparadis på www.nordnet.se. Pengarna du 

sparar genom att välja Nordnet kan du ju alltid lägga på något trevligt. 
En resa till Cayman Islands kanske?

Öppna Nordnet Kapitalförsäkring på 
www.nordnet.se

AKTIER, FONDER OCH PENSIONER

 Handel med fi nansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Dina investerade pengar kan såväl öka som 
minska i värde och det fi nns inga garantier för att du får tillbaka det investerade kapitalet.
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Portföljöversikt med Danske eBanking

Med Danske eBanking får du full överblick över din portfölj och dina investeringar. 

Dessutom får du tillgång till ett unikt investeringsuniversum med över 15 000 

olika värdepapper på de största börserna, möjlighet att handla i Danske Fund och 

externa fonder – för att bara nämna några av fördelarna.

Danske eBanking ger dig friheten att handla dygnet runt – var du än är.

Gå in på www.danskebank.lu eller kontakta oss.

Danske Bank International

2, rue du Fossé, P.O. Box 173

L-2011 Luxembourg

Tlf. +352 46 12 751

Danske Bank International S.A., R.C.S. 

Luxembourg, No. B. 14.101, Aut 24859

 Situation Aktiv investerare

 Ønske Att följa dina investeringar
  – oavsett var du är 

 Løsning Danske eBanking

170x240 Aktiv investor eBanking_1   1 30/08/07   12:45:39
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GENERAL- 
SEKRETERAREN

ÖRJAN BERNER

>>

● ● ● SVIVs hemsida växer och har nu ca 16 000 använ-
dare. De kan bli tio gånger så många!

Här ges en plattform för kontakter, information, er-
farenhetsutbyte m.m. som är öppen och välkänd bland 
utlandssvenskar i hela världen. I Diskussionsforum ges en 
oändlig mängd information om förhållanden i olika länder, 
om problem och möjligheter i samband med utlandsboende 
och om fl yttning till och från utlandet.

Med hjälp av sökverktyget kan Du leta rätt på vad som 
intresserar just dig. Om inte svaret kan hittas där så ges det 
sannolikt genom en fråga i detta forum för det fi nns många 
hjälpsamma utlandssvenskar.

SVIVs medlemmar kan även utnyttja den information 
som ges i UDs stationsrapporter på vår hemsida och ställa 
frågor till vår expertpanel i frågor om pensioner, försäk-
ringar, familjerätt mm. Ett antal andra tjänster fi nns där 
och vi funderar även på att lägga texten till denna tidskrift 
på hemsidan.

Förslag om förbättringar i det sakliga utbudet mottas med 
tacksamhet. Vi håller nu på att tekniskt förbättra sidorna 
för att få upp snabbheten i mottagande och användning. 
Klagomålen har varit många och berättigade men det skall 
bli bättre! 

Vi anser nu att hemsidans instrument ”landsidorna” inte 
utnyttjats på det fi na sätt som är möjligt. Dessa kan dock 
bli det viktigaste vi har. Därför gör vi nu en drive för att 
skapa 100 aktiva landsidor och med dessa täcka in nära 
nog alla länder där svenskar bor och verkar. De kan bli 
mötesplatser för alla er som bor i dessa olika länder och de 
kan då snabbt öka användningen av www.sviv.se 

Vi har gått ut med frågor till hemsidans användare om 
intresset att aktivt medverka och har fått glädjande snabba 

SVIV på webben – nu vill 
vi skapa 100 landsidor

och positiva besked. Det gäller för oss att få en eller fl era 
lokala redaktörer, som kan ta sig an de olika landsidorna, 
d.v.s kontinuerligt föra in nytt material, lägga in information 
om vad som händer i landet av intresse för svenskar, föra in 
program för de svenska klubbar och föreningar som fi nns 
där, samarbeta med ambassaden, handelskontoret, Svenska 
Kyrkan för att sprida deras information.

Att dessa organisationer redan ofta har utmärkta egna 
hemsidor minskar inte nyttan av våra landsidor – de ger en 
lättåtkomlig översikt, de kan länka till andra, samarbetet 
ökar information och intresse. Vi skulle också välkomna 
om de som bloggar i regionen lägger in sådana texter – eller 
åtminstone ett urval av dem. The sky is the limit ifråga om 
möjligheter att skapa livaktiga lokala landsidor och vi är 
beredda att hjälpa till med det tekniska så att det blir lätt 
för lokala redaktörer att manövrera sina sidor.

Vår tanke är att de lokala sidorna skall präglas av sina 
redaktörer, sina besökare samt av landet de representerar. 
Det innebär att olika landsidor kan ha mycket olika inne-
håll. I vissa länder kanske betoningen ligger på utbyte av 
erfarenhet och information om affärsverksamhet, i andra 
kan det gälla socialt umgänge, insatser för svenskar och 
Sverige, i åter andra kanske inriktningen är mot studenter 
eller en blandning av dessa olika teman.

Gemensamt är att utlandssvenskar i ett visst land lätt ska 
kunna fi nna andra på samma plats i världen och att de skall 
få råd, tips, varningar, rekommendationer, upplysningar, 
efterlysningar, utlysningar och allt annat relevant för lokalt 
boende. Vi välkomnar också nyheter från landet, artiklar 
om sevärdheter, bloggar om hur vardagen kan se ut, diskus-
sioner mellan utlandssvenskar på plats. Vår förhoppning är 
att sidorna skall bli särskilt livaktiga och intressanta då de 
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>>

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

Du behöver inte missa dina svenska 
favoritprogram bara för att du är utomlands!
Du kan se dem samtidigt som dina vänner i Sverige, var du än bor i Europa, Asien, Australien och Afrika – 
om du abonnerar på Sveriges Televisions utlandskanal SVT EUROPA. Och inte ens när du reser i dessa 
världsdelar behöver du vara utan svensk tv – förutsatt att ditt hotell abonnerar på SVT EUROPA.

SVT EUROPA direktsänder svenskproducerade program från SVT1 och SVT2 samt från temakanalerna 
SVT24 och Kunskapskanalen via satellit. Dygnet runt, året om. Du får nyheter och fakta. Musik, sport 
och natur. Barn- och nöjesprogram. Drama, debatter och kultur. Dessutom två radiokanaler Radio Sweden 
och P4, utbildningsprogram från UR samt SVT Text:s alla text-tv-sidor inkl Stockholmsbörsen.

Som medlem i SVIV har du medlemsförmån vid tecknande av nytt abonnemang – 
för närmare information se: www.sviv.se eller kontakta SVT EUROPA:s kundtjänst: 

ConNova TVX AB  tel: +46 (0)141 - 20 39 10  fax: +46 (0)141 - 20 39 11  e-post: svteuropa@connova.se

Via satellit till 

Europa, Asien, 

Australien 

och Afrika!

svt.se/europa

som bor i landet aktivt och självständigt sköter dem. 
Vi har nu ett fyrtiotal redaktörer för ett tjugotal länder. 

Australien, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kanada, 
Mexiko, Nederländerna, Saint Lucia, Singapore, Spanien, 
Sverige (ja, vi diskriminerar inte mot dem som nu bor i 
hemlandet – de kanske funderar på att fl ytta ut eller har 
återkommit från utlandet och vill bevara kontakter), Stor-
britannien (som vi delat upp i fyra delar – London, England, 
Skottland, Northern Ireland), Thailand och Tyskland.

Slutligen USA, som hyser den absoluta majoriteten av ut-
landssvenskar och som vi har delat in i 5 regioner, NORTH-
EAST (11 stater): Maine, Vermont, New Hampshire, New 
York, Rhode Island, Connecticut, Massachusetts, Penn-
sylvania, New Jersey, Delaware, Maryland, SOUTHEAST 
(12 stater): Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, 
Kentucky, Virginia, West Virginia, North Carolina, South 
Carolina, Georgia, Alabama, Florida, MIDWEST (12 
stater): North Dakota, South Dakota, Kansas, Nebraska, 
Minnesota, Iowa, Missouri, Illinois, Wisconsin, Michi-
gan, Indiana, Ohio, SOUTHWEST (4 stater): Arizona, 
Texas, New Mexico, Oklahoma, WEST (11 stater): Alaska, 
Californien, Washington, Oregon, Wyoming, Utah, Idaho, 
Montana, Colorado, Nevada, Hawaii.

Minst två redaktörer skall fi nnas för varje land eller 
region, något beroende på hur många utlandssvenskar 
som bor där. Det kan bli så många som 10 redaktörer för 
något land men då behövs en person som har slutlig be-
stämmanderätt. Redaktörsuppgiften medför ingen lön men 
vi hoppas att landsidorna skall få in annonser från lokala 
intressenter och då får förstås de lokala redaktörerna/an-
nonsackvisitörerna en god del av dessa intäkter.

De som är intresserade av att bli lokala redaktörer bör 
skicka ett mail till redaktor@sviv.se. Det gäller även dem 
som fi nns i ovannämnda länder där redaktörer är utsedda. 

Vi tror att bidrag till detta arbete kommer att välkomnas. 
Med gemensamma krafter skall vi väl kunna nå målet om 
100 aktiva landsidor om inte vid årsskiftet så åtminstone till 
midsommar!                                                                   ■

Welcome to
Alfa Quality Moving AB is specialized in complete international 
moving service.

Alfa Quality Moving AB is a high quality company and among 
the 10 largest international moving companies in Europe.

Alfa Quality Moving AB takes responsibility to exceed
customer expectation at every level of their relocation.

Alfa Quality Moving AB can 
provide service to all parts 
of the world, through our 
global network of quality
moving companies.

Alfa Quality Moving AB is 
the only Swedish company 
that has been selected mem-
ber of prestigious OMNI.

Alfa Quality Moving AB

GÖTEBORG
+46 31-80 75 80

MALMÖ
+ 46 40 394350

STOCKHOLM
+ 46 8 534 711 30

JÖNKÖPING
+46 36-31 26 60

Offi ces also in  NORWAY, DENMARK, FINLAND

www.alfamoving.se
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Making it possible

Nordea Bank S.A. är en del av Nordea, den ledande fi nansiella koncernen i Norden och Baltikum. Koncernen har 10 millioner 
kunder och 29 000 anställda. Som den ledande nordiska banken med europeisk verksamhet i Luxemburg och Schweiz, fokuserar 
Nordea Bank S.A. på internationell förmögenhetsförvaltning, fonddistribution och fondförvaltning. Våra 385 anställda arbetar med 
ett brett spektrum av internationella kunder globalt.

En del nämnda tjänster och produkter kan i vissa fall, beroende på lokala regler, inte vara tillgängliga för individer bosatta i specifi ka länder. De nämnda delfonderna är en del av 
Nordea 1, SICAV, ett kollektivt investmentföretag bildat och etablerat i enlighet med lagstiftningen i Storhertigdömet Luxemburg. Investeringar i Nordea 1, SICAV, bör endast göras 
enligt gällande prospekt samt aktuella års- och halvårsredovisningar, vilka kan erhållas utan kostnad från Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, PO Box 782, L-2017 
Luxembourg, eller från våra distributörer. En transaktion som medför valutaväxling kan, beroende på fl uktuering i växelkurser, påverka värdet på en investering. En investering i 
“Emerging Markets” medför en högre risk. Publicerad av Nordea Bank S.A. Luxembourg: Tel. +352 43 88 77 77 www.nordea.lu, Zürich: Tel. +41 44 421 42 42 www.nordea.ch.

10 tips om hur
du får dina 
placeringar

att växa.

Beställ boken på 
www.nordea.lu.

Många skulle kunna få ut
mycket mer av sina placeringar

Kanske även du?

Det fi nns många som skulle kunna få ut mycket mer av sina placeringar om de bara 

kände till alla alternativ som fi nns, särskilt för att begränsa risken. 

Vi har tagit fram tio väl underbyggda placeringsförslag som alla går ut på att få en så hög avkastning som 

möjligt till så låg risk som möjligt. De ger dig uppslag och tips på hur du kan höja värdet på dina placeringar 

och samtidigt begränsa risken. I vår placeringshandbok kan du läsa mer om lånefi nansierade placeringar, 

placeringspooler, portföljförvaltning, skattegynnade försäkringar och utvalda fonder från det prisbelönta 

fondbolaget Nordea 1, SICAV.

SvenskVarlden_205x275_SWE.indd   1 15/10/2007   17:43:24
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FRÅGOR & SVAR

KERSTIN GUSTAFSSON

Kerstin Gustafsson är Svenskar i Världens ex-
pert och rådgivare i juridiska, ekonomiska och 
praktiska frågor som kan uppstå i samband med 
ut- och återfl yttning 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 gäl-
ler i den egna situationen, återkom med privata 
frågor till Kerstin, kontakta jurist eller annan 
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

SÅ SKATTAR MALAYSIAEXPERT

Vi planerar att anställa en kvinnlig spe-
cialist från Malaysia under en period av 
2 år. Hon tar med sig två skolbarn men 
är ensamstående.  Förutom lön o bo-
nus, får hon fri bostad, fria skolavgifter, 
barnomsorg och tjänstebil. Hur kommer 
hon att beskattas? Finns det möjlighet i 
Sverige att hon kan få lägre skatt efter-
som han är expatriate och här under en 
begränsad tid. 

Lön och bonus beskattas som vanlig in-
komst, liksom bostadstillägg. Ställer fö-
retaget bostad till förfogande, beskattas 
hon för det s k bostadens marknadsvärde. 
Skolavgifter och avgifter för barnomsorg 
beskattas också som vanlig inkomst. Tjäns-
tebilen beskattas till ett förmånsvärde 
utifrån bilmodell, extrautrustning, om 
miljöanpassad samt körsträcka. Tabeller 
fi nns att tillgå på Skatteverkets hemsida 
www.skatteverket.se. Bilförmån. I Sverige 
har vi inte en generell skattereduktion för 
expatriates som i många andra länder. 
Däremot fi nns möjlighet att söka den s k ex-
pertskatten, vilket innebär att endast 75% 
av inkomsterna och förmåner tas upp till 
beskattning och socialavgifter under max 
3 år. Om expertskatt erhålls är skolavgif-
terna och barnomsorg skattefria. Företaget 
måste i god tid före anställningen lämna 
in ansökan till Forskarskattenämnden för 
beslut. Expertskatten beviljas i de fl esta fall 
för personer i ledande befattningar och 
spetskompetens. Handläggningstiderna 
är långa. 

SÅ SKATTAS PENSION 
I LÅGPRISLAND

Jag är pensionär och mina inkomster är 
enbart allmän pension på ca 180 000 kr per 
år samt en tjänstepension från en privat 
tjänstepension på ca 60 000 kr om året 
brutto. Jag skulle gärna vilja vistas utom-
lands under vinterhalvåret. Min pension 
är inte så stor och jag vill därför fl ytta till 
ett land, där min skatt och levnadsom-
kostnaderna blir lägre. Jag har funderat 
på Thailand, Cypern och Bulgarien, där 

jag bedömer att levnadsomkostnaderna 
är lägre än i Sverige. 

Thailand Enligt skatteavtalet med Thailand 
betalar man 25% SINK-skatt i Sverige, dä-
remot inget i Thailand. Eftersom Thailand 
ligger utanför EU-området, måste man själv 
svara för sin sjukvårdsförsäkring, vilket kan 
bli dyrt om man är i 60-årsåldern eller mer.  
Tänk också på att fl ygkostnaderna kan bli 
högre i framtiden ur miljösynpunkt. 

Cypern ligger inom EU-området, vilket 
innebär att man som pensionär kan få 
sjukvård på samma sätt som övriga pen-
sionärer i landet. Medför blankett E 121 
från Försäkringskassan på Gotland, vilken 
bekräftar att man uppbär svensk allmän 
ålderspension. Enligt skatteavtalet har 
både Sverige och Cypern rätt att beskatta 
pensionerna. Avtalet är ett s k creditavtal, 
vilket innebär att man på Cypern får be-
gära avräkning för den svenska skatten, 
dock högst 5% som är inkomstskatten på 
Cypern. Den slutgiltiga skatten blir alltså 
25%. Avtalet tolkas dock på två sätt när 
det gäller privata tjänstepensioner och 
privata pensionsförsäkringar. Dels som 
Skatteverket hävdar att Sverige har rätt 
att beskatta, dels att det är endast Cy-
pern som har beskattningsrätten, vilket 
alltså skulle ge en mycket fördelaktig 
beskattning på dessa pensioner. Ärendet 
har överklagats och Skatterättsnämnden 
har lämnat ett förhandsbesked där man 
går på Skatteverkets tolkning. Förhands-
beskedet har överklagats och avgörs av 
Regeringsrätten. 

Bulgarien ligger inom EU-området, och 
att man där kan få tillgång till sjukvård. 
Beroende på var i landet man bosätter 
sig, kan det fi nnas behov av en tilläggs-
försäkring för att få bra sjukvård. Enligt 
skatteavtalet beskattas pensionen från FK 
endast i Sverige och privata tjänstepen-
sioner och privata pensionsförsäkringar 
endast i Bulgarien. Skattenivån i Bulgaren 
är högst 20%.

Generellt gäller det alla länder oavsett vart 

man fl yttar att man behöver inte äga sin 
bostad för att bli utfl yttad från Sverige 
eller infl yttad i ett annat land. Det räcker 
att man hyr. Att hyra är ofta att rekom-
mendera åtminstone i inledningsskedet, 
så att man är säker på var man vill bo 
och vilka regler som gäller för att köpa 
bostad i landet.

STOR VALUTAEXPORT 
SKA ANMÄLAS

Jag är bosatt i Sverige men ska ut och resa 
under minst 1 år. Jag behöver kontinuerligt 
föra ut pengar för mina resor och uppe-
hälle. Vilka valutaregler gäller för mig.

För den som är ”bosatt” i Sverige lämnas 
betalningsanmälan för alla betalningar till 
och från utlandet som överstiger 150 000 
SEK som sker via bank eller annan valuta-
förmedlare. Kontrolluppgift med uppgift 
om ”kod” vad betalningen avser skickas 
till Skatteverket om beloppet överstiger 
150 000 SEK eller utgör delbetalningar som 
tillsammans överstiger 150 000 SEK. 

Den som reser in i eller ut från ett 
EU-land får inte medföra mer än 10 000 
Euro i kontanter eller resecheckar utan 
att anmäla det till Tullen. Tullen har också 
rätt att kontrollera personer, bagage och 
fordon, för att söka efter kontanter. Detta 
för att förhindra penningtvätt. Länderna 
har också rätt att utbyta information vid 
misstanke om penningtvätt.        ■
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et är inte precis någon diplo-
matportfölj av det normala 
rektangulära formatet som 
Jonas Hafström har hängande 
på den i och för sig mycket 

korrekt kostymklädda axeln – utan en 
ryggsäck i blått med svensk fl agga.

– Min bror som till helt nyligen var 
styrelseledamot i Svenska friidrottsför-
bundet tyckte att jag skulle ha en sådan, 
säger han och tillägger, med sitt vanliga 
uppsluppna skratt, att chefen, utrikesmi-
nister Carl Bildt, fällt en av sina syrliga 
kommentarer om den.

Jonas Hafström har bara suttit i hörn-
rummet med utsikt över Kennedy Center 
och Potomacfl oden i drygt två månader 
men det känns betydligt längre.

– Sju ministerbesök, summerar han 
antalet hittills.

Därtill kan läggas kung Carl Gustaf, 
prinsessan Madeleine och åtskilliga 
svenska storföretagare som även de har 
skäl att på plats informera sig om be-
slut och stämningar i den amerikanska 
huvudstaden.

– Fredrik Reinfeldts regeringsförkla-

Jonas Hafström har befunnit 
sig länge i maktens närhet 
men det var först efter tsuna-
min annandag jul 2004 som 
den svenska allmänheten 
fi ck veta mer om honom. 
Nu innehar han den tyngsta 
diplomatposten, ambassa-
dör i USA, vilket inbegriper 
den lite ovanliga rollen som 
”event manager” i House of 
Sweden. Viktigaste hållpunkt: 
den 1 juli 2009 när Sverige 
”blir EU:s röst i USA”.

AV KARIN HENRIKSSON

ring var väldigt tydlig i att de svensk-
amerikanska relationerna ska intensifi e-
ras, säger Jonas Hafström.

F Ö R H Å L L A N D E T S V E R I G E  – U S A  har ju 
varit gnisselfritt sedan det allt avlägsnare 
1970-talet och Vietnamkrigsprotesterna. 
Men givetvis märks mer av ideologisk 
samsyn mellan alliansregeringen och 
konservativa amerikanska politiker än 
mellan den förra socialdemokratiska 
regeringen och Bushadministrationen. 
Fast nuförtiden handlar det inte bara 
om svenska regeringen och USA – utan 
även om EU.

I den blondglänsande ambassad-
byggnaden i Washington blickas det 
redan fram mot andra halvåret 2009 när 
Sverige ska ta över ordförandeskapet. 
Det blir ett ”förändringarnas år” med 
ny amerikansk president och ny EU-
kommission.

– När EU och USA arbetar konstruk-
tivt tillsammans kan vi åstadkomma 
något, säger Jonas Hafström och näm-
ner särskilt statsministerns favorit-
fråga, klimatförändringarna, men även 
handelspolitik och traditionell 
storpolitik, som konfl ikthärdar i 
exempelvis Mellanöstern.

Med nytt ledarskap i fl era län-
der i Europa tittas det beträffande 
Irakkriget ”betydligt mer framåt 
än bakåt”, enligt Hafström. I USA 
är det känt att Sverige tagit emot 
35 000 irakiska fl yktingar, vilket 
skulle motsvara en halv miljon 

ny event manager 
i House of Sweden

Handplockad Bil

proportionellt sett i USA som bara väl-
komnat några få tusen.

– Det är klart att detta är en väldigt 
tung börda för oss att integrera dessa 
människor. Det bygger på vår generösa 
fl yktingpolitik – men det är vi som beta-
lar med svenska skattepengar och vi vill 
långsiktigt få till stånd både försoning och 
fred i regionen, säger Jonas Hafström.

I sammanhanget nämner Hafström den 
mångåriga kurdiska närvaron i Sverige, 
till exempel utarbetades det kurdiska 
alfabetet i Uppsala, med påföljd att det 
idag går skytteltrafi k mellan Sverige och 
de kurdiska områdena i Irak – och att det 
är möjligt att tala svenska där.

Chefen i Stockholm är, minst sagt, en 
bekant fi gur.

– Jag har arbetat med och för Carl 
Bildt i 14 år, både när han var opposi-
tionsledare och statsminister.

JONAS HAFSTRÖM KAN ALLTSÅ  lyfta på 
luren och ringa utrikesministern om ”det 
är något allvarligt”, utan några inledande 
krumbukter. 

D

Prinsessan Madeleine deltog i ett 
seminarium om traffi cking med 
Jonas Hafström på ena sidan och 
Gunilla von Arbin i drottning Silvias 
World Childhood Foundation på 
den andra.
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– Men, understryker han, detsamma 
gällde min företrädare Gunnar Lund 
med hans förankring i Göran Perssons 
regering. Det är ett tecken på hur smidigt 
det kan gå till i ett litet land.

Därmed kommer vi in på turerna 
kring Lund och Hafström. Den först-
nämnde hade bara suttit i Washington 
i två år när det noterades på UD och i 
pressen att Parisstolen stått vakant bra 
länge efter tillsättningen av Parisambas-
sadören Frank Belfrage som kabinetts-
sekreterare. Det gick rykten om att Bildt 
ville handplocka någon till Paris. Men 
vem? Så småningom framgick det dock 
att det var fråga om att handplocka Haf-
ström till Washington medan Lund, som 
gärna fl yttade tillbaka till Europa, fi ck 
Paris. Elaka tungor sa då att Hafström 
bara varit portföljbärare åt Bildt och att 
hans faktiska tjänsteår i UD varit få.

– Det där får du fråga regeringen om, 
lyder en första kommentar.

E F T E R E N K O RT PA U S P Å  en fråga om 
eventuell ansökan och föresatsen att den 
nya regeringen skulle visa mer öppenhet 
om tillsättningar kommer:

– Det var fl era som inte hade sökt sina 
tjänster. Jag vet inte hur många gånger 
som man har sökt tjänst som ambassadör 
i Washington.

Och, nej, ingen av företrädarna torde 
ha fyllt i någon ansökan och gjorde de 
det var det bara för formens skull. Wash-
ingtonposten innehas ju traditionellt av 
Sveriges mest erfarna diplomater (med 
nämnde Lund med långt förfl utet i fi -
nansdepartementet före Bryssel som ett 
trendbrott). Alltså; Jan Eliasson, Rolf 
Ekéus, Henrik Liljegren, Anders Thun-
borg och dessförinnan Wilhelm Wacht-
meister i hela 15 år. Den sistnämnde fi ck 
draghjälp av hustru Ullas värdinnepåhitt 
med täta omnämnanden i Washington 
Posts mycket lästa skvallerspalt The 
Reliable Source.

– Jonas blir bra, sa Wille Wacht-
meister i en hälsning till undertecknad 
nyligen.

dtman

INTERVJU
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HAFSTRÖM TJÄNSTGJORDE som ung (och 
ungkarl) som förste sekreterare under 
Wachtmeister i mitten av 1980-talet 
och numera stöter de ihop ibland när 
familjen Hafström besöker hustru Evas 
barndomsslott Wrams-Gunnarstorp, ett 
lika attraktivt utfl yktsmål i Skåne som 
det wachtmeisterska Wanås.

– Man var yngre, man hade e n 
uppgift. Nu har man det totala ansvaret 
för ambassaden och framför allt för 
House of Sweden – och har blivit lite av 
event manager på kuppen, säger Jonas 
Hafström.

 – Dagarna kommer att gå, konstaterar 
han om framtiden, med bevakning av 
presidentvalet, resor i landet och fortsatt 
programverksamhet i House of Sweden 
med starka svenska profi lfrågor.

Den första intensiva 18-månaderspe-
rioden med utställningar och seminarier, 
senast med temat Barn, med bl a prinses-
san Madeleines närvaro i diskussioner 
om traffi cking, löper ut den 6 juni 2008. 
Tusentals besökare har ahh-at och ohh-
at över själva byggnaden som även hyrs 
av utomstående. Jag får en utskrift av 
den ansedde utrikesexperten Zbigniew 
Brzezinskis översvallande beröm i ett 
tal om att arkitekturen ”säger något 
om Sverige, dess förmåga att uttrycka 
sig klart… enkelt men ändå med djup 
mening”.

OM NU NÄRHETEN TILL Carl Bildt var ett 
skäl till utnämningen fi nns här en slags 
diplomatins katten-på-råttan-fördel. 
Carl Bildt står nämligen kollegan Con-
doleezza Rice nära och hon står George 
W Bush nära. Men Bildt har en större 
kontaktyta än så, efter många och täta 
turer till Washington, som han drastiskt 
sammanfattade i repliken ”Jag bor på 
KLM” vid ett möte med svenska reportrar 
under Balkankrisen när han fanns bland 
toppförhandlarna i Dayton 1995.

För ett litet tag sedan förekom en 
mycket smickrande kolumn i prestige-
tidningen New York Times, författad 
av Roger Cohen på dottertidningen 
International Herald Tribune, under 
rubriken Osmanske svensken. En man 

med, påpekar Cohen, ”torr humor och 
kvick tunga som kan skryta med att vara 
världsledande expert på kriser i post-
osmanska områden”.

– Ja, det märker jag, bekräftar Jonas 
Hafström ryktet om Bildts välplacerade 
bekanta, med tillägget att detsamma gäl-
ler den socialdemokratiske utrikesexper-
ten Urban Ahlin, som i likhet med Bildt 
vinnlägger sig om att hålla kontakterna 
vid liv, eftersom en ”revolving door” 
mellan think tanks och regeringsposter 
ständigt snurrar i Washington.

– Absolut, blir svaret på frågan om 
att det kanske blir en annan ideologisk 
stämpel på presidenten i januari 2009, 
alltså en demokrat efter åtta år med repu-
blikanen George W Bush, där prognosen 
lyder att den demokratiska majoriteten i 
kongressen stärks.

Men märks Sverige i Washington? 
Och fi nns det intresse för svenska lös-
ningar?

– Jag har hållit två tal och pekat på 
vad vi gör beträffande svenska välfärden, 
men det är vi inte ensamma om, det gör 
även Finland, Danmark, Holland och i 
viss mån Tyskland, säger Jonas Hafström 
och menar att det kanske är dags för 
amerikanerna att blicka över Atlanten 
och se vad som pågår där rörande arbete, 
pensioner och socialförsäkringar.

– Klimatfrågorna – där finns vi i 
bilden, det är så, säger Jonas Hafström 
som kan peka på sin amerikanske kol-
legan Michael Wood på ambassaden i 
Stockholm som aktivt verkat för före-
tagssamarbete.

PÅ MITT FÖRSIKTIGA ”sedan måste man 
ju fråga om tsunamin” kommer lite 
motsträvigt ”måste man…”, men han 
medger att han lär förknippas med den 
katastrofen i all framtid. Det var så att 
han i princip var den ende som uppträtt 
utan klander och att alla utredningar 
kunde sammanfattas i att det var först 
när en vuxen karl – Hafström – ringde 
och grät i telefon som det gick upp för 
Stockholm hur allvarligt läget var. 

– Alla som har varit med om och varit 
mitt upp i en sådan stor katastrof inser 

    Givetvis märks mer samsyn mellan alliansregeringen 
och konservativa amerikanska politiker än mellan den 
förra regeringen och Bushadministrationen”

ju livets tillkortakommanden, säger han 
enkelt. Man har ingen aning om vad 
som händer i morgon, utan får njuta 
av stunden, att vara frisk, av släkt och 
vänner.

Hafström hade dock varit med i han-
teringen av fl era nödsituationer tidigare, 
terroristattacken i Bali, SAS-olyckan i 
Italien m fl . Vidare hade han som chef 
för UD:s konsulära enhet förberett just 
krishantering och nu har han blivit ännu 
mer medveten om vikten att ha med 
personer med erfarenhet av psykologiska 
trauman.

Om en av kärnfrågorna – Vad en 
svensk medborgare kan förvänta sig för 
hjälp? – säger han att det är solklart i 
konsulära ärenden, som borttappade 
pass, rån, våldtäkt, dödsfall. I katastrof-
lägen har man ”lärt läxan” med rivning 

”
Ambassadör Jonas Hafström agerade event 
manager och kulturminister Lena Adelsohn 
Liljeroth invigde höstens barntema på 
House of Sweden i Washington DC.

House of Sweden entréplan hade byggts om 
till lekstuga och Jonas Hafström guidade 
kulturminister Lena Adehlson Liljeroth 
genom utställningen.

INTERVJU
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JONAS HAFSTRÖM

FÖDD: 1948
BAKGRUND: Jur kand i Lund, tre år vid 
tingsrätten i Nyköping, anställd i UD 
1979, reservoffi cer.

Presstalesman och utrikespolitisk råd-
givare 1987 – 1991 till Carl Bildt när han 
var ordförande i Moderata samlingspar-
tiet; 1991- 1994 utrikespolitisk rådgivare 
till statsminister Bildt i statsrådsbered-
ningen; 1994 – 2000 chef för utrikespo-
litiska avdelningen hos moderaterna och 
rådgivare till Bildt.

Diplomatposter i Teheran och Wash-
ington, chef för UD:s konsulära enhet, 
ambassadör i Thailand med sidoackredi-
tering i Laos, Kambodja och Burma 2004 
– 2007.
FAMILJ: Hustrun Eva Hafström, en dotter, 
två söner.

av byråkratiska hinder i Stockholm och 
en samordning med andra EU-länder 
– vars beskickningar en svensk kan 
vända sig till.

–  Planering är allt: att ha en plan som 
alla känner till och att den är övad och 
övad och övad – och det har vi idag på 
alla svenska utlandsmyndigheter.

Det roligaste och tråkigaste hittills?
– Att lära känna den fruktansvärt 

kompetenta personalen. Resor, hittills 
till New York, Boston, Detroit. Jätte-
roligt att komma ut och träffa svensk-
amerikanska handelskammaren och så 
vidare.

DET ÄR DEFINITIVT MER sådant främjande 
idag, än det var för 20 år sedan, konsta-
terar han, som i kategorin roligt (någon 
tråkigast-lista har han inte) även inpla-
cerar överräckandet av kreditivbreven i 
Vita huset.

– Både hustru och barn är med, jag 
tror det är enda landet i världen med den 
traditionen. Det var elva ambassadörer 
och det sades att en hade med sig hela 
släkten, skrattar Jonas Hafström.

Han berättar sedan hur trevlig Bush 
varit mot barnen Hafström, med frågor 
om skolan, hur äldste 14-årige sonen har 
det med ”dating”, att han ska passa sig, 
annars vill fl ickorna dejta honom, och 
om den 12-årige sonen läser böcker.

– Nej, sa Erik, och då sa Bush att det 
gjorde inte jag heller i din ålder, men 
sedan har jag tvingats att läsa desto 
mer!                                                   ■
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n diplomat påstod att Sverige 
är ett snobbigt klassamhälle. 
Det fi ck mig att göra en inter-
vjubok om Överklass. Arbetet 

med boken har lett till att jag ger honom 
rätt. En annan diplomat påstod att Sverige 
är ett land där ordning, måste, råda. 

Det behövde jag inte skriva en bok om 
för att bli övertygad. Den absolut första 
och vanligaste frågan jag fått apropå min 
bok om överklassen är: hur vet du att 
de du intervjuat verkligen är överklass? 
Femte gången jag fi ck frågan skrattade 
jag, den tionde suckade jag.

Vem tror att någon vill snika in sig i 
en bok genom att ljuga om sin bakgrund 
och fabulera ihop en identitet som inte är 
sann, i en bok med anonyma intervjuer? 
Jag kan svara. Ordningsam svensk tror 
det. På fullt allvar.

Vem är överklass? Intervjupersonerna 
i min bok benämnde själva sin bakgrund 
som överklass. Somliga tillfrågade avböj-
de att medverka med motiveringen att de 
inte uppfattade sig som överklass. Visst 
kan man läsa adelskalender, kolla dekla-
rerad inkomst och efterfråga examen, 
men överklass är mer än stånd, pengar 
och utbildning. Eller mindre.

AT T VA R A Ö V E R K L A S S Ä R  framför allt 
att besitta en uppsättning kulturella 
värderingar som säger… att man tillhör 
överklassen. Ingen behöver riskera att en 
dag vakna upp och fi nna sig förvandlad 
till överklass. Det måste fi nnas, eller en 

Överklassen defi nierar sig själv, är alltid vänlig, badar på 
St Barth, skidar i Verbier, köper kläderna på Götrich, bor 
på Östermalm och köper en gård i Sörmland, enligt Susan-
na Popova som skrivit bok om saken.

gång ha funnits, pengar. Men det måste, 
hos den som inte är född överklass, också 
fi nnas en vilja att tillägna sig de koder 
som är överklassens.

Vilka koder? Det varierar. Som en 
intervjuperson påpekar, före första 
världskriget tog överklassen i Österrike 
i hand bara med adel. Koderna är tids-
bundna. För den som föds till dem är de 
självklara, den som betraktar dem utifrån 
kan se hur koderna skiljer sig från dem i 
andra grupper.

Det fi nns en ovilja att kalla sig över-
klass. Den kan ha politiska orsaker och 
vara uttryck för en önskan att inte alar-
mera dem som önskar sig det klasslösa 

Vett och etikett. Överklassen är bäst på att föra sig. Det är därför Magdalena Ribbing, 
Marika Ehrencrona och Ebba von Sydow skriver etikettsböcker... 

Överklassen i Sverige e

E

...till skillnad från Susanna Popova som får 
nöja sig med att ställa frågor.

AV SUSANNA POPOVA
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på allvar. Därav den risk för att inte alls 
uppfattas på det sätt man avsett, som 
personer ur överklassen, hur vänliga de 
än är, kan möta i för dem okända sociala 
situationer. Vänlighetsteoremet fungerar 
framför allt bland de redan vänliga. Ett 
faktum som den överklassuppfostrade 
inte alls behöver bry sig om, det be-
kräftar bara att den goda uppfostran 
som kommit en själv till del – inte är 
allmängods. 

VÄNLIGHET OCH EN GOD bakgrund som 
gärna sträcker sig generationer bakåt, 
räcker utmärkt. Men faktum är att 
alldeles egna ihoptjänade pengar och en 
stark önskan med vidhängande förmåga 
att ta till sig överklassens värderingar kan 
räcka. Och det fi nns konsulter som kan 
lära ut bordsskick, klädkod och uppfö-
rande. Svaret på hur lång tid det tar att bli 
överklass skiftar mellan tre generationer 
och svaret att det kan gå på en. 

Har man lyckats så vet man till slut 
att aldrig tala om pengar, att äta hus-
manskost till lunch, att skicka barnen 
på internatskola, att idka välgörenhet, 
åka skidor i Verbier och bada i St Barth. 
Kläder köper man på Götrich och Her-
mès, man syns inte på vimmelbilder från 
biopremiärer men gärna från vernissager 
och man vet att det är fel att göra om hela 
inredningar på en gång. Det verkar, det 
värsta av allt, bara nyrikt.

Man tackar skriftligt efter skriftlig 
inbjudan, man seglar, bor på Östermalm 
och får man pengar över köper man 
en gård i Sörmland. Och så viker man 
aldrig, aldrig ihop servetten efter maten. 
Voilá!                    ■

n fråga om fi na (v)anor

samhället. Men det kan med or-
den från en intervjuperson vara 
så att: ”Det ligger i det inprän-
tade att man inte ska förhäva 
sig. Lika lite som man pratar om 
att man har pengar, talar man 
om att man är överklass.”

I den hållningen ligger min-
dre av rädsla för att mana fram 

antipatier och mer av självkänsla. 
Med den egna grupptillhörigheten 
följer för somliga en styrka, som 

utifrån kan iakttas som säkerhet. 
Men också de som inte känner den 

styrkan, kan av utomstående uppfat-
tas som säkra. 

EN VIKTIG DEL I SPELET OM att utstråla 
säkerhet är den vänlighet som av fl era 
intervjupersonerna omtalar som viktig. 
Uppfostran i överklassen ska idealt 
sätt förmedla vikten av den konstanta 
vänligheten.

När god uppfostran uttryckts som 
ett belevat uppförande, hade påtalats 
tillräckligt många gånger blev jag 
fundersam. Naturligtvis är vänligt 
uppträdande trevligt och på så sätt 
en viktig del av en socialt passabel 
personlighet, men kunde betoningen 
av vänlighet innebära något mer? Ja, 
möjligen fi nns den med som en bricka 
i spelet om säkerheten. Den som vägrar 
låta någon eller något sätta den egna 
vänligheten ur spel framstår också som 
den säkraste.

Med detta sagt, kan det vara in-
tressant att påpeka att belevad bara 
vinner i miljöer och bland personer 
där denna sociala kompetens tas 
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Transhimalaya, det monumen-
tala trebandsverk han skrev om 
expeditionen kom snabbt ut på 
svenska, tyska, ryska, engelska, 

franska och italienska och blev en best-
seller, särskilt i Tyskland där Hedin var 
större än till och med på hemmaplan.  

Snart började han planera för en ny 
expedition. Den skulle bli större och 
mera vetenskaplig än hans tidigare. Då 
hade han rest ensam med lokalt inhyrda 
medhjälpare. Nu ville han engagera ett 
tiotal experter inom olika relevanta fält, 
anförtrodde han sin tyske förläggare 
Albert Brockhaus i ett brev 1912.

Men första världskriget kom emel-
lan och när han i början av 1920-talet 
offentliggjorde sina planer på en ny 
stor expedition hade han svårt att hitta 
sponsorer. 1923 for han till USA för att 
jaga fi nansiärer. I Detroit försökte han få 
bilkungen Henry Ford att lätta på plån-
boken, men Ford lämnade inte ifrån sig 
ett öre som han inte trodde skulle bidra 
till ökad försäljning av Fordbilar. Hedin 
fi ck återvända tomhänt.

I  FEBRUARI 1925 FYLLDE han 60. Då hade 
han nästan gett upp hoppet om att den 
stora vetenskapliga expeditionen någon-
sin skulle bli av. Den sommaren hyrde 
han Villa Klippudden på Lidingö, med 

För 80 år sedan inledde upp-
täckaren Sven Hedin 1927 
sin sista stora forskningsex-
pedition i Centralasien. 18 år 
hade gått sedan han i triumf 
återvänt från sin senaste upp-
täcktsfärd. Då hade han hyl-
lats som ishockeylandslaget 
Tre Kronor efter ett OS-guld 
och turnerat som föreläsare 
genom alla Europas länder. 
Publiken hade tagit emot ho-
nom nästan som en rockstjär-
na. I Manchester 1909 höll 
han på att bli nedtrampad av 
entusiastiska studenter.

AV AXEL ODELBERG

utsikt över farleden in mot 
Stockholm. Från samma 
utkiksplats hade han elva 
år tidigare, i slutet av juli 
1914, sett en fransk fl ot-
teskader med president 
Raymond Poincarré om-
bord, i förtid lämna ett 
statsbesök i Stockholm, då 
första världskriget hade 
blivit oundvikligt.

När telefonen i villan 
ringde den 29 augusti 
1925, handlade det om 
något mycket mera an-
genämt. Det var en av 
Hedins officersvänner 
som berättade att den 
tyske amiralen Levetzow gärna ville 
träffa honom. Amiralen var utsänd av 
fl ygplanskonstruktören Hugo Junkers 
för att söka upp Hedin.

En vecka senare häm-
tades Hedin med en Jun-
kers G23 grossflugzeug 
ganzmetall, för att fl ygas 
till Junkersverken i Dess-
au. Tre gånger på vägen 
fi ck fl ygplanet stopp i alla 
tre motorerna samtidigt 
men varje gång lyckades 
piloten fi nna en åker att 
nödlanda på. Efter en 
stund gick motorerna 
igång igen och fl ygningen 
kunde fortsätta.

FEM TIMMAR SENARE, efter 
åtta timmars resa, kom 
Hedin, på kvällen den 5 

september, helbrägd ned på Junkersfa-
brikernas landningsbana. Junkers stod 
själv på plattan och tog emot då planet 
kom taxande.

80 år
sedan Sven Hedin 
inledde sin sista 
upptäcktsfärd

1925 erbjöd sig den tyske 
fl ygplanskonstruktören Hugo 
Junkers att betala för en ny 
Hedinexpedition med fl yg till 
Centralasien.
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– Willkommen herr doktor, detta är 
ju förskräckligt! Tre nödlandningar och 
åtta timmar istället för tre! Vad skall ni 
få för tankar om oss och våra maskiner, 
utbrast Junkers då Hedin steg nedför 
fl ygplanstrappan.

– Oroa, er inte herr professor. Jag för-
säkrar er att vi haft en härlig färd. Jag 
gläder mig särskilt åt att ha fått erfara 
hur säkert och elegant piloten parerat 
sina nödlandningar.

Hedin var fylld av förväntan inför 
mötet med fl ygplansmagnaten. Amiral 
Levetzow hade berättat att Junkers ville 
spinna ett nät av fl yglinjer runt jorden.

– Om ni har planer på Asien, så tala 
med Junkers om dem. Han kommer att 
bli förtjust, hade amiralen sagt.

Efter middagen hemma hos Junkers 
röjdes bordet av, stora kartor över Asien 
breddes ut och Hedin pekade ut de om-
råden han helst ville se från luften.

Den fl ygtekniska utvecklingen innebar 
en revolution i det geografi ska ut-fors-
kandets villkor. Det handlade inte bara 
om möjligheten att snabbt överblicka 
och kartlägga väldiga arealer. Från luften 
gick det lättare att upptäcka arkeologiska 
lämningar, än då man harvade runt på 
marken. Det som för ökenvandraren 
tedde sig som en sten bland andra, kunde 
från luften lätt inordnas i ett mönster av 
byggnadsrester.

– Jag har en plan, sa Junkers. Jag vill 

ÄVENTYR

I en Junkers G23 fl ögs Hedin från Sverige till Junkersverken 
i Dessau. Tre gånger under fl ygningen fi ck planet 
motorstopp och tvingades nödlanda.
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>> göra en propagandafl ygning med tre plan 
genom Sibirien till Kina. De ska fl ygas till 
Kinas större städer, som Peking, Tientsin, 
Nanking, Shanghai och Kanton. På så 
sätt ska Kinas ledande män få tillfälle 
att bekanta sig med mina fl ygmaskiner. 
Samtidigt ska maskinerna fungera som 
utställningslokaler för andra fi na tyska 
fabrikat.

DET JUNKERS SEDAN SA  fi ck Hedin att 
känna sig förfl yttad in i sagornas värld. 
Han nöp sig i armén för att försäkra sig 
om att han var vaken; att det inte hand-
lade om en euforisk dröm.

– Herr doktor, när den kommersiella 
delen av denna expedition har avslutats 
tänkte jag ställa ett par av maskinerna till 
ert förfogande, med besättning, bränsle 
och allt. Ni avgör själv hur länge ni behö-
ver dem och jag står för alla kostnader.

Plötsligt dukades det upp både pengar 
och flygplan inför hans häpna ögon. 
Asiens portar höll på att slås upp för 
honom på nytt. Han glittrade som ett 
barn på julafton.

Under de följande månaderna träffades 
han och Junkers fl era gångar för att dra 
upp riktlinjerna. Hedin svämmade över 
av planer. Han ville fl yga uppför Brah-
maputras dalgång, han ville följa Gula 
fl oden, han ville fl yga över Koko nur, han 
ville kartlägga Kunlun med fl ygfoto.

Allt såg ljust ut. Som 60-åring, på 
ålderdomens tröskel, skulle han äntligen 
få komma iväg på en ny expedition. Han 
hade längtat tillbaka till Asien nästan 
ända sedan han kom åter från Tibet näs-
tan 17 år tidigare.  Nu skulle den äntligen 
bli av. Trodde han. Men så började det 
kärva. Junkers hotades av konkurs. Tys-
ka staten tog över hans företag. Frågan 
om propagandafl ygningen till Kina och 
Hedins utforskande av Asien från luften, 
förpassades till periferin. Det såg ut som 
projektet höll på att haverera.

HEDIN TRÖSTADE SIG MED ett besök hos 
exkejsar Wilhelm II, som hade dragit 
sig tillbaka till slottet Doorn i Holland, 
varifrån ententemakterna utan framgång 
försökte få honom utlämnad. Hedin 
skrev ett exklusivt hemma hos-reportage 
från kejsar Wilhelms exil i svenska och 
utländska tidningar.

I brist på den efterlängtade expeditio-
nen till Asien började Hedin smida andra 
resplaner. Mot slutet av juli berättade 

han för Svenska Dagbladet att han tänkte 
fara till Buenos Aires under hösten för att 
hålla en serie föredrag. Sedan tänkte han 
resa vidare till Chile och Peru.

En månad senare, den 30 augusti 
1926, var han bjuden till tyska legationen 
i Stockholm. Han välkomnades hjärtligt 
av legationschefen von Rosenberg, och 
presenterades för två andra herrar, mi-
nisterrådet Brandenburg från regeringen 
i Berlin och överregeringsrådet Mühlig-
Hoffman, som representerade det statliga 
fl ygbolaget Deutsche Lufthansa.

– Herr doktor, vi beklagar den miss-
räkning som ni måste ha känt då er 
överenskommelse med professor Junkers 
gick om intet, började ministerrådet 
Brandenburg med en inlindad syftning 
på en artikel Hedin hade skrivit några 
månader tidigare. Den hade publicerats i 
Berliner Tagesblatt i maj; ett rasande an-
grepp på Tysklands regering för dess sätt 
att behandla Junkers och hans företag.

– Därför, fortsatte ministerrådet, har 
den tyska regeringen bestämt att Deut-
sche Lufthansa träder i Junkers ställe och 
uppfyller alla hans utfästelser med avse-
ende på den planerade expeditionen.

Hedin blev överväldigad. Detta var ett 

av de mest avgörande ögonblicken i hans 
liv. Det som nyss tett sig som en för evigt 
sviken dröm hade i ett slag förvandlats 
till handfast verklighet. Under några 
timmars samtal fogades ramarna för den 
nya expeditionen samman.

LUFTHANSA VILLE ÖPPNA en fl yglinje från 
Berlin till Peking över ryska Turkestan, 
Sinkiang och Mongoliet. Men först 
måste mark- och väderförhållandena 
på sträckan utforskas och bränsledepåer 
läggas upp på platser där planen kunde 
landa för att fylla tankarna.

Hedin skulle bli ledare för företaget, 
men han skulle också ha rätt att bedriva 
egen forskning parallellt med uppdraget 
för Lufthansa. Han skulle bestämma 
vägar, tider, organisation och stab, och 
han hade rätt att ta med sig en grupp 
svenska vetenskapsmän och specialister. 
Lufthansa skulle stå för alla kostnader.

Detta var den tyska statens gåva till 
Hedin, som tack för hans obrottsligt 
lojala och tydligt artikulerade stöd för 
Tyskland både under och efter kriget.

Hedin lät ingen tid gå till spillo. Frus-
tande av nyvunnen energi och entusiasm 
for han till Berlin för att resonera med 

För Hedin var det en befrielse att åter få 
komma ut i den asiatiska vildmarken.

ÄVENTYR

>>
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Lufthansa och den tyska regeringen om 
arrangemangen. I slutet av oktober 1926 
var han klar att ge sig av. Den 20 novem-
ber telegraferade han från Peking: Just 
arrived. All splendid. Charming room.

För ovanlighetens skull hade Hedin 
inte sagt ett ord om expeditionen till 
pressen. Det rörde sig inte om en plöts-
ligt påkommen blygsamhet. Tystnaden 
var rent taktiskt betingat. Fortfarande 
återstod ett stort hinder att forcera innan 
expeditionen blev av. Kineserna måste ge 
sitt tillstånd och det kunde bli knepigt att 
få, särskilt om de hade nåtts av rykten 
om Hedins planer innan han själv hunnit 
lägga fram dem.  

KINA HADE BLIVIT ALLTMER kaotiskt sedan 
kejsardömets fall 1911 och den förste 
presidenten Yuan Shikais död 1916. 
1926, rådde inbördeskrig. Flera olika 
krigsherrar med egna arméer stred mot 
varandra.

I söder hade nationalistpartiet Kuo-
mintang under general Chiang Kaishek 

lagt alltmer mark under sig. Den seger-
rika rörelsen lanserade apeller mot det 
utländska infl ytandet i Kina. En våg av 
främlingshat kom svepande söderifrån. 
Den nationella revanschismen fi ck snabbt 
fäste i Pekings akademiska kretsar. Det 
behövdes minnsann inga utlänningar 
för att utforska Kinas arkeologiska och 
paleontologiska skatter.

De mest extrema förespråkade totalt 
förbud mot utländska expeditioner. De 
ville tvinga hem Hedin till Sverige. Vid 

den tidpunkten stod han med en fullt 
utrustad och nästan avfärdsklar jätte-
expedition omfattande 15 svenska och 
tyska medlemmar plus en mängd lokalt 
inhyrda medarbetare. Rimligen skulle 
Hedin inte få fl er sådana chanser i livet. 
Han kunde inte ge upp.

Med uppbådande av all sin mål-
medvetenhet, hela sitt kontaktnät, sin 
diplomatiska förmåga och personliga 
charm, lyckades han, som den ende av 
de västerländska upptäckare, som då var 

Hedin ser på då en av expeditonens Fordbilar genomgår en omfattande reparation. 

>>
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verksamma i Kina, få till ett expeditions-
avtal med myndigheter och forskare. 
Men det tog månader av frustrerande 
förhandlingar. 

I överskriften stod det: Överens-
kommelse mellan Kinas vetenskapliga 
institutioners federation och Dr Sven 
Hedin om en vetenskaplig mission till 
nordvästra Kina.

Att det stod mission och inte expedi-
tion var på kinesisk begäran. Ordet ex-
pedition ansågs föra tankarna till länder 
som befolkades av negrer och vildar, inte 
högt kultiverade kineser. Avtalet innebar 
bland annat att expeditionen utökades 
med tio kinesiska forskare, att alla fynd 
skulle stanna i Kina samt att Hedin fi ck 
en kinesisk medchef vid sin sida.

E F T E R G I F T E R N A S A M M A N FAT TA D E S  i en 
artikel i Svenska Dagbladet med orden: 
Sven Hedin har av det nya Kinas veten-
skapliga värld påtvingats en sannskyldig 
Versaillefred. Måste uppgiva expeditionen 
som svensk. Kinesisk kontrolldirektör vid 
hans sida. Alla samlingar till Peking.  

Det var bittert men hellre det än ingen 
expedition alls. Bittrast av allt var kanske 
att frågan om fl ygspaning över Kinas 
territorium blivit så känslig på grund av 
inbördeskriget. Hedin valde att vänta 
med att ta upp fl ygfrågan till förhandling. 
Bättre att klara av den inledande rekog-
noseringen med kamelkaravan först, då 
lämpliga platser för bränsledepåer skulle 
bestämmas och vindar och väderförhål-
landen dokumenteras.

Mot slutet av sommaren 1927 kom 
expeditionen äntligen iväg, 250 tungt 
lastade kameler. Hedin kände sig som 
fältherre i spetsen för ett fredligt eröv-
ringståg. Hans styrkor omfattade fem 
nationaliteter; svenskar, tyskar, kineser, 
mongoler samt en dansk. I ett tal hade 
han understrukit att politiska och natio-
nella tvister inte fi ck förekomma:

 –Vi ska visa att vita och gula män 
mycket väl kan leva och arbeta tillsam-
mans, och att vetenskapen står över de 
politiska råmärkena och de olika raser-
nas fördomar, hade han sagt.

FÖR ATT DELTAGARNA  skulle känna sig 
rättvist och jämlikt behandlade hade 
Hedin avböjt den kinesiska vetenskaps-
federationens erbjudande att stå för de 
kinesiska deltagarnas löner. Han avlönade 

ÄVENTYR

>>
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även dem.
Framför expeditionen låg mer än 200 

mil av mödosam färd utmed den gamla 
karavanvägen genom södra Gobi, mel-
lan Inre Mongoliets huvudstad Hohhot 
och Sinkiangs huvudstad Urumchi. Det 
tog sju månader innan expeditionen 
kom fram till Urumchi den 27 februari 
1928.

Då hade expeditionen inte meddelat 
sig med omvärlden på åtskilliga månader. 

En viss oro hade spritt sig.
Alltjämt tyst kring Sven 

Hedin – Inga underrättelser 
har ingått om expeditionen, 
skrev Aftonbladet strax 
före jul.

Färden hade delvis varit mycket 
mödosam. Kamelerna hade dött av 
undernäring i öknen och Hedin hade 
drabbats av gallstensanfall och tvingats 
ligga still i tält i fl era veckor över jul och 
nyår medan den sibiriska kylan svepte 
ned över Gobi.

Väl framme i Urumchi fi ck han det 
besked han inte ville ha. Något tillstånd 
för fl ygspaning skulle inte ges. Därmed 
försvann Lufthansas intresse för expedi-
tionen. Det tyska fl ygbolaget, som dittills 

hade bidragit med 1 150 000 kronor (28 
miljoner kr idag), ville inte längre be-
tala för expeditionen. Piloter och annan 
personal från Lufthansa fi ck fara hem. 
Hedin stod åter utan fi nansiär.

Först grävde han djupt i sina egna 
fi ckor. Sedan lyckades han få den svenska 
staten att skjuta till medel i olika om-
gångar och till slut även Chiang Kaishek. 
Expeditionen arbetade vidare i ytterligare 
sju år med geologiska, geografi ska, etno-
grafi ska, arkeologiska, paleontologiska 
och kartografiska forskningsprojekt. 
Först 1935 satte Hedin punkt för Det 
vandrande universitet, som han kallade 
sin sista stora forskningsfärd.

Bearbetningen av det insamlade mate-
rialet sysselsatte expeditionens deltagare 
i årtionden efter hemkomsten. Somligt 
av det insamlade materialet ligger ännu 
obearbetat.  

SVIV:s redaktör Axel Odelberg har 
skrivit en biografi  om Sven Hedin som 
kommer ut våren 2008.                     ■

ÄVENTYR

>>

Hedin tilllsmmans med Chiang 
Kaishek och han fru. Under 
sista året av expeditionen 
var Chiang Kaishek Hedins 
uppdragsgivare och fi nansiär. 
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Kungen, drottningen och kronprinsessan 
Victoria fi ck varsitt ex av Bästa Sverige vid en 
ceremoni på slottet. Författarna Göran Blomé 
och Marie Norgren Bertheau till vänster om 
kungen; inspiratören ambassadör Forsbergs 
änka Ann Forsberg med sonen Lars Forsberg 
till höger om drottningen.

FÖRFATTARE: Gert Blomé och Marie Ber-
teau Norgren
TITEL: Bästa Sverige …från Vikingavälde 
till EU-Monarki/All the best …from the 
kingdom of Sweden
UTGIVARE: Gullers förlag

● Franklin S Forsberg var svenskameri-
kan. Blomé kontaktade honom för mer 
än ett kvartssekel sedan för att intervjua 
honom för en bok han då arbetade med, 
som senare kom ut med titeln ”Swedish-
American Success Stories”. Sedan dess 
har Blomé skrivit ett antal liknade böcker 
från olika länder i världen.

Under arbetet med en av dessa böcker 
träffade Blomé på nytt sitt gamla in-
tervjuoffer Franklin Forsberg. Då var 
Forsberg inte längre ambassadör i Stock-
holm men han hade fortfarande Sverige 
i tankarna.

– Göran, sa han då de båda träffades 
på en svenskamerikansk handelskam-
marlunch i New York, jag har ett projekt 
jag tror passar dig.

FORSBERGS UTGÅNGSPUNKT VAR en bristan-
de förmåga, som han tyckt sig uppfatta, 
hos svenskarna och hos svenska medier 
att ta till sig och uppskatta svenska fram-
gångar och Sveriges i många avseenden 
unika utveckling.

En ny ambitiös bok om Sve-
rige har nyligen kommit ut 
på svenska och engelska. Den 
heter ”Bästa Sverige …från 
vikingavälde till EU-Monarki” 
eller, på engelska, ”All the best 
…from the kingdom of Swe-
den”. Bakom projektet står 
journalisten Gert Blomé, som 
även har skrivit stora delar av 
texten. Idén fi ck han från USAs 
förre stockholmsambassadör 
Franklin S Forsberg. – Varför är det så, undrade han och 

framhöll att Sverige kunde skryta med 
1000 år av obruten monarki och ett 
oproportionerligt stort antal internatio-
nellt ryktbara person.

Forsberg efterlyste en bok som i han-
terlig form skildrade Sveriges utveckling 
som nation sedd i ett internationellt 
perspektiv. Det var med denna kravspe-
cifi kation som Göran Blomé tog sig an 
uppgiften att åstadkomma den bok som 
nu, efter sex års hängivet arbete förelig-
ger i färdigt skick.

I enlighet med Franklin Forsbergs 
intentioner försöker den bland annat 
skildra kungamaktens betydelse för 
Sveriges utveckling och mo narkins roll 
i det demokratiska Sverige. 

F R A N K L I N F O R S B E R G H A N N D Ö  (2002) 
innan Göran Blomé blev klar med ”Bästa 
Sverige” men hans fru Ann Forsberg tog 
över rollen som inspiratör och pådrivare 
och var med då Göran Blomé presente-
rade sitt verk vid en ceremoni på Stock-
holms slott. Då överlämnades de första 
ex:en av boken till kungen, drottningen 
och kronprinsessan.

Boken omfattar 312 sidor i coffe 
table-boksformat och innehåller drygt 
1000 bilder tryckta med hög kvalitet. 
Den vänder sig till såväl en svensk som 
en internationell läsekrets. Kungamak-
ten och näringslivets utveckling står i 

centrum för skildringen, som börjar i 
vikingatiden på 800-talet. Omslaget 
är blått med gul text och små bilder av 
typiska svenska symboler.

Man behöver inte vara nobelprista-
gare för att förstå att det är svenska före-
tags och enskilda svenskars behov av att 
kunna ge bort en trevlig och upplysande 
skrift om Sverige som Göran Blomé 
hoppas kunna tillfredställa med sin bok, 
som för övrigt sponsrats av Skanska och 
företagets tidigare vd Claes Björk. Men 
även svenskar som vill ha en aptitligt 
förpackad snabbrepetition av svensk 
historia kan ha glädje av boken.       ■

Aptitligt förpackad 
skildring av Sverige
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NYA BÖCKER

AV AXEL ODELBERG

FÖRFATTARE: Åsa Linderborg

Titel: Mig äger ingen

Förlag: Atlas

● Åsa Linderborg heter en av de van-
ligaste och rödaste skribenterna på tid-
ningen Aftonbladets kultursida. Nu hör 
hon också till de mest påtagliga aktörerna 
på den svenska bokmarknaden. Tidigare 
i höst debuterade hon med den självbio-
grafi ska skildringen Mig äger ingen, som 
snabbt omfamnades av en samlad kriti-
kerkår och nominerades 
till Augustpriset.

Mig äger ingen no-
minerades i den skön-
litterära romanklassen 
men hade också kunnat 
placeras i fackboksklas-
sen eftersom det är en 
verklighetsbaserad berät-
telse om författarinnans 
uppväxt i Västerås på 
70-talet. Huvudperson i 
boken är dock inte hon 
själv utan hennes far, Leif 
Andersson. Det var han 
som stolt deklarerade: mig äger ingen.

Åsa Linderborg växte upp ensam med 
sin pappa. Hon var fyra år då mamman 
lämnade pappan för en annan man. 
Hon hade tröttnat på att leva med Leif 
Andersson. Han förstod inte varför och 
det gör inte heller läsaren riktigt till en 
början. Det klarnar dock så småningom. 

SVIV guidar i SVIV guidar i 
årets bokfl odårets bokfl od
Sviv presenterar sex titlar i olika 
genrer ur årets bokfl od. Urvalet 
omfattar såväl bigrafi ska verk 
som deckare, satir och chick-lit. 
Där fi nns såväl kvinnliga som 
manliga författare, såväl en 
debutant som garvade gamla 
bestsellersellerförfattare.

Det är en del av skildringens dramatur-
giska upplägg.

Åsa blev kvar hos sin pappa därför att 
hennes mamma inte hade hjärta att också 
ta dottern ifrån honom. Han var en snäll 
och omtänksam pappa som älskade sin 
dotter och skötte hemmet med pedantisk 
noggrannhet. Det pedantiska var dock 
inget allmänt karaktärsdrag. Det omfat-
tade till exempel inte vare sig hans egen 
eller dotterns personliga hygien.

Pedanteriet omfattade 
inte heller kostvanorna, 
något som emellertid kom-
penserades av att far och 
dotter ofta åt hemma hos 
farföräldrarna där mat-
hållningen låg på rejäl 
husmanskostnivå.

Leif Andersson var här-
darmästare och duktig i 
sitt arbete. Han tjänade 
bra men saknade förmåga 
att hålla i pengarna och 
trodde därför att han var 
fattig. När löneperioden 

gick mot sitt slut var 
det alltid tomt i hans plån-
bok. Då vittjade han dot-
terns sparbössa med löften 
om en återbetalning som 
dock aldrig ägde rum.  

 Han var en far på gott 
och ont, kärleksfull men 
styrd av tilltagande alko-
holism. Åsa Linderborgs 
skildring av pappan och 
sitt förhållande till honom 
har vunnit alla litteratur-
kritikernas hjärtan. I Af-

tonbladet tvekar inte Mats Gellerfelt, 
normalt kritiker i Svenska Dagbladet, då 
han förutspår att Mig äger ingen kommer 
att räknas till de klassiska barndoms-
skildringarna.

Lika översvallande är Magnus Er-
iksson i Svenska Dagbladet som kallar 
boken ”Ett djupt gripande bidrag till lit-
teraturen om de tragiska fäderna likaväl 

som en barndomsskildring med klassisk 
resning.” 

FÖRFATTARE: Kajsa Ingemarsson

TITEL: Lyckans hjul

FÖRLAG: Norstedts

● Kajsa Ingemarsson har under de senaste 
fem åren etablerat sig som storsäljare 
i genren chick-lit, även kallad identi-
fi kations- eller må bra-litteratur.  För 

något år sedan skapade den 
tidigare säpomedarbetaren 
Ingemarsson stor uppmärk-
samhet i medierna då hon 
lämnade sitt tidigare förlag 
för ett miljonkontrakt med 
Norstedts.

Lyckans hjul är hennes 
första bok på det nya förla-
get; en extremt vardagsnära 
historia om tre kvinnor i 
ett genomsnittligt svenskt 
villaområde i ett landsorts-
samhälle. Möjligheterna till 
identifi kation med bokens 

huvudpersoner är avsevärda 
för en stor andel svenska kvinnor.

Adressen är Lingonstigen, Sävesta. 
Där bor Miriam, 60, och hemmafru. 
Hon är nöjd med sitt händelselösa liv 
men det faller samman då hennes man 
lämnar henne för att fl ytta ihop med 
sin sekreterare. Där bor också Nina, 
frånskild hårfrisörska med en tonårsson, 
även hon rätt nöjd med livet men med 
aldrig uppfyllda konstnärsdrömmar, och 
där bor den gifta Elinor, utbildad jurist 
men föräldraledig med en liten son.  

En dag fl yttar en främmande kvinna 
in i en av grannvillorna. Hon väcker 
misstankar och obehag med en ständig 
trafi k av okända besökare till hennes hus. 
Hon visar sig emellertid inte vara den 
prostituerade kvinna, som hon först blir 
misstänkt för, utan spåkärring.

Det leder till att de tre väninnorna gör 
en gemensam resa till Stockholm som för 
dem alla leder in i det identifi kationsro-
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manens attraktionskraft kräver, det vill 
säga en ny lite lyckligare livsfas.

Kajsa Ingemarsson har i en intervju 
framhållit att hon skriver sina böcker 
för att underhålla och att de bör be-
dömas med det som utgångspunkt. 
Hennes försäljningssiffror antyder att 
bokköparna tycker att hon lyckas. Lit-
teraturkritikerna är snålare. Så här skrev 
Paulina Helgesson i Svenska Dagbladet 
om Lyckans hjul:

”Själv tycker jag att boken inte kom-
mer loss ur det tillstånd som jag faktiskt 
inte kan kalla annat än småtråkigt. Jag 
saknar det som luktar, smakar eller av-
viker och efter avslutad läsning känns 
det mest bara blankt. Det är inget fel 
på Kajsa Ingemarssons ambition att 
skriva bred underhållningslitteratur, 
men ”Lyckans hjul” lider brist på själva 
underhållningen.”

FÖRFATTARE: Leif GW Persson

TITEL: Faller fritt som i en dröm

FÖRLAG: Albert Bonniers

● Kriminologen och polisprofessorn 
Leif GW Persson skrev sin första krimi-
nalroman för nästan 30 år sedan. Den 
hette Grisfesten och blev en storsäljare. 
Under de följande fyra åren skrev han 
ytterligare två böcker. Men sedan dröjde 
det ett kvartssekel innan han på nytt gav 
ut en bok. Det var 2002. Den hette Mel-
lan sommarens längtan 
och vinterns köld och 
blev även den snabbt 
en storsäljare.

D e n  e t a b l e r a d e 
honom som Sveriges 
kanske styvaste deck-
arförfattare. Till den 
positionen bidrar såväl 
Perssons berättargläd-
je som hans satiriska 
personteckning och 
ingående kännedom 
om polisarbete. Mellan 
sommarens längtan och vinterns köld, 
utgjorde den första fristående delen i en 
trilogi. Den andra kom året därpå och 
hette En annan tid ett annat liv. Även den 
fi ck ett strålande bemötande. 

Faller fritt som i en dröm utgör den 
tredje och avslutande delen av trilogin. 
Här låter Persson sin huvudperson riks-
kriminalchefen Lars Martin Johansson 
sätta tänderna i århundradets kallaste 

brottsfall, det alltjämt ouppklarade mor-
det på statsminister Olof Palme.

Preskriptionstiden för mordet närmar 
sig liksom Johansson pension och han 
vill gärna kröna sin karriär med att lösa 
det. Han samlar en grupp betrodda med-
arbetare omkring sig och börjar studera 
det enorma utredningsmaterialet. Bokens 
inledande del är en genomgång av de 
olika välbekanta spåren som 33-åringen, 
kurdspåret och polisspåret. 

Persson låter snabbt Johansson av-
färda Christer Pettersson som mördaren. 
Persson själv tror nämligen inte för ett 
ögonblick att det var Pettersson som 
skjöt Palme. Istället hamnar det så kal-
lade polisspåret i fokus, 
helt i konsekvens med 
den skoningslösa kritik 
av polismakten, som 
utgör ett bärande tema 
i Perssons två tidigare 
romaner i trilogin. 

Rättsrötan perso-
nifi eras av böckernas 
bête noir den 100-pro-
centigt osympatiske 
kriminalkommissarie 
Evert Bäckström. Han 
är en skrattretande 
parodi på människans sämsta sidor i 
allmänhet och polisers i synnerhet. Han 
är gränslöst fördomsfull och grandiost 
självöverskattande och övertygad om 
att det är en viss ”Janne Gilljo” som är 

gärningsman. 
Spänningen i romanen stiger ju 

närmare tidpunkten kommer för 
avslöjandet av gärningsman-
nen. Persson, vet förstås lika 
lite som någon annan vem 
som mördade Palme. Han 
får ta fantasin till hjälp för 
att konstruera ett sanno-
likt slut på historien. Det 
lyckas han bra med tyckte 
resencenterna.

”Inom kriminalfi ktio-
nens ramar är det en suggestiv och en-
gagerande fi nal på en trilogi som måste 
karakteriseras som ett veritabelt kraft-
prov med få motstycken i detta land”, 
skrev Svenska Dagbladets anmälare 
Magnus Persson

”Inspiration till lösningen hämtar 
Johansson & Persson från mordet på 
Gustav III: den här sortens mord begås 
inte av busar, och knappast av inhyrda 
hitmän från utlandet … En ren resone-

mangsdeckare, ingen action, men av de 
tonvis med böcker som skrivits kring 
Palmemordet är det med säkerhet den 
roligaste – och knappast den mest spe-
kulativa”, ansåg Dagens Nyheters Lars 
Linder.

FÖRFATTARE: Jan Guillou

TITEL: Fienden inom oss

FÖRLAG: Piratförlaget

● Klockan tre en mörk vinternatt gör 
Säpo och terroristpolisen ett tillslag mot 
nio lägenheter i en Stockholmsförort. 
Ett femtiotal personer, män och kvinnor, 

grips, bakbinds och transpor-
teras bort i en logistiskt välor-
ganiserad operation som tar 
nio minuter och bevittnas av 
några utvalda representanter 
för medierna.

De gripna får inte veta 
vad de är misstänkta för 
men dagen därpå får 
svenska folket, genom 
radio, teve och tidningar 
veta att Al-Qaida i Sve-
rige har oskadliggjorts 

och att landet räddats från 
den största katastrofen i historien. Nio 
av de gripna häktas, misstänkta för att ha 
planerat ett fruktansvärt terrodåd.

Det är upptakten till Jan Guillous 
senaste bok ”Fienden inom oss”. Guil-
lou följer därmed upp terrortemat från 
förra årets bok ”Madame Terror” där 
han i actionromanens form förde ett 
resonemang kring vilka våldshandlingar 
som kan kallas terror.

Denna gång vill han varna sina läsare 
för att kriget mot terrorismen, i högre 
grad än terrorismen i sig, hotar demo-
kratin. I symbios med massmedierna 
och under uppammande av en förment 
paranoid rädsla agerar statsmakten för 
att vidga rätten att övervaka och regist-
rera medborgarnas telefonsamtal och 
epostkommunikation över gränserna.

I ”Fienden inom oss” satiriserar Guil-
lou över denna samhällsutveckling och 
driver med den och de attityder som 
driver den. Han tar som ofta tidigare 
hjälp av sitt alter ego, radioreportern 
Erik Ponti samt polisen Eva Johnsén, som 
senast fi ck agera i Tjuvarnas marknad, 
Guillous satir över Skandiaaffären och 
direktörernas jättebonusar.

Eva Johnsen blir inkallad som expert 
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med uppgift att leda förhören med de 
terroristmisstänkta. De goda vännerna 
Ponti och Johnsén, hamnar därmed på 
kollisionskurs ifråga om sin inställning 
till kriget mot terrorismen.

Guillou har flera gånger visat sig 
vara en vass och rolig satiriker men får 
sällan översvallande kritikeromdömen. 
”Som litteratur är ’Fienden inom oss’ 
inte mycket att orda om. Det är habil 
bruksprosa med grunda karaktärer, där 
Guillou lite en passant kängar till femi-
nister, säkerhetspoliser och andra han 
ogillar”, summerade Peter Fröberg Idling 
i Dagens Nyheter.

”Att läsa romanen blir till sist lite 
grann som att läsa 366 sidor Guillou-
krönikor. Vilket väcker frågan om det 
som nu är en medioker roman inte kunde 
ha blivit ett angeläget reportage eller en 
stark essä”, ansåg Anders Johansson i 
Expressen.

FÖRFATTARE: Sverker Oredsson

TITEL: Gustav II Adolf

FÖRLAG: Atlantis

● När ryktet spreds om att Gustav II 
Adolf stupat, sändes 1000 man att leta 
efter honom. Det tog ett dygn att hitta 
den döda kroppen. På eftermiddagen den 
6 november 1632 fann svenska soldater 
kungens lik några kilometer utanför 
Lützen. Det var blodigt, plundrat och 
trampat av hästar.

Kroppen fördes på 
en fl akvagn till det när-
belägna Weissenfels för 
balsamering. Hjärtat 
och inälvorna togs ut 
och lades i särskilda 
förvaringskärl. Den 10 
november startade lik-
tåget norrut. Procession 
var 1000 man stor. Följet 
manifesterade inte bara 
en hjältekungs död. Det 
markerade också att Sverige var en ny-
bliven europeisk stormakt.

I Wittenberg, som hade nåtts den 28 
november, stod Gustav Adolfs kista över 
natten i slottskyrkan där Martin Luther 
1517 spikat upp sina teser mot avlats-
handeln. Det var början till den lutherska 
reformation och Gustav II Adolf hade 
mer än någon annan krigat för protes-
tantismen i dess lutherska variant. 

I Wolgast stod kistan kvar ett halvår 

Tragiskt nog fi ck han själv aldrig uppleva 
sin osannolika framgång. Han dog 2004, 
50 år gammal, året innan hans debut-
bok ”Män som hatar kvinnor” började 
sin klättring på bästsäljarlistorna. Året 
därpå, 2006, kom nästa del i den dec-
kartrilogi som Stieg Larsson hade avslutat 
innan han dog. Den hette ”Flickan som 
lekte med elden”.

I år kom den tredje och avslutande 
delen; ”Luftslottet som sprängdes”. 
Upplageframgångarna med de tidigare 
delarna fi ck förlaget att satsa på en re-
kordstor första upplaga; 300 000 ex. 
Inget talar för att Norstedts har förtryckt 

sig. Hajpen kring den döde 
Stieg Larsson har stått sig 
och recensenterna är fortsatt 
entusiastiska.

”Luftslottet som spräng-
des” tar vid där ”Flickan 
som lekte med elden” slu-
tar. Två svårt skadade 
personer fraktas med 
ambulanshelikopter till 
Sahlgrenska i Göte-
borg. Den ena heter 

Lisbeth Salander. Hon 
är efterlyst som misstänkt 

för dubbelmord. Hon har en livshotande 
skottskada och måste omedelbart opere-
ras. Den andre personen heter Alexander 
Zalachenko. Han är gangster och före 
detta KGB-agent. Han är dessutom Lis-
beth Salanders pappa. Det är han som 
har försökt döda henne och hon har 
skadat honom med ett yxhugg.

Samtidigt som detta pågår gräver tri-
logins huvudperson, journalisten Michael 
Blomqvist i Salanders förfl utna och får 
sanningen klar för sig. Han börjar skriva 
ett avslöjande reportage som kommer att 
rentvå Lisbeth Salander från mordmiss-
tankarna och skaka regeringen, Säpo och 
hela landet i grunden. 

”Luftslottet som sprängdes” omfattar 
700 sidor. ”Det är inte många som klarar 
att göra varenda en av dem till underhål-
lande läsning. Larsson lyckas. Det är en 
stor bedrift och en av förklaringarna till 
böckernas osannolika framgångar. Det 
är inte Larssons fel att denna kvalitet 
också är helt i samklang med ett av bok-
marknadens starkaste nuvarande påbud: 
allt som andas ”tråkig”, ”allvarlig” och 
medialt icke exploaterbar läsning måste 
bort, skrev Magnus Persson i Svenska 
Dagbladet om den sista boken i Larssons 
trilogi.                                                ■
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innan svenska flottan kunde komma 
och hämta den. Först den 22 juni 1634, 
deponerades kungens kvarlevor för gott 
i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Att 
det dröjde s å länge berodde på att än-
kedrottningen Maria Eleonora inte ville 
skiljas från liket.

Gustav II Adolf blev 38 år. Arvet 
efter honom överlevde betydligt längre, 
hans förvaltningsreformer ända in i 
våra dagar. Eftermälet präglas dock av 
hans insatser som härförare. Han har 
jämförts med Alexander den store och 
hedrades själv med denna benämning, 
Gustav den store.

Men enligt författaren till denna bio-
grafi om krigarkungen, 
Sverker Oredsson, tidigare  
historieprofessor i Lund, 
var kungen mer besatt av 
att kriga än framgångsrik 
som krigare. Hans skäl för 
att ge sig in i 30-åriga kri-
get handlade enligt Oreds-
son troligen mer om att 
stärka hans legitimitet som 
Sveriges kung än om att för-
svara protestantismen.

Oredssons biografi om 
Gustav II Adolf, täcker kung-
ens liv från vaggan till graven. Den avslu-
tas med redogörelser för hans betydelse 
för eftervärlden och hans eftermäle, hur 
det har förändrats och varför. Det är den 
första svenska Gustav Adolf-biografi n 

på mer än ett halvsekel och 
speglar den förändring i synen 
på honom som ägt rum till 
följd av ändrade värderingar 
i samhället.

Gustav II Adolf recen-
serades i Dagens Nyheter 
av Gunnar Wetterberg 
själv författare till en 
stor biografi  om kung-
ens rikskansler, Axel 
Oxenstierna. ”Sverker 

Oredsson skriver klart och 
koncist – detta är den moderna översikten 
över Gustav II Adolfs regering som länge 
saknats”, löd Wetterbergs omdöme. 

FÖRFATTARE: Stieg Larsson

Titel: Luftslottet som sprängdes

Förlag: Norstedts

● Få författare har slagit igenom med 
mer dunder och brak än Stieg Larsson. 
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My name is Ludvig Lindberg and I live in 
a castle just outside of Brussels. I don’t just
live here; I’m attending the Swedish Upper
Secondary school too (Gymnasiet). You see, I
go to the Scandinavian School of Brussels.
This is the only Scandinavian school in
Europe that offers boarding on the school
premises. And the boarding house is a castle. 

The teachers here are really good at look-
ing after each individual; they adapt their lessons to each
person and they never assume everyone is the same. That
shows that there is a certain amount of flexibility. We are
always in a small group, which means that there is a good
relationship between the students and the teachers; and 
this means that we learn more! What’s more, all of the
teachers are native speakers which raise the quality of the
language lessons to a higher level. 

Living and studying at SSB is going to be the best thing 
I have ever done! I would warmly recommend other stu-
dents invest in Europe and SSB. You get an education whilst

living in an international environment, you get
experiences and friends for life, and you are
taken care of while learning to take respon-
sibility. Basically: nothing to lose, everything
to gain!

Ludvig Lindberg
Student and resident at the 
Scandinavian School of Brussels.

At the Scandinavian School of Brussels you can take 
an Upper Secondary school Diploma or an International
Baccalaureate Diploma. In the school grounds, 40 students
live in the students’ boarding house. Do you want to know
more about SSB and how to apply to the school as a board-
er? Go to www.ssb.be/gueststudents or contact us direct!

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

scandinavian 
SCHOOL of BRUSSELS

You see, I really live at the 
Scandinavian School of Brussels…

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
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Lars Ryding är utrikeschef på Svenska Dagbladet.

SPRÅK   ÖRAT

❊  LARS  RYDING

ör många var det överraskande och komiskt 
när Skånska cementgjuteriet 1984 bytte namn 
till Skanska. Det betraktades bland allmänheten 
som en alltför stor anpasslighet till engelskan. 
Vad var det för fel på skånsk och Skåne nu plöts-

ligt? Detta landskap som givit oss viktiga kulturyttringar 
som akvavit, pilalléer och svartsoppa. (Nåja, svartsop-
pan kunde möjligen ifrågasättas, men det andra!) Och 
studentsångarna därtill. Skämdes cementmänniskorna 
för det svenska språket, frågade man sig. Den simplaste 
amatörhumorist kunde göra sig lustig genom att prata 
eller skriva utan diakritiska tecken: ”Kare Osten, hjartliga 
halsningar pa fodelsedagen” och sånt fl ams.

Allt det där är pinsamt att tänka på idag. Även om 
huvudskälet till namnbytet säkert var att det internatio-
nella företaget ville anpassa sig till det internationella 
språket, så måste man notera att det visade sig kolossalt 
framsynt på ett annat sätt: det passar på webben. Det 
stora genombrottet för internet kom visserligen först 10 
år senare, men även en cementblandare kan väl ha tur 
och nu, med facit i hand, kalla det som gjordes 1984 för 
proto-internetskt.

Skanska fungerar bra utan ringen över a och vi har 
vant oss vid de där prick- och ringrensade orden som för 
23 år sedan lät så fåniga. Ibland blir det dock en smula 
underligt. Sålunda har Sveriges radio ett utmärkt program 
kallat ”Språket” där man reder ut vad som kan anses vara 
korrekt svenska – men i mejladressen heter programmet 
Spraket. Inte sarskilt rattstavat!

Och monsteras låter som ett ovanligt elakartat invek-
tiv: ”Ditt förbannade monster-as!”. Men skriv in det i 

Inget hor 
på Internet

F
din webbläsare, www.monsteras.se, och du kommer till 
något så förtjusande monsterfritt som Mönsterås kom-
mun, ett stycke Sverige på ostkusten, innanför Öland. Där 
ligger – om vi trots allt ska fortsätta att tala internetska 
– Blomstermala, Buggemala, Njutemala och Ingemala 
samt Grasgol,  av lokalbefolkningen kallat Gräsgöl.

❊

Ska det då vara omöjligt att använda å, ä och ö i in-
ternetadresser? Systemet är ju inte nytt längre utan har 
kommit upp i tonåren. Svårare problem än så har lösts 
under dessa år, kan man tycka som amatöranvändare. Så 
varför inte släppa in å, ä och ö i adressfälten? Naturligtvis 
tillsammans med fransk cedilj, spansk/portugisisk tilde 
och andra bokstavsutväxter som den där polska vad-den-
nu-heter, man är väl internationalist! 

Eftersom en amatöranvändares funderingar har lågt 
substansvärde vände jag mig till en kunnig person på 
min redaktion med frågan varför å, ä och ö behandlas så 
styvmoderligt. Han förklarade. En halvtimme senare var 
jag förvirrad på en betydligt högre nivå; om man låter 
browsern tolka nya tecken så gör man det samtidigt lättare 
för bedragare att kapa seriösa hemsidor, till exempel en 
banksajt, utan att du som kund märker det. Så sitter de 
där och noterar dina nummer och tömmer dina konton. 
Det kallas phishing och är väldigt phult.

OK, då får vi väl leva vidare med ett slätrakat alfabet 
på nätet. Men ibland går det inte an. Det har redaktio-
nen för SR-programmet ”Hör och häpna” förstått. Dess 
mejladress är kortad till hapna@sr.se.
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Testamenten 
kan komma bort 
– inte hos oss!

Tryggare kan det inte bli!

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

❏ 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 post svenskar.i.varlden@sviv.se

Svenskar i Världen
Box 5501
114 85 Stockholm

10:e uppdaterade upplagan 
av Bosättning utomlands

✁

har under många år

Ny 
Uppdaterad upplaga!(Febr. 2006 Sellin)
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CECIL IA  GUNNE

skatter

Cecilia Gunne är skattejurist på Burenstam & Partners AB, 
Stockholm cecilia. gunne@burenstam.se • www.burenstam.se
och sakkunnig i expertpanelen på www.sviv.se

N
u närmar vi oss första årsskiftet utan svensk för-
mögenhetsskatt. Riksdagsbeslut fattas så sent som 
i december 2007.

Vi blir visserligen av med förmögenhetsskatten 
redan 2007 men bankerna ska ändå lämna kontroll-

uppgifter om våra värdepapper och bankkonton för årsskiftet 
2007/2008. Det sägs att man inte har hunnit ordna med sys-
temen för kontrollen av bidragstagare ännu. Så systemet med 
förmögenhetskontrolluppgifter blir kvar ett år i onödan, trots 
att lagrådet – som granskar regeringens förslag innan de får bli 
lag – ansåg att det var olagligt och strider mot konventionen 
för mänskliga rättigheter att lämna uppgifter om medborgarna 
till Skatteverket bara för att Försäkringskassan behöver ett 
fåtal av uppgifterna.  

Kritiker menar att det är lättare för en senare regering att 
återinföra förmögenhetsskatten om kontrolluppgifterna inte 
har slopats i tid.

Jag har fl era kontakter i utlandet som avvaktar med att 
återfl ytta till Sverige tills förmögenhetsskatten säkert är borta. 
De får vänta minst till 2008.

Den svenska arvs- och gåvoskatten slopades ju redan i de-
cember 2004. Så nu ligger vi rätt bra till i den internationella 
skattejämförelsen. Många äldre funderar därför på att fl ytta 
tillbaka till Sverige. Man får tänka på att den utländska arvs-
skatten kan hänga med ett antal år även om man har hunnit 

Sverige ett skatteparadis?

w w w. g r e n n a s k o l a n . s e 
En internationell skola, nära hem!

fl ytta till Sverige före sin bortgång. Vissa typer av tillgångar 
som fastigheter arvsbeskattas nästan alltid i det land där 
tillgången är belägen. Det är bäst att kontrollera vad som 
gäller i bosättningslandet innan man fl yttar till Sverige av 
arvsskatteskäl.  

Den svenska kapitalvinstskatten och skatten på arbete är 
dock fortfarande bland de högsta bland jämförbara länder. 
Dubbelbeskattningen på utdelningar – 28 procent hos bolaget 
och 30 procent hos aktieägarna – och 30 procents skatt på 
kapitalvinster på alla värdepapper (utom icke marknadsno-
terade aktier som beskattas med 25 procent) gör att vi ligger 
högst tillsammans med Norge. 

Den som planerar att fl ytta till Sverige från ett land där 
kapitalvinster är skattefria eller lågbeskattade kan fundera på 
att ”paketera” sitt sparande inför Sverigefl ytten. En kapital-
försäkring är en lågbeskattad sparform som är intressant när 
man bor i Sverige, speciellt när förmögenhetsskatten är borta. 
Kapitalförsäkringar inkomstbeskattas inte utan belastas i stäl-
let årligen med en så kallad avkastningsskatt på cirka 1 procent 
av värdet vid årets ingång.                                                 ■
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HOTEL

ESPLANADE
Strandvägen 7A, S-114 56 Stockholm

Telefon 08-663 07 40 • Telefax 08-662 59 92
E-post: hotel@hotelesplanade.se  hemsida: www.hotelesplanade.se

Medlem i Svenskar i Världen får 10% rabatt på ordinarie rumspris

17.12.2007 – 6.1.2008

Dubbel
1495:-

Enkel
795:-

JUL- & NYÅRSPRISER

Lär dig svenska!

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

Besök vår hemsida www.folkuniversitetet.se/isu

A Geneva based Swiss Securities Dealer

with a Scandinavian Touch

Line of services:

Brokerage (incl of account holding & credits)

Asset Management

Corporate Finance

AC H Securities S.A

4,  rue du Port, P.O. Box 3049, 1211 Genève 3, Switzerland  
Tel +41 22 707 93 70  Fax +41 22 707 93 71

Boken du önskar du hade fått 
läsa redan i skolan

Bästa Sverige…från Vikingavälde till EU-

Monarki i engelsk version All the Best…from 

the Kingdom of Sweden, skildrar utveckling-
en av Sverige som nation och monarki sett i ett 
internationellt perspektiv.

Det är den första bok som i en och samma 
volym ger såväl ett historiskt som ett samtida 
perspektiv på hur den svenska monarkin funnit 
sina former under olika tidsbetingelser.

Den ger dessutom initierade inblickar i hur den 
nuvarande kungafamiljen – inom ramen för den konstitutionella monarkin – arbetar 
för Sveriges välfärd, miljö och internationella goodwill.

Boken är skriven och redigerad av Göran Blomé och Marie Bertheau Norgren, 
båda tidigare knutna till Veckans affärer och med lång erfarenhet av att dokumen-
tera svensk närvaro och goodwill ute i världen. 
Boken, på 312 sidor med närmare 1000-talet bilder och illustrationer, kan bestäl-

las till förmånspriset 380:- kronor (exkl frakt) direkt från Föreningen Svenskar i 

Världen, via e-post sviv@sviv.se.

a
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GUDRUN TORSTENDAHL

À  JOUR

R

Tullfri fl ytt – en fråga om vem 
man är och var man bott

eglerna för att tullfritt få föra in fl yttsaker till Sve-
rige är olika beroende på varifrån man fl yttar och 
om man av tullverket betraktas som återvändare 
eller infl yttare. 

Inom EU gäller fri rörlighet för varor. Om man 
fl yttar till Sverige från ett annat EU-land behöver man därför 
normalt bara anmäla tillhörigheter som det fi nns särskilda 
införselbestämmelser för, till exempel vapen och livsmedel. 
Fordon måste registreras i bilregistret och det gör man genom 
kontakt med Vägverket. 

Infl yttare eller återvändare
Man kan även få föra in fl yttsaker tullfritt om man bott i ett 
land utanför EU, så kallat tredjeland, under minst ett år eller 
om man på grund av arbete vistats i ett sådant land minst ett 
år. Bestämmelserna för tullfrihet beror då på om man betrak-
tas som infl yttare eller återvändare. Den som aldrig tidigare 
bott i Sverige är förstås infl yttare. Till denna kategori räknar 
tullverket också den som haft sin normala bostad i tredjelan-
det, medan den som under utlandsvistelsen haft sin normala 
bostad i Sverige blir en återvändare.  

Begreppet normal bostad defi nieras som bostaden på den 
plats där man vistas stadigvarande minst 185 dagar per kalen-
derår på grund av personlig och yrkesmässig anknytning. För 
att avgöra den personliga anknytningen tittar tullverket på 
fl era faktorer: familj, det vill säga make eller maka, sambo, 
barn eller föräldrar som man bor tillsammans med, bostads-
förhållanden, bohag, folkbokföring och inskrivning i försäk-
ringskassa. I första hand är familjen avgörande. Om familjen 
fl yttar med så betraktas det vanligtvis också som fl yttning av 
den normala bostaden. För den som inte har familj spelar de 
övriga faktorerna större roll vid tullverkets bedömning av var 
den normala bostaden har funnits. 

Den som studerat utanför EU får vanligtvis inte fl ytt-
sakstullfrihet. Här görs bedömningen att man inte fl yttat den 
normala bostaden och därför inte kan räknas som infl yttare. 
Man har heller inte vistats utanför EU på grund av arbete och 
kan därför inte heller räknas som återvändare. Har man haft 
familj med sig och under utlandsstudierna saknat anknytning 
till Sverige i form av bostad eller arbete kan dock även stude-
rande bedömas som infl yttare och därmed få rätt att föra in 
fl yttsaker tullfritt vid en återfl yttning.

Personlig egendom
Tullfriheten gäller personlig egendom. Hit räknas saker som 
är avsedda för personligt bruk, till exempel husgeråd, linne, 
möbler, personliga ägodelar, cyklar, bilar och andra fordon 
och sällskapsdjur. Det får inte vara saker eller mängder som 

ger intryck av att importeras i kommersiellt syfte. För infl yt-
tare gäller att man själv ska ha ägt och använt den personliga 
egendomen under minst sex månader före infl yttningen till 
Sverige. En återvändare måste äga den personliga egendo-
men vid återfl yttningen och ska även ha haft behov av och 
använt varorna på det sätt de är avsedda för under utlands-
boendet. 

På alkohol- och tobaksvaror som eventuellt ingår i den 
personliga egendomen utgår alltid tull och skatt. Avgiftsfritt 
får man bara föra in den resanderanson som gäller alla rese-
närer och man måste själv transportera denna ranson. För att 
få ta med alkohol måste man ha fyllt 20 år. För tobaksvaror är 
åldersgränsen 18 år. 

Fordon
För fordon gäller speciella regler. De skiljer sig också något åt 
beroende på om man räknas som infl yttare eller återvändare. 

Den som är infl yttare ska under minst sex månader ha ägt 
och använt fordonet i fråga i det land utanför EU där man 
haft sin normala bostad. Tid för ägande räknas från och med 
den dag då fordonet levereras med äganderätt till och med 
den dag då man lämnar sin bostad utanför EU för att fl ytta 
till Sverige. Tiden för transport av fordonet till Sverige kan 
inte räknas in i minimitiden för ägandet. 

När det gäller användningen av fordonet så görs en 
bedömning av vad som kan anses som normal körning med 
hänsyn till klimat och andra förhållanden såsom familjens 
levnadsvanor.

En återvändande familj ska under minst ett år före åter-
komsten – i det land utanför EU där man vistats – ha ägt och 
använt det fordon som man vill föra in tullfritt. Tiden ska 
kunna styrkas genom ett kontrakt som täcker minst ett år, det 
vill säga den tid då man enligt reglerna för tullfrihet måste 
ha ägt fordonet. En återvändare får i motsats till infl yttaren 
räkna in tiden för transport av fordonet till Sverige. Detta un-
der förutsättning att transporten sker på det sätt som normalt 
används för den aktuella typen av fordon. Antalet fordon 
som under en treårsperiod får föras in tullfritt begränsas till 
ett av varje fordonsslag, till exempel en motorcykel, en bil, en 
husvagn och en båt. En återvändare måste också ha behov av 
fordonet i Sverige. 

För såväl infl yttare som återvändare innebär tullfrihet att 
man inte kan överlåta, pantsätta, hyra ut eller låna ut fordo-
net förrän tidigast ett år efter det att det anmälts till förtull-
ning. Ett fordon med utländsk registrering får bara användas 
i en vecka räknat från införseldagen till Sverige. Därför måste 
man omgående ansöka om tillfällig registrering eller få fordo-
net godkänt vid en registreringsbesiktning.           ■
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BEGRAVNING
Vita Arkivet är ett rådgivande do-
kument från Fonus framtaget för 
att du ska kunna underlätta för 
dina anhöriga. Du anger hur du 
vill ha din begravning utformad 
och skriver en förteckning över 
dina försäkringar, bankkonton, 
värdepapper etc. Vi förvarar ditt 
Vita Arkiv helt utan kostnad. För 
mer information: www.fonus.se
Tel: +46-8 709 83 00 alt inom 
Sverige tel 020-87 00 87
www.fonusnet.se – planera och be-
ställ begravning via Internet! Dygnet 
runt • var än du är • Pris direkt!

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 11
Tel i Sverige: 0770-82 00 82. 
E-post: reservation-offi ce@avis.se

BÖCKER
Bosättning Utomlands och 
Återfl yttning till Sverige, med-
lemspris SEK 275 (icke medlem-
mar 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 sk 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 betal-
ningsmottagare) eller betala med 
kreditkort (ej American Express 
eller Diners – glöm inte att ange 
giltighetsdatum). Medföljande 
vid utlandstjänst av Björn Ström 
och Kerstin Gustafsson. Medlems-
pris SEK 190. 
Enkelt och bekvämt handla 
böcker på Bokus!
Bokus.com – Sveriges största 
bokhandel – levererar böcker 
utomlands.
Välj bland 3,5  miljoner titlar. I 
sortimentet fi nns böcker på fl era 
språk. För utförlig information 
besök www.bokus
För frågor kontakta 
kundtjanst@bokus.com 
Tel: +46-(0)40 352 100

Fax: +46-(0)40 352 101
Ekerlids Förlag, 30% på littera-
tur med affärs- och samhällsinrikt-
ning. Tel: +46 8 736 31 61, 
fax +46 8 411 70 19, 
e-post: info@ekerlids.com 
webbplats: www.ekerlids.se 

FLYTTNING
Kungsholms Express, 5% på alla 
internationella fl yttar. 
Tel: +46 8 531 949 00, 
fax: +46 8 531 713 90, Kontakt-
person: Ulrika Olofsson. E-post: 
sales@kungsholms.se  Webbplats: 
www.kungsholms.se

FÖRSÄKRINGAR
Försäkringar för medlemmar i 
SVIV. I samarbete med Fonus och 
Folksam fi nns en särskilt utformad 
Trygghetsförsäkring för dig som 
bor utomlands. Den täcker kost-
nader som uppkommer i samband 
med dödsfall. Fonus hjälper dig 
även att fi nna ”glömda” försäk-
ringspengar via Fonus Försäkrings-
bevakning. För mer information; 
www.fonus.se 
Tel: +46-8 709 83 00 alt inom 
Sverige tel 020-87 00 87

HOTELL
Hotel Diplomat, Strandvägen 
7C, Box 14059, 104 40 Stock-
holm.Hotellweekend Privat: 
20% rabatt på weekendpris. 
Erbjudandet gäller under feb-
april, juli samt december. Vidare 
erbjuder Hotel Diplomat året runt: 
Hotellrum Business: 10% rabatt 
på enkelrum, 10% 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
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 Meier-
hofer. 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 Webb-
plats: www.hotelesplanade.se 
Kontaktperson: Maria Sand. 
10% rabatt.

JURIDIK & RÅDGIVNING
Familjens jurist – Nordens 
största familjejuridiska byrå – ger 
dig 300 SEK rabatt vid beställning 
av testamente. Övriga tjänster t 
ex. samboavtal, generationsskif-
tesplanering, äktenskapsförord, 
bodelning och bouppteckning. 
Gratis rådgivning via Internet; 
www.familjensjurist.se
Tel: +46-8 709 83 00 alt inom 
Sverige tel 020-97 00 97
Advokatfi rman Abersten HB, 
arbetar särskilt med internatio-
nell privaträtt inkl. internationell 
arvsrätt och boutredningar. 
Besöksadress: Strandvägen 47, 
114 56 Stlm. Kontaktperson: 
Fredric Renström, tel:+46-8 661 
48 20, e-post: fredric.renstrom@
abersten.com.
UtlandsBosättning AB, 10% på 
praktisk, juridisk och ekonomisk 
rådgivning. Kontakta Kerstin Gus-
tafsson (se under Frågor & Svar i 
varje nr av tidningen).

PRENUMERATIONER 
MM
Dagens Nyheter 25% på nypre-
numeration. Kontaktperson: Elsie 
Chruzander, 
tel: +46 8 738 17 25
Svenska Dagbladet 25% på 
nyprenumeration tel: 
+46 8 657 48 82,
www.svd.se/prenumerera/din-
pren_index.asp?nav=kontakt
Veckans Affärer
20% på helårsprenumeration. 
Kontakta Elisabeth Trotzig
tel: +46 8 736 52 00
Handelsfl ottans 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

SLÄKTFORSKNING
Släktforskning på Internet! 
Nu kan du sitta hemma och 
släktforska när du vill på dygnet. 
Genline AB (publ.) har under sex 
år arbetat med att skanna
samtliga svenska historiska kyrk-
böcker. Resultatet är 32 000 000 
skannade sidor som man kommer 
åt med hjälp av ett abonnemang 
på genline och programmet Gen-
line FamilyFinder.
Genline kan nu erbjuda SVIV:s 
medlemmar två fördelaktiga 
abonnemang. För att kunna ta 
del av dessa specialerbjudanden 
måste du fylla i ditt medlemsnum-
mer i SVIV när du registrerar dig 
som medlem hos genline.
Besök vår hemsida, 
www.genline.se, för att beställa 
abonnemang samt ladda
ned programmet Genline Fami-
lyFinder.

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 Webb-
plats: www.grennaskolan.se
   
TELEFONI TILL SVERIGE
Affi nity Telecom AB,  20-70% 
rabatt på telefonsamtal till Sverige 
från över 200 länder. Som med-
lem kan du välja 5 länder med 
ytterligare 5% rabatt. Tel: +46 
152 10060 (dygnet runt). E-post: 
info@ringsverige .com Webbplats: 
www.ringsverige.com

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. 
www.ceran.com

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

M E D L E M S F Ö R M Å N E R
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Til l  oss på Svenssons i Lammhult vallfärdar inrednings- och designintresserade människor för att
uppleva vår tids bästa möbelformgivare och deras alster.

Varje möbelutställning har sina favoriter. Hos oss framstår de här som mest populära. Man kan fråga sig vad
som gör en möbel till favorit – eller rent av klassiker?

I grunden ligger naturligtvis att det är god design och bra kvalitet. Hos oss på Svenssons tror vi också att den
småländska gästfriheten och omtänksamheten spelar viss roll. Det handlar om service, konkurrenskraftiga 
priser, inspiration, råd och tips om inredning och mycket annat. 

God smak och god service. Det är det som gör det. Välkommen hit i vinter!!

Beställ vår katalog på svenssons.se
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välkommen till SVENSSONS och
småländska möbelriket i vinter!

www.svenssons.se
lammhult 0472-487 00             

järntorget 2/göteborg 
031-704 77 60
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Vid defi nitiv avfl yttning
och eftersändning har upphört att
gälla var god returnera tidningen:
Föreningen Svenskar i Världen
Box 5501, SE-114 85 Stockholm
Sweden

www.handelsbanken.ch I www.handelsbanken.lu

Private Banking i 

Handelsbanken är alltid en 

högst personlig affär. 

Oavsett var du befinner dig.

Handelsbanken Private Banking 

Kontakta oss på telefon 

Zürich +41 44 200 2500

Luxembourg +352 499 811 200


