
Namn: Elisabet Zeller  

Bor: Bern, Schweiz 

Ålder: 72 

År utomlands: 50 

Hemstad i Sverige: Stockholm 
 

 

Elisabet Zeller kan verkligen kallas för utlandssvensk. Hon har bott 50 år i Schweiz. Vid 22 

reste hon till Innsbruck i Österrike för att läsa en två månaders kurs i tyska. Där träffade hon 

sitt livs kärlek. Men han var inte österrikare utan schweizare. Och i stället för att resa hem 

efter sina studier valde Elisabet att följa med sin nyvunna kärlek till hans hemstad Bern i 

Schweiz.  

 

Elisabet har alltid engagerat sig i frågor som rör utlandssvenskar. De senaste 15 åren har hon 

varit ombud för Svenskar i världen i Schweiz. Trots sina 50 år i landet brinner hon fortfarande 

för frågor som rör Sverige. Hon har alltid haft ett bra samarbete med svenska ambassaden där 

Svenskar i världens tidning alltid ligger framme. Ambassaden har ställt residenset till 

förfogande för mottagningar när inte mindre än tre generalsekreterare för Svenskar i världen 

varit på besök. Christer Jacobsson, Örjan Berner och nuvarande generalsekreterare Karin 

Ehnbom-Palmquist har alla besökt Bern.  

 

 Jag försöker engagera mig så mycket som möjligt i frågor av svenskintresse. År 1978 

tillträdde jag posten som ordförande i Nordiska klubben i Bern och där blev jag kvar 

till 1989. På den tiden hade svenska ambassaden inte hand om kulturfrågor. Därför 

kom mitt engagemang för kulturen att bli stort. Vi i Nordiska klubben tog hand om 

svenska författare på besök, ordnade svenska filmkvällar och arrangerade såväl Lucia- 

som midsommarfiranden. Exporten av svensk kultur har varit väldigt viktig för bilden 

av Sverige utomlands, berättar Elisabet. 

 

Elisabet anser att Sverige måste bli bättre på att ta vara på den erfarenhet som svenska 

hemvändare har med sig i ryggsäcken. De som aldrig själva bott utomlands måste inse att 

dessa människor bär på erfarenheter som inte går att skaffa sig i det svenska samhället och 

därför måste tas till vara på.  

 

 Svenska staten borde engagera sig mer i utlandssvenskarna. Här är Schweiz ett 

föregångsland. Här finns ansvariga i parlamentet som tar till vara de utlandsbosattas 

intressen och även en systerförening ”Der Auslandschweizer” 

(”Utlandsschweizaren”), som organiserar en stor kongress varje år i augusti.  

Schweizare som flyttar utomlands måste också registrera sig vid ambassaden i det land 

de flyttar till. 

 

Livet i Schweiz påminner mycket om det i Sverige och livskvalitén är densamma, ibland till 

och med bättre, tycker hon.  

 

 Sjukvården är fantastisk och i många avseende har det nästan inte känts som att jag 

flyttat alls. Min familj och mitt liv är här i Bern i Schweiz. Men att främja 

Sverigebilden sitter kvar i själen. Ju äldre man blir desto mer längtar man tillbaka till 


