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

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

För abonnemang kontakta SVT World:s kundtjänst: 
ConNova TVX, +46 (0)141 - 20 39 10, 
svtworld@connova.se,  www.connova.se

svt.se/svtworld

Seattles Intressegrupper
BOkkLUBBAr
Väst Ida Ottesen Tfn. 206-419-3512  
Öst Carina Johnsson Tfn. 425-522 4044 

STäMpELCIrkEL
Catharina Lundin
Tfn. 425-868-5706

HAJkGrUppEN
Mari Orvendal
Tfn:  425-283-9523 GOLf

Golklubben söker 
ny kontaktperson! 
Kontakta styrelsen om 
du är intresserad.
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W W W . H I L L E B E R G . C O M

Designed and developed in northern Sweden, 
Hilleberg tents have been the top choice of profes-
sional adventurers and discerning backcountry 
travelers around the world for over 35 years. 

From the 8-person Atlas to the solo Akto, every 
Hilleberg model is precisely designed and engi-
neered to provide the optimal blend of reliability, 
ease of use, versatility, durability and comfort, 
all at a light weight. 

All Hilleberg Tents Are...
r Made with superior materials
r Unmatched in space-to-weight and strength-to-

weight ratios
r Supremely reliable and easy to use in all seasons 

and conditions
r Constructed with linked inner and outer tents for 

quick, simple, one-step pitching
r Sewn individually, then set up and quality checked 

in our European factory before shipped

Go to www.hilleberg.com or call
866-848-8368 to order a copy
of our catalog.

In The Backcountry, Having the Right Shelter Is Crucial

HillebergAD-Swea0509-HalfHoriz-7.5x4.865 copy.pdf   5/20/09   12:05:52

Orange Blossom Massage

 
425-922-1806 ● malena@orangeblossommassage.com

www.orangeblossommassage.com

Jag hjälper dig när du har
● muskelvärk ● träningsvärk  
● svårt att slappna av

Massage är ett suveränt  
komplement till din hälsovård!

Swedish, LomiLomi & Pregnancy Massage ● WA License #MA60089177 ● AMTA certified

Välkommen till min praktik i Kenmore.  
Nämn den här annonsen och få $10.00 
rabatt på din första massage.
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inte där kan du ta del av stämmningen 
genom att läsa om några spännande 
auktionsinrop, resultatet av auktionen  
och se lite roliga bilder i detta nummer 
av SWEA-Bladet. 

Efter två veckor fyllda med släktmid-
dagar, tunnbrödssmörgåsar och ruggiga 
(men härliga) höstpromenader reser 
jag så hem till Washington. Mitt hem! 
Redan på Arlanda möter jag en annan 
Swea, som också hälsat på sin mor i 
Sverige, och så blev väntan på flygplat-
sen ett sant nöje. Tack för sällskapet! 

Väl hemma igen påminner handlarna 
om att julen närmar sig med stormsteg 
och då börjar jakten på den perfekta 
julskinkan. I år gör jag som Malena 
Grundel och ungsbakar min egen 
skinka. Önska mig lycka till! Receptet 
hittar du här i SWEA-Bladet. Vill du 
ha mer jul så tipsar Anna English om 
några roliga julaktiviteter här i Seattle 
med omnejd. 

God Jul och gott 
nytt år! Och kom 
ihåg att “home is 
where the heart is”. 
Jag tror man kan ha 
hjärtat på flera stäl-
len. Därför är jag 
hemma både här 
och i Sverige.
Varma Hälsningar
Cecilia Mases,
Redaktör

När jag börjar skriva dessa rader 
sitter jag på planet på väg till 
Sverige för att besöka mina för-

äldrar. Att resa till Sverige känns alltid 
tvetydigt för mig. Jag reser bort och 
hem på samma gång. Hem till landet 
där jag vuxit upp, hem till mitt barn-
domshem. Men samtidigt bort från 
mitt nuvarande hem, min vardag och 
bort från alla mina vänner. 

Jag funderar på varför jag trivs så bra 
i Washington. Alla underbara männis-
kor här är främsta orsaken. Men även 
naturen spelar en stor roll. Bergen som 
omger oss är en fantastisk tillgång. 
Även om jag aldrig kommer att bestiga 
Mt Rainier som Ida Ottesen gjorde i 
somras (se sid 8) så älskar jag naturen 
här. Tänk att vi kan nå en snöklädd 
vulkan på bara två timmar! 

Efter att ha bytt plan i Reykjavik 
upptäcker jag plötsligt att jag blivit 
anonym. Planet till Stockholm är fullt 
med svenskar och jag är en i mängden. 
Det känns skönt och avslappnande, 
men samtidigt lite ensamt. Vi har ju 
en så härlig svensk gemenskap här i 
Seattleområdet. Främst inom SWEA, 
men även med resten av alla svenskar 
och svenskättlingar. En gemenskap 
som SWEA Seattles Sommarfest med 
auktion var ett utmärkt exempel på. Så 
roligt det var att på SWEAs initiativ 
samla svenskar från hela delstaten och 
tillsammans med flera amerikanska 
gäster ha trevligt i ett gott syfte. Var du 

Några rader från Er redaktör

ANSvArIG UTGIvArE
Mari Orvendal, Ordförande
Tel: 425-283-9523
ordforande@sweaseattle.org

rEDAkTör & LAyOUT
Cecilia Mases 
Tel: 425-898-1320
redaktor@sweaseattle.org

TEXT
Sara Lalloo
text@sweaseattle.org

WEBBMOSTEr
Ewa Sack
webmaster@sweaseattle.org

ANNONSANSvArIG
Lena Powers 
Tel: 425-829-2308
fundraising@sweaseattle.org

ANNONSprISEr
Storlek   Färg S/V
Helsida 7.5”x10”  $150 $100
1/2 sida 7.5”x4.865” $100 $50
1/3 sida 2.4”x10”  $75 $40
1/4 sida 7.5”x2.4865”
eller 3.625”x4.865”  $60 $30
1/6 sida 3.625”x3.3” $50 $25
1/8 sida 3.625”x2.4” $40 $20
ANNONSEr pÅ WEBSIDAN: 
storlek max 200x300 pixels
Tid  Kostnad
3 m�nader $125
6 m�nader $225
1 �r  $400
redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera insända bidrag. SWEA-bladet 
Seattle utkommer 3 ggr/år.
Deadline för vinternumret 2010 - 25/1.  
Alla bidrag & förslag välkomnas varmt!
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Här är mina sista rader som 
ordförande! Det har varit två 
mycket lärorika och roliga år. 

Stundtals lite jobbigt, men ”no pain, 
no gain” som man säger här i Amerika. 
Tack för förtroendet!

Nu är det dags att lämna över till 
nästa Swea att vara ordförande här i 
Seattle. Ni borde ha fått röstsedlar i 

Ordförandens Rader
brevlådan nu, se till att kryssa för era 
kandidater och skicka tillbaka blanket-
ten till Malin. Valresultatet och nya 
styrelsen meddelas på julmiddagen 
den sjunde december. 

Jag var på Västra Amerikas regi-
onmöte i Los Angeles i oktober. Där 
pratade vi bland annat om SWEAs 
framtid och om hur föreningen kan 
utvecklas. Jag fick även träffa SWEAs 
grundare, Agneta Nilsson, och höra 
om hennes historia och vad hon ser i 
SWEAs framtid.  Vi fick också många 
goda idéer från andra avdelningar, 
och många blev imponerade av resul-
tatet från vår auktion. Vi räknade ut 
att avdelningarna i Västra Amerikas 
tillsammans har delat ut ca 47 000 
US dollar mellan oktober 2008 och 
oktober 2009 till olika ändamål inom 
ramerna för SWEAs syfte. När vi nu 
nästa år ska starta vår endowment till 
UWs svenska program kommer denna 
siffra att höjas nämnvärt! 

SWEA International har planer 
på att sammanföra regionmöte med 
världsmöte vartannat år, och då kom-
mer framtida regionmöten (efter 2010) 
troligen ske på våren. Detta är inte 
bestämt ännu så håll utkik efter mer 
information i nyhetsmail från SWEA 
International.

Nästa år kommer att bli ett spännan-
de år här i Seattle med den planerade 
Sverigeveckan, SWEA Seattles 20-års-
jubileum och regionmöte här. Vi behö-
ver engagerade Sweor som vill hjälpa 
till med planering, genomförande och 
idéer till dessa projekt. Det finns stora 
och små uppgifter. Dessutom hoppas 
vi på en till fantastisk fundraising-fest! 
Vad kan du göra? Vad tycker du är 
roligt? Vilket bidrag vill du ge? Hör av 
dig till någon i styrelsen. Ditt deltagan-
de är viktigt, för ju fler som engagerar 
sig, desto roligare blir det!

- Mari Orvendal

Styrelsen SWEA Seattle 2009

Annica Tenlén 
Vice Ordförande

425-443-3361
viceordforande@sweaseattle.org

Carina Johnsson 
Medlemssekreterare

425-522-4044
medlemssekreterare@sweaseattle.org

Sofia Taylor
Program

425-321-5452
program2@sweaseattle.org

Lena Powers
Fundraising/Annonser

425-829-2308
fundraising@sweaseattle.org

Ewa Sack
Webbmaster
206-696-6123

webmaster@sweaseattle.org

Cecilia Mases
Redaktör

425-898-1320
 redaktor@sweaseattle.org

Mari Orvendal  
Ordförande

425-814-5979
ordforande@sweaseattle.org

Malin Jonsson 
Sekreterare
425-241-4482

sekreterare@sweaseattle.org

Charlotte Wiklund  
Kassör

206-284-8476
kassor@sweaseattle.org

Ulrika Norén
Program

206-232-4961
program@sweaseattle.org

1. Du sitter nu sista perioden som 
styrelsemedlem. Vad kommer 
hända med vår hemsida?
Jag kommer fortsätta som webbmaster 
men inte styrelsemedlem. Den enda 
förändringen för mig är att jag inte 
kommer att gå på styrelsemötena. 
Däremot betyder det lite extra jobb 
för styrelsen. De kommer att få infor-
mera mig mer via e-mail så jag kan 
göra uppdateringarna på webbsidan.

2. Hur länge har du varit Swea?
När jag bodde i Boston så var jag inte 
medlem i SWEA för jag tyckte det 
inte var någon där i min ålder, och så 
hade jag alla min universitetskompisar, 
så behovet var inte så stort. Men när 
vi flyttade till Seattle så tyckte jag att 

frågor till Ewa Sack 
- SWEA Seattles webmaster5

det det dags att leta reda på SWEA och 
träffa lite svenska tjejer som jag kunde 
prata med. Nu har jag varit medlem 
sedan 2002.

3. Vad är ditt roligaste 
SWEA-minne?  
Jag tror det måste ha varit midsomma-
ren 2003. Det var första året som jag 
tog min amerikanske man (då pojk-
vän) och hans bröder och barn till St. 
Edward Park och midsommarfirandet 
där. Vi dansade alla runt midsommar-
stången och sjöng “Små grodorna, små 
grodorna är lustiga att se.” Varje gång 
familjen träffas och midsommar kom-
mer på tal så får jag höra ”Små grodor-
na, små grodorna... Koack, ack ack ack, 
koack, ack ack ack, och sedan ”Å nöff 
nöff nöff, å nöff nöff nöff.”

4. Vad betyder SWEA för dig?  
Eftersom jag troligen aldrig flyttar till-
baka till Sverige så är detta mitt enda 
sätt att hålla mina svenska traditioner 
och svenska kontakter vid liv. Det är 

jätteviktigt för mig att inte glömma 
mina svenska rötter. Det är lite svårare 
att behålla språket när man är gift med 
en amerikan som inte pratar svenska. 
SWEA-träffarna ett av de få tillfällen 
då jag får prata svenska och fira traditio-
nerna med andra i samma situation.   

5. Har du något du skulle vilja 
säga till alla Sweor i Seattle?
Vi har en SWEA Seattle-blogg där vi 
skriver om programmen som varit och 
jag skulle jättegärna vilja att fler med-
lemmar skriver om dem och skickar 
texterna till mig. Vi har också flera som 
tar foton vid eventen - skicka dem till 
mig, så lägger jag upp dem på webben!

Har du några idéer till vår webb-
sida? Finns det saker du skulle vilja 
se, läsa om, eller kunna göra? Eller 
är du intresserad av att kanske hjälpa 
till i framtiden? Kontakta mig i så 
fall. Jag letar alltid efter nya idéer!  
Email: webmaster@sweaseattle.org

- Cecilia Mases
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till exempel med 15 dollar, på nästa rad 
står 20 dollar och nästa 25 dollar och 
så vidare upp till högsta budet. Budgi-
varen skriver sitt budnummer på den 
rad som motsvarar den summa man är 
villig att betala.

Min puls ökade
Jag ville verkligen ha den här kajaktu-
ren så jag bjöd genast över. Då ser jag 
en äldre man komma fram till lappen 
med kajakturens bud och skriva ner 
sitt budnummer. Jag var snabbt där 
igen och skrev mitt nummer på ett 
till bud. Nu hade plötsligt kajakturen 
som börjat på runt 20 dollar stigit till 
40 dollar. Men jag hade bestämt mig 
för att jag minnsan skulle ha den där 
turen så jag stannade kvar vid bordet 
och cirklade runt “mitt” objekt. Till-
slut kom en auktionsförrättare fram 
till bordet och meddelade att auktio-

Målet med sommarmiddagen 
var, förutom att ha en riktigt 
rolig fest, att dra in så mycket 

pengar som möjligt till SWEA. Och 
det var inget man tog miste på, för så 
många varianter av att skänka pengar 
har jag aldrig varit med om förut. Bil-
jetterna till sommarmiddagen kostade 
50 dollar, men de som kände sig mana-
de lättade på plånboken direkt, och 
köpte istället VIP-biljetter à 75 dollar.

Så fort man kom in i festlokalen 
uppenbarade sig borden med ”silent 
auction” där man genast kunde hitta 
objekt man ”behövde”. Under förd-
rinksminglet bland auktionsborden 
gick glada Sweor runt och sålde lot-
ter till 50/50-lotteriet. Hälften av 
intäkterna från detta gick till en enda 
lycklig vinnare och resten fick SWEA. 
Här kunde man även få vara med i 
utlottningen av en telefon. De som 
ville kunde för fem dollar köpa sig en  
hemlig present som någon generös 
Swea skänkt. 

 
Live-auktion 
När man väl satt sig vid sitt bord dök 
det upp nya möjligheter att skänka 
pengar; för att få tillgång till snaps fick 
man köpa sig ett snapsglas, och des-

Sommarmiddagen - så här gick det! 
serten fick man efter en ”dessert dash” 
där gästerna vid varje bord fick donera 
pengar och borden fick välja bland 
efterrätterna  i ordning efter vilka som 
skänkt mest. Under hela måltiden 
pågick live-auktionen där både exklu-
siva och dyrbara objekt auktionerades 

ut. Fyra objekt drog in över 1000 dol-
lar styck: två flygbiljetter till Skandi-
navien, en safari i Afrika för två, en 
kryssning i Karibiska havet för två och 
en flygtur med ett amerikanskt strids-
flygplan. En signerad ABBA-CD samt 
en Fredrik Ljungberg-signerad tröja 
och boll gick för mellan 400 och 500 
dollar styck. 

God vinst
I slutet av middagen övergick auktio-
nen i ”fund an item” där auktionsut-

roparen försökte få gästerna att donera 
fasta summor till University of Wash-
ingtons Scandinavian Department 
genom att fråga hur många som ville 
skänka 500 dollar, 400 dollar och så 
vidare.

Totalt drog de 141 gästerna in 26 
457 dollar till SWEA! Efter att alla 
utgifter var täckta och auktionsfirman 
fått sitt, blev vinsten ca 15 500 dollar. 
Ett resultat som auktionsfirman tyckte 
var mycket bra med tanke på att det 
är första gången SWEA Seattle ordnar 
en stor auktion som den här. Hur vin-
sten kommer att fördelas är i skrivande 
stund inte klart; detta kommer styrel-
sen att diskutera under höstens möten. 
Det enda som är helt klart just nu är att 
de 3225 dollar som skänktes via ”fund 
an item” är reserverade för University of 
Washington.  

 För mig som är ny i USA är det djupt 
imponerande att så många företag och 
framförallt så många Sweor donerat 
sådana mängder små och stora auk-
tionsbidrag, hemliga presenter, upple-
velser och tid. Auktionskommittén slet 
hela våren, femton Sweor arbetade hela 
eller delar av festkvällen och ytterligare 
många, många andra bidrog med auk-
tionsobjekt. Tack alla ni!     - Sara Lalloo

Jag bjöd på en kajaktur för två
Sommarfesten hade just börjat. Jag 
gick runt med min välkomst-drink och 
tittade på alla fantastiska föremål och 
äventyr som fanns att bjuda på bland 
objekten i SWEA Seattles “silent auc-
tion”. Då föll min blick på “Kajaktur 
för två på Lake Washington, donerad 
av Sanna Persson”. Den ville jag ha! Jag 
skrev snabbt ner mitt budnummer – 
först av alla på det objektet. Sara Lal-
loo stod brevid mig så jag utbrast  “vill 
du paddla kajak med mig? Ska vi kolla 
med våra respektive om de kan vara 
barnvakt?” visst, sa hon. 

Lite senare kom jag tillbaka till bor-
det där objektet “Kajaktur på Lake 
Washington” var placerat. Någon hade 
bjudit över mig. Inte bara ett steg utan två! 

På silent auction finns det en lapp för 
varje objekt. Lappen som man skriver 
sitt budnummer på har en rad per bud  
med en prissumma per rad. Det börjar 

nen vid det bordet snart skulle stänga. 
Min puls ökade. Jag såg mig omkring 
och nog rackarns kom det någon 
gående mot lappen med kajakturen. 
Snabbt tog jag pennan därifrån och 
låtsades skriva ner ett bud… personen 
gick förbi och faran var över. Min man 
kom fram till mig och frågade hur det 
gick. Jag släppte lappen med blicken 
samtidigt som auktionsförrättaren 
annonserade “30 sekunder kvar innan 
auktionen stänger”.  Jag såg tillbaka på 
lappen och  - mitt bud var inte längre 
det högsta! Någon hade bjudit över 
mig medan jag pratade med min man! 
Snabbt slängde jag mig över lappen 
och skrev mitt budnummer på raden 
för 65 dollar. I samma stund annon-
serar auktionsförättaren att auktionen 
stängde. Kajakturen var min! Jag hade 
vunnit! Jippi!

- Cecilia Mases

Jag borde ha förstått. Jag borde 
åtminstone ha anat. Tecknen fanns 
ju där och var så uppenbara. Men 

jag såg förbi dem och hade fokus på 
annat. Om jag bara hade varit lite mer 
uppmärksam och vaken så hade jag 
åtminstone varit något bättre förbe-
redd när tillfället att tänja på gränserna 
plötsligt dök upp. Lyckligt ovetande 
om dess existens blev överraskningen 
för mig total när min man Thomas helt 
plötsligt hade ropat in en “Aircombat 
flight” på SWEA-auktionen under den 
festliga middagen i VASA park i slutet 
av maj. Snart gick det upp för mig att 
det inte handlade om någon simula-
tortur utan att han skulle vara med i en 
luftstrid “på riktigt”.

Passionerat flygintresse
Thomas har ett passionerat flygintresse 
och har mycket passande jobbat inom 
flygbranschen i nästan 20 år. I våras 
uppfyllde han en gammal dröm och 
tog flygcertifikat – och nu var det allt-
så dags för den första luftstriden i ett 
träningsjaktplan med hastigheter som 
vida översteg de han hittills hade upp-
levt. Efter en sommar av väntan och 
förväntan var det äntligen hans tur. I 
augusti kom Air Combat USA, enligt 
egen uppgift världens största stridsfly-
garskola, till Seattle. En strålande vack-
er fredag i slutet av månaden begav sig 
en upprymd Thomas till Boeing Field 
och fick ta plats bakom spakarna i det 
italienska tvåsitsiga Marchettiplanet, 

som används av 27 olika länder för att 
utbilda och träna stridspiloter. 

Vad är det du har varit med om?
Thomas: Det var en mycket fartfylld 
övning, en luftstrid där jag fajtades 
mot ett annat likadant flygplan. Min 
motståndare hade precis som jag köpt 
den här upplevelsen på en auktion. 
Det var jag och en instruktör i planet 
och förutom vid start och landning var 
det jag som körde och manövrerade 
planet och utförde uppdraget som gick 
ut på att söka upp och träffa det andra 
flygplanet med ett lasergevär. När man 
träffade så kom det rök från planet så 
det var nästan skrämmande verkligt.

Hur slutade luftstriden - er air 
combat?
Thomas: Efter tre luftstrider hade jag 
vunnit två, men vi fick en bonusrunda 
och då blev jag dessvärre träffad så det 
blev oavgjort. Varje luftstrid tog bara 
cirka en och en halv minut men vi var 
uppe i luften totalt cirka en halvtimme.

Vad tänkte du när ni satt fast-
spända i det lilla krutpaketet till 
plan, redo för start?
Thomas: Wow, yiihaa, vad kul det här 
ska bli. Jag visste att många mår illa av 
åkturen på grund av hastigheten och 
alla snabba manövrar, så jag hoppades 
bara att det inte skulle hända eftersom 
jag då inte skulle kunna fajtas utan gå 
miste om hela upplevelsen.

Och hur kändes det under 
flygningen?
Thomas: Helt fantastiskt! Det gick 
otroligt fort och vi gjorde både loopar 
och rollar men jag blev som väl var 
aldrig åksjuk. Däremot var det otroligt 
varmt och jag var helt genomsvettig 
när vi kom ner. Efteråt kände jag mig 
lite yr och gungig under fötterna och i 
magen en stund. Men det var som sagt 
en superhäftig upplevelse.

Hur förberedde ni er innan 
flygningen?
Thomas: Vi hade en timmes genom-
gång med instruktören innan vi stack 
upp och han gick igenom manövrar, 
luftstridstaktik och säkerhet. Vi var 
utrustade med fallskärm under flyg-
ningen så vi fick förstås lära oss hur 
den fungerade och hur vi skulle klättra 
ur planet om det skulle bli nödvändigt.

Var du aldrig rädd…?
Thomas: Nej. Min instruktör, Marty, 
gav ett mycket säkert intryck och hade 
lång erfarenhet av strids- och trafikflyg-
ning. Han hade varit med i både fil-
mens och verklighetens Top Gun, det 
vill säga han var en av toppiloterna i 
US Navy, och idag flyger han Boeing 
777 för American Airlines.

Skulle du göra om det?
Thomas: Absolut, väldigt gärna.

Själv var jag glad när det var över och 
allt hade gått som det skulle. Att ha 
min man uppe i en fartfylld akroba-
tikflygning och luftstrid bjuder på mer 
spänning och större risk än vad jag har 
behov av. Men gränsen lär tänjas igen. 
Jag undrar vad det blir nästa gång?

- Yvonne Hansen

SWEA-auktionen ledde till 
spänning på hög niva

Thomas Hansen och flyginstruktören Marty vid 
det italienska tv�sitsiga Marchettiplanet.

Mer om Sommarmiddagen med auktion på sid 12-13! Tack till alla  
som hjälpte till 
under Sommar-

middagen! 
Anna Hasselqvist, 

Lena Powers, 
Kicki Eriksson, 

Mari Orvendal, Joy 
Cordell, Karin Pers-
son Medina, Kerstin 
Fronk, Jaye Peal, 
Sofia Taylor, Ulrika 
Norén, Anna Lovell 

med flera. 
Utan er - ingen fest! 
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en eller två personer med oss. Efter att 
vi frågat runt bland våra vänner, anslöt 
sig två personer till vår lilla expedition. 
Under våren tränade jag genom att 
cykla till jobbet, springa 3 dagar i veck-
an och vandra upp på Tiger Mountain 
(via kabellinjen) med tung ryggsäck. 
Jag styrketränade också, men väldigt 
sporadiskt. De flesta helgerna var vi ute 
i bergen och tränade.

Vi bestämde oss för att Emmonsgla-
ciären erbjöd den bästa leden för oss. 
Klättringen är längre men mindre tek-
nisk och mindre befolkad än till exem-
pel DC-leden (Disappointment Clea-
ver). Emmonsglaciären ligger på Mt 
Rainiers östra sida och är till ytan den 
största glaciären i USA.Om du besökt 
Sunrise vid Mt Rainier har du nog sett 
Emmonsglacären. Vi siktade på en 
klättring tidigt i juni, då glaciären fort-
farande har mycket snö kvar och färre 
öppna issprickor, så kallade kravasser. 

En fredagmorgon i juni
Så kom då fredagen den 5 juni, mor-
gonen då vi planerat att påbörja bestig-
ningen. Vi lämnade ett grått och mulet 
Seattle. Väderprognosen för helgen 
spådde växlande molnighet och even-
tuella regnskurar, inte direkt det väder 
vi hade önskat oss, men inte helt illa 
heller. När vi närmade oss berget, 
sprack molnen upp och vi såg skymten 
av blå himmel. Det bådade gott inför 
starten.

Basläger vid Camp Shurman
På parkeringsplatsen vid White River 
gick vi igenom vår packning och 
delade upp den gemensamma maten 
och utrustningen mellan oss. Min 
ryggsäck vägde ca 25 kg, ganska bra för 
en tredagarsklättring. Den första dagen 
siktade vi på att ta oss till toppen av 
Interglaciären. Vi hade snöskor och 
vandrade upp för den branta glaciä-
ren. Vi tältade på toppen av en klippa 
mitt i glaciären och vi hade en fantas-
tisk utsikt över molnen nedanför oss 
och omgivade dalgångar. Följande dag 
fortsatte vi mot Camp Shurman, som 
är basläger för de klättrare som vill nå 
toppen via Emmons. Det var en kort 
vandring, ca en och en halv timme och 
vi kom fram till Camp Shurman vid 
lunchtid. Där var det väldigt blåsigt. 
Platsen består i stort sett av en gan-
ska smal ås av sten och en liten sten-
hydda för personalen från National 

Park Service. Som tur var lyckades vi 
klämma in våra tält på läsidan av åsen. 
Nu gällde det att börja förbereda oss 
för själva klättringen, som skulle 
ske följande natt. Vi åt en god 
lunch och började sedan smälta 
vatten så att vi alla skulle ha till-
räckligt att dricka under klätt-
ringen. Vi åt en tidig middag vid 
femtiden för att sedan försöka  
få lite sömn innan det var dags att stiga 
upp igen klockan ett på natten. 

Kort sömn
Så mycket sömn blir det ju inte när 
man vet vad som väntar. Vinden ven 
utanför den tunna tältduken och jag 
låg och funderade på den kommande 
klättringen. Nervöst undrade jag om vi 
var tillräckligt förberedda, om vädret 
skulle vara på vår sida och om vinden 
skulle lugna ner sig. Ofta blåser det 
stormvindar på toppen av Mt Rain-
ier och vädret kan ändras på bara 10 
minuter. Jag dåsade i alla fall till och 
vaknade av att larmet på Tims arm-
bandsur ringde. Var klockan redan ett? 
Jag kikade ut genom tältöppningen, 
det var klart ute, man kunde se stjär-
norna och vinden hade lagt sig något.

Full utrustning
Då var det dags för påklädning: byxor, 
kängor, klättersele, flisjacka, skaljacka, 
balaklava, yllemössa, dunvantar med 
ytterskal, stegjärn och hjälm. Med isyx-
orna i ena handen radade vi upp oss på 
ett led. Vi var nu ett replag, samman-
bundna med ett tunt (men tungt) rep 
som var vår livlina om något skulle gå 
fel på berget. Vi kommunicerade med 
ett och noll. “Ett” ropar man när man 
är redo och “noll” ropar man om man 

behöver stanna. Våra pannlampor och 
månens kalla sken var de enda ljusen 
som lyste vägen. Erik ledde den första 

biten av klättringen, 
kallad “Korridoren”, 
det är en ganska rak 
på sak och lättnavi-
gerad bit. Vi höll en 
bra takt och stanna-

de bara någon enstaka 
gång. Det var nästan vindstilla och det 
enda ljuden jag hörde var min egen 
andning och krasandet av stegjärn mot 
frusen snö. Efter ungefär en och en 
halv timme kom vi fram till det första 
“kruxet” på vår väg: en tunn snöbrygga 
över en kravass (glaciärspricka). Frågan 
var om vi skulle våga passera eller om 
vi skulle försöka hitta en alternativ väg 
runt? Erik vandrade försiktigt ut, vi 
gjorde oss alla beredda ifall något skulle 
gå fel. Med sin isyxa testade Erik snö-
bryggan: den verkade säker. Eftersom 
det fortfarande var mörkt ute så var 
isen och snön fortfarande frusen. Jag 
som var andra person på repet, skyn-
dade mig  snabbt över till den andra 
sidan, och var på sätt och vis lättad över 
att jag inte kunde se hur djup kravas-
sen var.

Soluppgång ovan molnen
Vid fyratiden började vi ana solupp-
gången, en smal strimma av rött ljus 
som sakta blev starkare. Vi tog en snabb 
rast, att dricka och äta tillräckligt är vik-
tigt för att orka fortsätta. Jag kände att 
jag klätt mig alldeles för varmt nu när 
solen gått upp, men ville fortsätta och 
inte stanna och ta av mig ett klädlager. 
Nu var det Tim som ledde oss och jag 
var tredje person i ledet. Det blev bran-

Närheten till berg är en stor 
anledning till att jag valt att bo 
i Seattle. Tänk att bo i en stor 

stad och ändå ha mindre än en timmes 
bilfärd till fantastiska, branta och vack-
ra berg! Jag och min sambo Tim är ute 
i bergen nästan varje helg, antingen till 
fots eller på skidor. Detta gemensam-
ma intresse har givit oss många fantas-
tiska naturupplevelser. Vi har sett unga 
björnar leka i Olympic National Park, 
en flock bergsgetter skickligt navigera 
branta sluttningar i North Cascades 
National Park, härligt gosiga marmots 
äta lupiner vid sluttningen av Mt Baker 
och de mest fantastiska färgkombina-
tioner när ängarna vid Paradise, Mt 
Rainier är i full blom. 

Berget Tahoma
Mt Rainier är med sina 4392 meter 
över havet det högsta berget i USA 
(Alaska undantaget) och kronju-
velen bland bergen i Washington. 
Ursprungsbefolkningen kallade berget 
Tahoma, vilket betyder ”Mother of 
waters” - vattnens moder. Alla har vi 
väl förundrats de dagar då Rainier tor-
nar upp sig i horisonten och de enorma 

glaciärklädda bergsidorna lyser vita 
även under de varmaste  sommardagar-
na. Vissa dagar måste jag nästan nypa 
mig själv i skinnet, är berget verkligt? 
Det är så vackert!

En dröm i 10 år
Tanken på att bestiga Rainier väcktes i 
stort sett redan när jag besökte Seattle 
för första gången för mer än 10 år 
sedan. Det året besteg jag Mt Hood i 
Oregon och några andra bergstoppar 
runtom här i Northwest. Inte trodde 
jag då att det skulle ta mig 10 år innan 
jag kunde stå på toppen av Mt Rainier. 
Men låt oss gå tillbaka till varför man 
överhuvud taget vill och väljer att med 
en tung ryggsäck vandra uppför branta 
bergsluttningar när dessutom själva 
bergsbestigningen ofta startar mitt i 
natten, vid ett- eller tvåtiden. Det är 
fortfarande kolsvart ute och kängorna 
och ytterkläderna är iskalla, ibland är 
det nästan plågsamt att klä på sig. Så 
varför gör jag detta? Jo, för mig ligger 
en del av tjusningen med bergsklättring 
i känslan av självständighet och frihet 
som man får av att kunna ta vara på 
sig själv i ”vildmarken”. Visst är det kul 

när man står på toppen av berget, men 
det är alltid vägen dit som gör klätt-
ringen intressant. Den alpina miljön 
är otroligt karg och inte speciellt män-
niskovänlig. Men den är också otro-
ligt vacker och man känner sig både 
ödmjuk och förundrad inför naturens 
skapelse. Klättringen är både en fysisk 
och psykisk utmaning och det gäller att 
ha viljan och verkligen känna glädjen 
för att vara motiverad hela vägen.

 En viktig del av klättringen är de per-
soner som du omger dig med. Har man 
kul tillsammans känns allt så mycket 
lättare. Några av mina bästa vänner i 
Seattle är de som jag lärt känna under 
olika klättringsresor.

Intensiv träning
Tim och jag pratade om att bestiga Mt 
Rainier redan i början när vi träffades.
Han hade redan bestigt berget tidigare 
men skulle gärna pröva en ny rutt. Själv 
hade jag försökt innan, men vi var vid 
det tillfället tvungna att vända om på 
grund av dåligt väder. Så tidigt i våras 
började vi planera klättringen. Vi ville 
klättra själva, utan guide. För säkerhet 
och kul sällskap ville vi ha ytterligare 

En Swea på 
toppen av 
Mount Rainier
Bergen som omger oss här i Seattle är en av orsakerna 
till att vi älskar att bo här. Vare sig vi beundrar 
bergen på avstånd eller vistas ibland dem så  
erbjuder dom ett exotiskt och dramatiskt landskap. 
Ida Ottesen berättar här om hur hon i somras besteg 
Mount Rainier tillsammans med sin sambo Tim.

... fortsättning på nästa sida Bi
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      Vi tältade 
på toppen av 
en klippa mitt 
i glaciären
”
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Suzanne Elshult är en Swea som 
valt att ge sitt bidrag till samhäl-
let på ett sätt som innebär svind-

lande höjder, stor dramatik och stark 
tillfredställelse. Tillsammans med sin 
hund Bosse ger hon sig ut och räd-
dar folk i lavinfara, hajkare som gått 
vilse och andra som befinner sig i nöd 
i bergstrakterna häromkring. “Bosse 

och jag är certifierade som ett “Airscent 
team” (ett team som söker via luftburen 
lukt) av Snohomish County Volunteer 
Search and Rescue (SCVSAR), som 
ligger som en avdelning under sherif-
fens kontor” berättar Suzanne. “Vi 
började träna med SCVSAR när Bosse 
var ungefär tre månader gammal, hös-
ten 2001. Idag är Bosse åtta år och på 
höjden av sin förmåga. Han var en gal-
ning som liten och har alltid varit lite 
envis. Men en sök- och räddningshund 
måste vara självständig, och det är just 
vad Bosse är. När vi är ute och söker, 
springer Bosse en halv till en hel ame-
rikansk mile framför mig. Men han har 
en sändare och jag en GPS, så jag vet 
alltid var han är. 

”Med träning och olika utryckning-
ar blir det mellan 15 och 20 timmars 
volontärarbete per vecka samtidigt som 
jag jobbar heltid som executive coach” 
fortsätter Suzanne. “Det är en livsstil. 
Vi tillbringar minst en dag varje helg 
åt träning eller olika uppdrag och otur-

ligt nog så sker de flesta utryckningar 
mitt i natten och ofta när det är riktigt 
dåligt väder… hu, varför gör jag det 
här?” säger Suzanne.

Livräddare
Men när man hör om de fantastiska 
äventyr som Suzanne varit med om är 
det inte alls svårt att förstå varför hon 
gör detta. “Den 11 augusti 2007 släpp-
tes Bosse, jag och två andra livrädda-
re ner av en helikopter i ett oländigt 
område i Snow Lake-trakterna för att 
leta efter en försvunnen hajkare. Jak-
ten på den försvunne vandraren pågick 
i flera dagar. Jag var ledare för sök- och 
räddningsteamet, men när vi slutligen 
hittade vandraren i nöd var Bosse den 
stora hjälten. Så självklart fick Bosse 
en saftig biff till middag den kvällen!” 
skrattar Suzanne. 

Det är dock ganska ovanligt att 
Bosse och Suzanne får chansen att fira 
ett liv som räddats. Ofta innebär deras 

uppdrag att återfinna döda kroppar av 
hajkare som förfrusit, bergsklättrare 
som ramlat ner från klippor, eller skid-
åkare som överraskats av laviner. “Men 
erfarenheter som den från Snow Lake, 
då vi var med och räddade en männis-
kas liv, är det som gör att det sätt jag 
valt att ge till samhället är så otroligt 
tillfredställande!” säger Suzanne.

Två föreningar
I Snohomish county finns det två 
organisationer som kan hjälpa till när 
någon är i nöd bland bergen. Suzanne 
Elshult och hennes man Scott Wel-
ton är engagerade i föreningen Eve-
rett Mountain Rescue (EMR). Den 
organisationen består till största delen 
av bergsklättrare och arbetar i nära 
samarbete med SCVSAR. Båda dessa 
organisationer består helt av volontärer 
och är till 100% finansierade av dona-
tioner. “Brandstationer och liknande 
är inte rätt utrustade eller utbildade 

Bosse och Suzanne 
- Livräddarna

... fortsättning på sidan 18

Namn: Bosse
Född: 2001 
Uppväxt: Hunduppfödning på 
Bainbridge Island (http://www2.
whidbey.com/sharay/_
Familj: En bror som bor hos 
Suzannes bäste vän. Suzanne, 
Scott, Linnea, en katt och snart en ny 
hundvalp i huset!

Ras: Labrador retriever
Gör: Söker via luftburen lukt efter 
nödställda eller döda och söker även 
i laviner. Kan även firas ned från 
helikopter. Får åka i kabinen i flygplan. 
Intressen: Varmkorv!

KORTAFAKTA

tare och vi stötte på en del kortare par-
tier med blåis. Vi var ovanför molnen 
som låg som ett tjock duntäcke runt 
berget. Vid sextiden på morgonen 
nådde vi så kratern på Mt Rainier, och 
vi hade lyckats ta oss upp hit på en väl-
digt bra tid. Vinden blåste starkt och 
även om solen inte värmde så kändes 
det mycket skönt att den var framme. 
Plötsligt  kände jag mig väldigt frusen, 
men då hjälpte det att dricka vatten 

och äta lite. Med ny näring i kroppen 
kände jag mig  förhållandevis energisk. 
Lyckligtvis var ingen av oss fyra besvä-
rad av höjden så vi fortsatte längs med 
kratern mot den riktiga toppen av Mt 
Rainer, kallad Columbia Crest. De 
flesta klättringsrutter upp på Rain-
ier går inte direkt till toppen utan till 
kanten av kratern. Kratern som är ca 
250 meter i diameter, är helt snöfylld 
och längs med kanterna ser man berget 
sticka fram.  Det tog oss ca 20 minuter 
att ta oss till själva toppen och väl där 
kändes det otroligt kul att vi lyckats ta 
oss dit. Det var lite overkligt för det är 
verkligen som en helt annan värld där. 
Vi var helt omgivna av snö och moln. 

“Undrar hur de har det nere i Seattle?” 
tänkte jag.

Firade med lax
Det rykte lite varstans runt omkring 
oss av ånga som kommer upp ifrån 
berget. Det var ju trots allt en vulkan 
vi stod på! Vi hittade några klippor där 
det var riktigt skönt att sitta. Klippor-
na är varma, kanske en 20 -25 grader, 
och vi var i lä från de starka vindarna. 

Vi firade vår klätt-
ring med rökt lax 
och energidryck och 
tillbringade nog en 
timme uppe på top-
pen. Men när mol-
nen började driva 
in påbörjade vi ned-
stigningen innan det 
blev för dimmigt och 
sent. Trots allt var 
vi ju bara halvvägs 
och det gäller att ta 
sig ner också. En vik-
tig orsak till att man 
börjar klättra mitt i 

natten är att när solen stiger upp och 
börjar värma upp snön och isen så 
blir det mycket jobbigare att klättra. 
Snön blir mjuk och håller inte lika bra, 
man sjunker ner djupare. Men det var 
fortfarande bra förhållanden för oss, 
klockan var strax före 8 på morgonen 
när vi börjar den långa vägen ner. Vi 
vandrade sakta nerför, ut och in genom 
molnen, det var varmt nu för solen låg 
på. Jag tog av mig dunjackan och min 
innermössa. Vi passerade fantastiska 
snöformationer och såg en del stora 
isfall och kravasser på avstånd. Långt, 
långt där nere såg vi våra tält som små 
orange prickar. Jösses vad långt ner det 
var! Men relativt sakta och säkert tog vi 

oss nerför det branta berget. Vi pas-
serade snöbryggan vi använt oss av 
under natten och bestämde oss för att 
vandra runt kravassen istället den här 
gången. 

Tillbaka till baslägret
Efter någon timme blev vårt lilla bas-
läger väl synligt Men den sista biten 
kändes så lång. Vi nådde lägret vid 
lunchtid, men det blev bara två tim-
mars vila och lite mat för vi behövde 
vara tillbaka till Seattle samma kväll 
och hade fortfarande en lång väg kvar 
till bilen. Jag hann ändå njuta av en 
stunds god vila och varm soppa in-
nan vi packade ihop vårt basläger och 
fortsatte vandringen hem. Vi lyckades 
avverka många höjdmetrar genom att 
”glissa”, dvs sitta på baken och kana 
ner för snösluttningarna. Oj vad det 
gick undan! När vi kom fram till 
bilen var det tidig kväll och vi hade 
hållt igång nästan non stop i över 18 
timmar. Nu var det bara bilresan hem 
kvar och sen skulle vi få sova gott!

Hemma i Seattle
Följande morgon tog vi sovmorgon. 
Det var skönt att vara hemma. Benen 
var lite stela men överlag mådde vi 
bra. Vi tog långfrukost ute på altanen 
och njöt av utsikten vi har över the 
Cascades. Tänk att man kan bo mitt i 
en stor stad och ändå bara vara någon 
timmes bilresa från riktiga berg. 
Havet, bergen och de fantastiska 
solnedgångarna: vi har verkligen det 
bästa av alla världar här i Seattle. Här 
kan man vara både skogsmulle och 
storstadstjej på en och samma gång! 

- Ida Ottesen

Namn: Suzanne Elshult 
Född: Stockholm
Uppväxt: : Linköping, men ser 
Nyhamnsläge, en liten fiskeby i Skåne 
där släkten bott sedan lång tid tillbaka, 
som sitt hem. Bott i USA sedan 1975.
Familj: Maken Scott Welton, dottern 
Linnea och svärson Chris. Föräldrar 
och två bröder i Sverige.
SWEA: Swea sedan 10-tals år tillbaka
Gör: Ägare och vd för HRNow sedan 
1996. HRNow arbetar med “executive 
coaching”, ledarskap och strategi.
Intressen: Räddningsuppdrag, 
bergsbestigning, utförsåkning och 
randonee-skidåkning, längdskidåkning, 
vandring med snöskor, läsa böcker och 
umgås med familj och vänner.

KORTAFAKTA

Bosse ser ut som en helt vanlig Labrador retriever. Han viftar glatt på svansen 
precis som andra hundar. Men Bosse är inte vilken hund som helst. Bosse 
är en sök- och räddningshund som tillsammans med bland andra sin matte 
Swean Suzanne räddar liv i Washingtons bergstrakter.

Ida vandrar längs med kratern mot den riktiga toppen av Mt Rainer.
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I slutet av september samlades den 
skandinaviska och baltiska avdel-
ningen vid den gamla huvudentrén 
till UW, en mycket vacker plats med 
fina gamla ekar och en promenadväg 
upp till campus. Några gamla ekar 
hade nyss fått ge plats för de åtta nya 
ekarna som skulle planteras av alla 
de åtta ländernas konsuler. Chefen 

Trädplantering 
vid  University of 
Washington

för avdelningen läste upp minnesord 
från den senaste planteringen 1909 
och berättade om de studenter som 
då gav sig iväg till Olympia för att be 
om undervisning i svenska på UW, 
vilket ledde till att vi 1909 fick en lag 
som säger att UW måste undervisa 
i svenska! Lars Jonsson “planterade” 
den svenska eken med hjälp av Lotta 
Gavel Adams, professor vid avdel-
ningen. De var ivrigt påhejade av Ia 
Dubois och Lena Powers, som för 
dagen representerade den svenska 
delegationen. Trädplaneteringen var 
ett led i avdelningens 100-årsfirande 

och senare på kvällen blev det gala-
middag. Besök gärna denna vackra 
plats som ligger söder om Burke 
museum och William Gates house, 
ingång via 15th Street.

 - Lena Powers

Lars Jonsson 
“planterade”  
den svenska 
eken med  
hjälp av 
Lotta Gavel 
Adams. Bi
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Karen Finneryfrock fr�n auktions-
firman Kip Toner höll i kvällens 
auktion. N�gra andra som gjorde 
en fantastisk insats var de Sweor som 
ställde upp och arbetade under kvällen. 
Ovan syns Kicki Eriksson och Anna 
Hasselquist som höll ordning p� vilka bud 
som kom in under liveauktionen. 
 

12

Festlig
sommarmiddag 

med auktion
Swea och Swea (Sofia Taylor och Ulrika Norén) välkomnade gästerna och bjöd p� svalkande fläderbloms-och ginb�l.  Deras välkomnade lockade till skratt och m�nga kom tillbaka till Swea och Swea för lite p�fyllning av b�len och för att byta n�gra ord med de vitsiga “blondinerna”.

Solen strålade, prästkragarna doftade och Lake Sammamish glittrade när Vasa Ballroom fylldes av auktionssugna 
festdeltagare. Lokalen påminnde om en faluröd svensk lada smyckad för logdans med björkris, prästkragar, ny 

stämningsfull belysning och en hel serie med dekorationer i skärgårdstema. Där fanns stenar, fyrar, affischer med 
svenska skärgårdsklippor, fisknät och livbojar. Det mesta av detta kunde man sen bjuda på under auktionen. För även 

om kvällen genomsyrades av en stämning av svensk sommarfest så var det auktionen och insamlingen av pengar till 
SWEA Seattles olika donationer som var kvällens huvudsyfte.

Lotta Gavel Adams fr�n 
University of Washington 
berättade om det svenska 
programmet p� UW som “fund 
an item” var dedikerat till.

Här ser vi Craig Clapper (ovan till höger), 
den glada köparen av kryssningen med 
konsulns yacht. Buden haglade tätt när alla 
ville f� chansen att bjuda 25 vänner p� en 
lyxig b�ttur. Andra mycket populära objekt 
p� auktionen var en racingtur med Mari 
och Peo Orvendals läckra sportbil (till 
höger), en fotbollströja och en fotboll med 
Fredrik Ljungbergs autograf p� (syns p� bilden till vänster)  
samt unika signerade ABBA CDs.

Kvällen avslutades med dans. Festdeltagarna var dans-sugna och s� fort DJ:n spelade en ABBA-l�t fylldes  dansgolvet till bredden! 

vid honnörsbordet syntes bland andra Laurie McDonald Jonsson 
(till höger) som är gift med Sveriges honorärkonsul i Washington State, 
Lars Jonsson (som tyvärr var förhindrad att själv deltaga). 
Laurie McDonald Jonsson höll ett tal som gav förhoppningar om kungligt 
deltagande under Seattles Sverigevecka 2010. 

Vid entrén fanns fyra olika bord med tysta auktioner sk “silent auctions”.  Gästerna gick runt 

och tittade p� de olika objekten som auktionerades ut, samtidigt som man minglade. Fann man 

n�got som lockade skrev man ner sitt budnummer och hoppades att ingen annan skulle bjuda 

över innan auktionen stängde. 

Folkmusiktrion 
Mäd Fiddlu bjöd 

p� svenskklingande 
mingelmusik och delar av SWEA-kören sjöng sommarpsalmer som 

gav rysningar av välbehag.

I SWEA Seattles  korvmoj bjöds det p� kokt 
med bröd!

”Dessert dash” var något 
nytt för många Sweor.

Lena powers, 
projektledare  
för auktionen, höll 
ett välkomsttal.
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yahoo-grupp
SWEA Seattle har en inofficiell 
email-lista (Yahoo-grupp) som  
är helt skild fr�n de mail som 
t.ex. SWEAs ordförande eller 
programkommittéen skickar 
ut. Vem som helst som är med  
kan skicka och ta emot med-
delanden. Ämnet är helt fritt: 
Kanske vill ni annonsera ut pry-
lar till försäljning, sälja urvuxna 
barnkläder, ha restips, leta efter 
svensktalande barnvakt, eller vill 
fr�ga om n�gon vill följa med p� 
bio. Den här listan är gjord för att vi i 
SWEA Seattle ska kunna hjälpa varan-
dra. Enda villkoret för att vara med är att 
ni är SWEA-medlem. För närvarande är 
det jag som är mailinglistans administra-
tör. Hör av er till mig om ni vill vara med, 
s� skickar jag er en inbjudan.
- Carina Johnsson, Medlemssekreterare 
SWEA Seattle, cjohnsson@comcast.net

14

?
Språkfrågan - E-mail eller e-post?

E-mail eller e-post, vad väljer du? B�de 
TT och Spr�kr�det rekommenderar att vi 
använder e-post eller e-brev istället för e-
mail. De tycker inte att det finns n�gon an-
ledning att använda det engelska uttrycket 
när det finns bra svenska alternativ.

Men samtidigt är svenskan ett levande 
spr�k och i talspr�k säger nästan alla ”mai-
la” om att skicka ett e-brev. Ordet har till 
och med f�tt en svensk stavning, ”mejla”, 
och kommer förmodligen utvecklas till ett 
vedertaget ord i framtiden. Detta är ett 
vanligt fenomen när ny teknik introduce-
ras fr�n utlandet. Har du en fr�ga? Maila 
sprakfragan@sweaseattle.org.

vAME-möte 2010 i Seattle
SWEA Seattle är värdinna för SWEA VAMEs regionmöte 2010. Det g�r av stapeln i början 
av Oktober 2010 och kommer att inneh�lla b�de möten, sightseeing och andra dagsaktivite-
ter, samt middagar och kvällsunderh�llning. Nu söker vi Sweor som har idéer om hur vi kan 
göra det här till en toppenhelg för v�ra Sweasystrar fr�n resten av västkusten (och Hawaii). 
Hör av dig till Ulrika Norén, Mari Orvendal eller Charlotte Wiklund om du vill vara med! Vi ser 
fram emot din medverkan vare sig du vill engagera dig i helheten, eller bara är intresserad 
av att hjälpa till med en av de m�nga bitarna.
Kontakta oss p� vamerm2010@sweaseattle.
org, tack! - Charlotte Wiklund

Trädojjor på modet igen!
För alla som älskade 70-talets träskor 
finns nu företaget Swedishhasbeen. 
Företaget, som startades 2006 av de 
svenska tjejerna Cilla och Emy, säljer 
träskor och assesoarer i 70-talsdesign 
över internet och via olika �terförsäljare 
runt om i världen. Här i Seattle hittar 
man skor fr�n deras kollektion hos A 
Mano, Clementine och Show Pony. Vill  
man shoppa hela deras utbud av 70-tals-
coola produkter 
skeppar de världen 
över fr�n webbsi-
dan www.swedish-
hasbeens.com.

Smått & Gott

Du har väl skickat in dina uppgif-ter till medlemsregistret?! Än är det inte för sent att skicka in dina uppgifter till v�rt nya medlemsregister för SWEA Seattle. Om du inte har gjort det än, s� var snäll och svara p� e-mai-let som du ska ha f�tt fr�n Marie Winjum, �sa Danielsson-
Rottsolk eller Yvonne Hansen. Det är vi som nu samlar in och 

sammanställer informationen om oss Seattle-Sweor i SWEA 
Seattles medlemsregister. Ju mer information som medlems-
registret inneh�ller desto större glädje och nytta f�r vi av det. 
Tänk s� bra att kunna se foton p� dina SWEA-systrar för 
att lättare h�lla reda p� vem som är vem. Eller kanske se om n�gon kommer fr�n samma omr�de i Sverige som du med mera. S� bidra du ocks�! Medlemsregistret kommer bara vara tillgängligt för SWEA Seattles medlemmar. Har du inte f�tt e-mailet fr�n oss, vänligen hör av dig till yvonne.seattle@hotmail.com. 

Svensk vecka i Seattle
I början av �ret startade planeringen av en 
svensk vecka här i stan. Initiativtagaren är 
Lars Jonsson, svensk konsul i Washing-
ton. Vi har tur som har en s� visionsrik 
konsul som Lars som tar sig an ett s�dant 
projekt och f�r alla svenska intressen  
i stan att samarbeta, n�got som varit 
mycket efterlängtat!

Swedish Hospital fyller 100, skandi-
naviska avdelningen p� University of 
Washington fyller 100 och Seattle har 
flera Nobelpristagare. Detta ska firas, 
samtidigt som vi ska visa den svenska 
p�verkan som finns i regionen, historiskt, 
men ocks� i dagens Seattle, aktuell film, 
böcker, annan kultur, mat, företag, handel 
och forskningssamarbete. Dessutom ska 
vi framhäva planeringen av det nya ex-
klusiva Nordiska Museum som planeras 
att byggas i Ballard. P� UW kommer det 
h�llas flera öppna kurser och andra pro-
grampunkter som modevisning, Pippifru-
kost, Nobelmiddag, Wallenbergmiddag, 
företagskonferens, svenska kockar och 
en massa annat kul. Se vidare svenska 
föreningars hemsidor och konsulatets 
egen hemsida, som kommer snart.  
- Lena Powers
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Mitt Smultronställe: 

Det finns mängder av bra skid-
områden runt om Seattle, men 
mitt favoritställe för skidåk-

ning och vinteraktiviteter ligger 6 tim-
mar söder om Seattle i Oregon och 
kallas Sunriver. Sunriver, som är ett 
resortområde (likt Suncadia i WA) som 
ligger utmed floden Deschutes, har 
en stor vacker lodge med historia från 
andra världskriget, restauranger, golf- 
och tennisbanor, utomhuspooler och 
massor med små mysiga stugor som 
man kan hyra. 

Inget är så härligt som att vakna upp 
en morgon och dra upp gardinerna för 
att se ett vinterlandskap med ett stort 
mäktigt fjäll i bakgrunden. Bara 20 
minuter från Sunriver ligger nämligen 
Mt Bacholer (2.763 möh). Mt Bacho-
ler har 10 sittliftar och 71 nedfarter 
för utförsåkning, men också 56 km 
med längdspår, skoterleder och inner-
tubingbanor. Eftersom området runt 
Sunriver är en s.k. high dessert är det 
klimatet mycket torrt och snön blir så 
där lätt och härlig och vissa kallar det 
för champagnesnö (det snöar i genom-
snitt 965 cm per år). Det finns inget 
bättre än att susa ner för backen med 
pudersnö upp till höfterna och snö 
yrande upp över huvudet på en. 

Nordöst om Sunriver ligger staden 
Bend som har också mycket att bjuda 

Sunriver i Oregon

till brunt torrt, nästan kargt, och platt 
med små canyons som öppnar upp sig 
med svindlande höjder lite här och där. 

Jag återkommer till detta under-
bara landskap minst en gång varje år 
och om jag har riktig tur kanske jag 
någon dag får möta någon Swea där, 
som inspirerats av denna text! Trevlig 
skidåkning!

- Anna English 

på. Det är här Deschutes Brewery har 
sitt säte och vad passar inte bättre efter 
en dag med skidåkning än en klassisk 
pubhamburgare och deras utmärkta 
Mirror Pond-öl, som är uppkallat efter 
sjön inne i Bend.

Det ar inte bara Sunriver och Mt 
Bacholer som underbart, vägen mellan 
Portland och Sunriver som går över Mt 
Hood och genom ”the high dessert” är 
som tagen ur en film. Landskapet går 
från alplikande vyer med höga berg, 
djupa dalar och lummiga gröna träd 

Den 28 juni firade Scandia Folk-
dance Society midsommar i 
St. Edwards State Park. Evene-

manget var öppet för allmänheten och 
visade hur en mycket traditionell mid-
sommar firas i Sverige. Uppvuxen som 
jag är i Småland, så tror jag att metoden 
med att lägga ut löv i en stor ring och 
sedan klä och resa midsommarstången 
under en timmes spelmansmusik och 
dans kommer norrifrån. Fint blev det 
i alla fall! 

Förutom folkdans och midsommar-
stång så fanns det aktiviteter för barn 
så som sagotält, vikingaskepp, krans-
bindning och annat ”som passar när 
barna är små” för att citera Idas som-

marvisa. Flera organisationer, utstäl-
lare och försäljare med skandinavisk 
inriktning deltog också. Nordic Heri-
tage museum hade ett medlemserbju-
dande och annonserade sina Viking 
Days i juli, och Swedish Cultural Cen-
ters cateringfirma serverade köttbullar 
och sill.  Det var i denna ”Vendor Vil-
lage” som vi hade vårt SWEA-stånd 
och sålde våra hembakta godsaker. Vår 
SWEA-banner flaggade stolt i blått 
och gult och syntes på långt håll. 

I år provade vi ett lite annorlunda 
utbud med färre sorter. Vi sålde bul-
lar, sockerkakor, ”coffee cakes” och 
chokladbollar, men skippade småka-
korna. När vi hade ställt fram bullar 

och 7-8 olika mjuka kakor på bordet 
för försäljning såg det riktigt maffigt ut 
och mycket aptitretande! Tack till alla 
som bakade så fina bullar, vetelängder 
och så många fina mjuka kakor. Det 
var bra fart på försäljningen och folk 
kan helt enkelt inte få nog av karde-
mumma. En herre köpte en av varje 
sort som vi hade med kardemumma, 
och kom sedan tillbaka tre gånger och 
köpte fler kardemummabullar. Anki 
Vinberg klurade ut och provade olika 

... fortsättning på sidan 20

Halloweentips
Hör du till dem som brukar ha tonvis 
med godis av tveksam kvalité liggande 
i sk�pen när Halloween är över? Ham-
nar du i tjatträsket när barnen inte f�r 
äta obegränsat med godis? Här är ett 
tips som brukar falla b�de barn och 
vuxna i smaken. Gör en uppskattning 
av hur m�nga godisbitar barnen har 
dragit in och erbjud dig därefter att lösa 
in godiset för en liten summa per bit. 
Om barnen har snaskat hela helgen 
brukar de inte vara sv�rövertalade, 
utan vill mycket hellre ha 
pengar till leksaker  
istället. Sedan är det 
fritt fram att äta, 
slänga eller ge bort 
resterande godis.

Försäljning av fikabröd i St Edwards Park

SWEA Sånggrupp
SWEA-Seattles s�nggrupp startades i v�ras. Det finns mycket kul man kan göra under temat 
s�ng som till exempel traditionell körs�ng, s�ngteknik, karaoke, alls�ng, sjunga s�nger med 
olika teman, g� och lyssna p� andra som sjunger, mm.  Kanske blir det till och med uppträ-
dande vid julfesten?  Alla som är intresserade är varmt välkomna att dyka upp p� nästa möte. 
Hör av dig till Charlotte Wiklund om du vill vara med, cwiklund1@gmail.com

Stängd affär
Ett av SWEAs vattenh�l i Seattle har 
g�tt i graven; Olsen’s Scandinavian 
Foods stängde sina portar för gott i som-
ras. Affären öppnades runt 1960 och har 
sedan ägts av släktingar och vänner till 
grundaren. Systrarna Endresen som 
tog beslutet att stänga affären har ägt 
den sedan 1995 d� de redan hade job-
bat där i tio �r. Nu f�r systrarna tid att 
�ka hem till Norge, och vi skandinaver i 
Seattleomr�det f�r istället vända oss till 
andra affärer när det börjar bli dags för 
julskinka och mandelmassa.
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Efter ombyte gav vi oss iväg till 
den före detta generalkonsulns 
hem, som låg högt uppe på en 

kulle i Beverly Hills. Med Ulla Nicolel-
lo, SWEA L.A., som chaufför och mig 
som kartläsare och med hjälp av Map 
Quest lyckade vi ta oss dit via minst 
10 krokiga och branta småvägar. Vi 
samlades alla ute på altanen, som vätte 
mot väster och solnedgången, med en 
underbar utsikt över kullarna. Vi häl-
sades först välkomna av SWEA L.A.s 
ordförande, A.C. Thomer. Sedan blev 
det f.d. ambassadören Carl-Magnus 
Hyltenius tur att hälsade oss välkom-
na med ett fint tal till alla ”30-åring-
arna”, vilket syftade på att SWEA just 
firat 30-årsjubileum. Britta Armstrong 
(VAME-ordförande) höll också tal. 
Därefter serverades en lätt buffé inom-
hus, men eftersom alla borden där fyll-
des upp snabbt hamnade Harriet och 
jag vid ett bord på altanen. Det visade 
sig sedan att vi fick sitta tillsammans 
med ambassadörsparet, som var myck-
et trevliga. De hade kommit hit bara 
tillfälligt för att stänga igen konsulatet. 
Enligt vad jag hörde så ska alla svenska 
konsulat på hela Västkusten stängas i 
slutet av året. Frun Bodil berättade 
att deras granne var ingen mindre 
än Simon Cowell, som är känd fran 
”American Idol” och även ”England’s 
got Talent”. 

J.P. Getty Museum
Nästa morgon var det en guidad arki-

Regionmöte i Los Angeles
Den första oktober begav jag mig, tillsammans med min syster, Harriet leGrand (SWEA O.C.)  
samt Annette Asberg, (ordf. i O.C.), till SWEAs regionmöte i Westwood, L.A. Vi tog in på nyrenoverade 
Palomar Hotel på Wilshire Blvd. Äntligen dags för VAMEs regionmöte 2009!

tekturvisning på J.P. Getty Museum. 
Guiden berättade att arkitekten heter 
Richard Meier och är en mycket känd 
arkitekt från New York. Museet påbör-
jades när J. Paul Getty Trust köpte 3 
kvadratkilometer i Santa Monica-ber-
gen 1983. Det tog sedan 13 år att byg-
ga museet som öppnades 1997. Både 
golv och väggar består av travertines-
ten, som importerades från Italien, och 
stenarna mäter alla 75x75 cm. Allting 
är planerat så att det passar in i land-
skapet. Museet är väldigt vackert och 
imponerande. I de fyra bygggnaderna 
som innehåller konst fanns det förstås 
underbara tavlor och statyer, mycket 
mer än vi hann med att se. Där fanns 
också en mycket vacker trädgård med 
vattenfall och en stor pool. Det porlade 
av vatten lite varstans i alla fontänerna. 
På södra sidan fanns det också en kak-
tusträdgård med en storslagen utsikt 
över hela L.A. Hela komplexet ligger 
230 m över havet. Man tar sig dit från 
parkeringshuset via en spårväg. Allting 
var gratis, utom parkeringen. Det finns 
även en stor kafeteria, där vi åt lunch. 
Jag är så glad att jag äntligen fick ett 
tillfälle att komma dit, och jag rekom-
menderar varmt ett besök dit till alla 
som besöker L.A. 

Glada Sweor på middag
På kvällen gick en hel grupp Sweor 
till Acapulco Restaurant som ligger i 
Westwood Village. Dit vi kunde pro-
menera från hotellet. Där avnjöt vi en 

god mexikansk middag tillsammans 
med stora tillbringare med Margaritas. 
Som alltid, när en massa Sweor samlas, 
blev det tämligen högljutt, så jag vet 
inte vad de andra gästerna tänkte om 
det hela, men vi hade väldigt trevligt.

Efter middagen blev vi skjutsade 
till Royce Hall, en konserthall som 
ligger på the UCLA campus, där vi 
fick lyssna på en jazzkonsert med den 
kände trumpetaren Wynton Marsalis 
och hans band, ”Jazz at the Lincoln 
Center” från New York. De uppträder 

regelbundet på Lincoln Center i N.Y. 
Morgonen därpå checkade vi ut och 

jag återvände till Laguna Niguel, där 
min syster bor. Jag hann inte följa med 
på alla de trevliga programpunkter som 
regionmötet bjöd på men det jag hann 
uppleva njöt jag av i fulla drag.

- Birgit LaFace

Inför julen är ett besök till Molbak’s 
handelsträdgård i Woodinville nästan 
ett måste om man vill få inspiration 
till dekorationer och sådant som höjer 
mysfaktorn. Molbak’s, som startades 
av ett danskt par på 50-talet, är totalt 
60 tusen kvadratmeter stort, med ett 
otroligt utbud av, inte bara inom- och 
utomhusväxter, träd, trädgårdssta-
tyer, utan också presentartiklar, ljus, 

Julkul under julen som Kalle Anka är för oss 
svenskar. I Seattle har uppsättningen 
av koreografen Kent Stowell spelats i 
26 säsonger och har hela tiden förblivit 
lika populär. Den mäktiga Tchaikov-
sky-musiken och de vackra och fanta-
sifulla kostymerna passar utmärkt för 
hela familjen. Biljetter och mer infor-
mation finns på Pacific Northwests 
hemsida: www.pnb.org

- Anna English
 

ljusslingor, rosetter, julgranspynt och 
mängder av julstjärnor i olika färger. Ja, 
här kan du hitta det mesta för att pynta 
ditt hem inför julen. Molbak’s erbju-
der även gratis seminarier där du kan 
lära dig hur man gör bordsdekoratio-
ner och andra festliga blomsterarrang-
emang. Mer information kan du hitta 
här: www.molbaks.com 

För många amerikaner är baletten Nöt-
knäpparen ett lika självklart inslag 

När jag flyttade hit för 8 år 
sedan hade jag svårt att hitta 
en svensk julskinka. Efter lite 

letande och frågande så fick jag veta 
att det i Ballard fanns en slaktare med 
norskt påbrå som rimmade skinkor på 
svenskt vis. Slaktaren fanns kvar i 2 år. 
Jaha, tänkte jag, vad gör jag nu?

Vid det här laget hade IKEA börjat 
ta in frysta, färdigrimmade skinkor. Så 
min tredje jul här så köpte jag en skin-
ka där. Den var helt ok, men jag kände 
att det vore ju faktiskt kul att göra allt 
själv från början till slut.

Sagt och gjort. Min fjärde jul bör-
jade närma sig och jag var tillbaka till 
stadiet där jag frågade och letade. Till 
slut hittade jag vad jag sökte. Det jag 
behövde göra vara att beställa ”leg of 
pork” på Safeway. Efter ett par år kun-
de de inte längre få fram vad jag ville 
ha, så återigen var jag tvungen att leta 
efter ett nytt ställe. Asian Market i Bel-
levue var svaret den här gången. 

Som ni ser är det inte alltid bara att 
åka ner till närmaste affär och köpa. En 
del saker kräver planering och letan-
de... Men jag gör det gärna, för skinkan 
blir jättegod!

Hur gör man då? 
Jo, om man ska ha skinkan till jul-
afton så måste den ligga i saltlag 10-14 
dagar innan. Du kanske måste beställa 
skinkan upp till en vecka innan du ska 
lägga den i blöt, så räkna med att börja 
fråga de affärer som säljer kött över 
disk (i princip alla). Alla kommer inte 
att ha, så man måste fråga runt. Fråga 
efter ”leg of pork”. Du kan också fråga 

om de kan ta ut benet så slipper du 
göra det själv (om du vill ha benfri).

Receptet nedan hittar du i ”Vår 
Kokbok”. Det är för en skinka på ca 8 
kg med ben. Har man en mindre skin-
ka utan ben så anpassar man receptet 
efter det.

Saltlag: 1,6 kg fint salt, 2,5 dl socker, 
10 liter vatten
Bind ihop skinkan med köksbom-
ullsgarn. Med uppbindningen kan du 
”forma” skinkan som du vill ha den. 
Blanda socker och salt. Lossa köttet 
med en kniv vid rörbenet. Stoppa in 
2-3 msk av salt-och sockerblandning-
en. Har du tagit bort benet så stoppa in 
blandningen där du kan. Låt skinkan 
ligga svalt 1-2 timmar eller över nat-
ten. Blanda resten av saltblandingen 
med kallt vatten, gärna i en plasthink, 
eftersom rostfritt stål och aluminium 
får ytskador av salten. Rör så att saltet 
löser sig. 

Lägg ner skinkan i laken så att den 
täcks helt. Täck över och låt den stå 
kallt och mörkt i 10-14 dagar.

Jag brukar sedan alltid ungsbaka 
min skinka, för det var så min mamma 
gjorde. Det har alltid blivit bra så jag 
har inte ändrat mig. Det här receptet 
kommer också från ”Vår Kokbok”.
Ungsbakad skinka
• Skinka 1,5-2,5 kg  –  70-85 min/kg
• Skinka 2,5-5 kg  –  50-75 min/kg
• Skinka 8-10 kg  -  50-65 min/kg
Ungstemperatur: 175 oC
Sätt på ugnen. Spola av skinkan under 
rinnande vatten. Lägg skinkan på ett 

stort stycke aluminiumfolie. Stick in en 
kötttermometer så att spetsen kommer 
i skinkans tjockaste och köttigaste del. 
Svep om folien väl, men så att grade-
ringen på termometern syns.

Lägg skinkan i en ugnssäker form 
eller långpanna. Sätt in den i nedre 
delen av ugnen. Skinkan är färdig  
när termometern visar 70-75⁰C. Vid 
75⁰C är smaken den karaktäristiska för 
julskinka. 

Ta ut skinkan, öppna folien. Tag bort 
din uppbindning och skär bort svålen 
när skinkan svalnat något. Griljera 
eller glasera skinkan. Jag brukar alltid 
senapsgriljera.
Senapsgriljerad skinka
1 äggula, 3 msk senap, 2-3 msk ströbröd
Eller
1 äggula, 3 msk osötad 
senap, 1 msk sirap, 
0,5 msk potatismjöl, 
2-3 msk ströbröd 
(kryddnejlikor)
Ungstemp: 200 oC
Lägg den svålfria skinkan på ett ugns-
säkert fat eller i en långpanna. Om fett-
lagret är tjockt, skär bort en del.

Rör ihop äggula och senap eller blan-
da äggula, senap, sirap och potatismjöl. 
Bred eller pensla blandningen över 
skinkan. Strö över ströbrödet. Stick 
eventuellt i hela kryddnejlikor som 
garnering. Sätt in skinkan i ugnen och 
griljera tills den fått fin färg, 10-15 min. 
Ställ skinkan kallt att svalna snabbt.

Ha en riktigt GOD JUL!
- Malena Grundel

Julskinka – köpa eller göra själv?
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för uppdrag i vildmarksterräng och 
bland bergen” berättar Suzanne. “Vi 
(EMR) har medlemmar med avance-
rad utbildning och erfarenhet inom 
områden såsom isklättring, klipp-
klättring, glaciärklättring och rando-
nee-skidåkning” berättar Suzanne. 
Randoneeskidor är anpassade för både 
längd- och utförsåkning utanför spå-
rade och pistade områden. Randonee-
skidor kräver en speciell teknik och är 
ofta en förutsättning för att kunna nå 
nödställda i vild vinterterräng. SCV-
SAR har också en en enhet som kan 
arbeta i strömt vatten (Swift Water 
Unit) som används vid översvämning-
ar. “Vi får alla speciell sök- och rädd-
ningsutbildning som krävs av Wash-
ington state. I den utbildningen ingår 
bland annat brottsplatsbevarande och 
speciell förstahjälpenutbildning som 
är anpassad för livräddning i bergen. 
Det händer ofta att räddningstjäns-
ten i andra områden ber oss om hjälp 
när deras resurser inte räcker till, till 
exempel King County Search and 
Rescue, Cascade National Park, Ska-
git County Search and Rescue. Och 
vi ringer dem när vi behöver hjälp” 
berättar Suzanne. 

Larmet går
EMR har haft ett 20-tal olika upp-
drag i Snohomish County hittills i 
år. Om man tittar på EMRs nyhets-
sida (http://www.everettmountain-
rescue.org/EMRintheNews/tabid/84/
Default.aspx) kan man se att det rör 
sig om allt från hajkare som gått vilse, 
förvirrade dementa personer som för-
svunnit och skadade bergsklättrare, 
till hjälp vid vinterns stora översväm-
ning.

Medlemmarna i räddningsteamen 
bär personsökare och Suzanne berät-
tar att hon nu för tiden även får larm 

via sin iPhone. Ibland är det offret själv 
som ringer 911 via sin mobiltelefon, 
eller så är det en orolig familjemedlem 
som ringer. Det är sedan sheriffkonto-
ret som är ansvarigt för att larma alla 
volontärer och sedan leda uppdraget. 
En kommandobil (Incident Com-
mand Truck) med personal ansvarar 
för planering, dokumentation, logis-
tik och genomförande. Personalen i 
kommandobilen upprätthåller även all 
radiokommunikation och ansvarar för 
all kontakt med media. 

Tufft arbete
Det kan vara väldigt fysiskt utmanande 
att arbeta med en sökhund eftersom de 
oftast får uppdrag i svårtillgänglig ter-
räng och sällan letar efter någon på de 
utsatta vandringslederna. “Det rör sig 
om avancerad terrängvandring och 
bergsklättring utan rep (så kallad bush-
wacking /scrambling) och ni som har 
sett regnskogen här kan tänka er hur 
lätt det är!” skrattar Suzanne. Många 
av uppdragen gäller klättrare och 
ibland även glidflygare som har skadat 
sig uppe på berget och det kan vara väl-
digt svårt att få med sig offret tillbaka 
om den skadade måste ligga på bår. 
Det kräver mycket styrka från rädd-
ningsteamet för att få med sig båren 
med den skadade och det kan ta lång 
tid att ta sig tillbaka till civilisationen 
och ytterligare hjälp.

Ibland är terrängen så svår att rädd-
ningsteamet måste firas ner från en 
helikopter för att inte ens helikoptern 
kan landa. “Bosse och jag får helikop-
terträning tillsammans varje år och vi 
var faktiskt delaktiga i själva utveck-
lingen av träningsprogrammet. Vi trä-
nar också sökning i lavinmassor och 
sökning efter kadaver, för tyvärr hän-
der det ofta att de vi letar efter har varit 
döda en längre tid och därför måste 
hundarna öva på att känna lukten av 
döda likväl som levande människor. 
Förrförra året var Everett Mountain 

Rescue inblandad i ett flertal lavinupp-
drag runt om i delstaten. Bosse och jag 
åkte bland annat på ett uppdrag det 
året då vi sökte efter en 13-årig flicka 
som sorgligt nog hade omkommit i en 
lavin nära Lake 22. 

Bosse – en vanlig labrador
Bosse och Suzanne är tillsammans 
ett certifierat så kallat K9-team (Sök-
och räddninghundsteam). För att bli 
certifierad hos SCVSAR måste man 
genomgå rigorösa tester med en tredje 
part. “Jag skulle gissa att bara ett av 
15 K9-team som påbörjar träningen 
med oss klarar sig och blir certifiera-
de.” säger Suzanne. Dessutom måste 
certifikaten tas om vartannat år. Just 
nu finns fyra certifierade K9-team hos 
SCVSAR. Men det är bara Suzanne 
som är utbildad att söka med just 
Bosse. “Bosse och jag har dessutom 
fått omfattande träning av experter i 
Montana, Wyoming, Colorado och i 
Arkansas. Och ja, när vi reser får han 
flyga med mig i kabinen som service-
hund.“ berättar Suzanne. 

Bosse är alltså hunden som flyger pas-
sagerarflygplan likt en ledarhund, räd-
dar nödställda bergsklättrare och låter 
sig firas ner i otillgänglig terräng av en 
helikopter för att söka efter försvunna 
vandrare. Men han är fortfarande en 
vanlig hund som gillar varmkorv och 
som gör nästan vad som helst för en 
sådan. Bosse blir väldigt motiverad av 
mat och ingenting är någonsin säkert 
på familjens köksbänk! Något som de 
flesta hundägare säkert känner igen. 

- Cecilia Mases

Vill man veta mer om sök- och räddningshun-
dar, bergsklättring och f� goda r�d inför längre 
vandringar och bergsbestigning kan man g� in 
p� EMRs hemsida www.everettmountainrescue.
org. Där finns även information för den som vill 
hjälpa till och stödja organisationen. Eventuella 
donationer till sök- och räddningshundsteamen 
m�ste specifieras s� att de kommer rätt. Läs mer 
om räddningshund teamet p� www.scvsark9.org
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SWEA, Swedish Women’s Educational Association, is a global non-profit organization for Swedish-speaking women who are, or have been, living 
abroad. Our goal is to promote Swedish language and culture and to establish a professional and social network around the globe that makes it 
easier to live abroad. SWEA supports education with scholarships and many projects with ties to Sweden.

In this issue of SWEA bladet

Regional meeting in LA –
Birgit LaFace tells her story 
about the SWEA regional 
meeting in Westwood, CA. 
The two day meeting included 
a visit to the J.P. Getty Muse-
um, a Mexican dinner with pit-

chers of margaritas, even the for-
mer ambassador and his wife made an 

appearance at the luncheon to congratulate the 
30-year old SWEA. 
Ewa Sack – who has been a member since 2002 will leave 
the SWEA board, but we are very happy that she will re-
main as our webmaster. Thank you Ewa for your time and 
commitment on the board!
Xmas – Don’t forget to book tickets to the seasonal Nut-
cracker ballet and to visit the Molbak nursery in Woodinvil-
le for Christmas decorations. Malena also shares her famous 
Christmas ham recipe in this issue of SWEA-bladet. 
Mt Rainer adventure – After ten years of dreaming, one 
attempt cut short by bad weather, and lots of training, Ida 
climbed to the top of Mt. Rainer in beginning of June. Ida 
tells the story about her Mt Rainer climbing adventure. 
A furry good Samaritan – Suzanne’s Labrador retriever, 
Bosse, is not a normal dog. Suzanne and Bosse spend almost 

20 hours a week volunteering to track down lost hikers and 
injured climbers in Snohomish County Volunteer Search and 
Rescue. The training is extensive and every second year the Air 
Scent Team certificate needs to be renewed. 
Swedish singing birds – SWEA’s newest group takes on 
anything that involves singing; choir, singing techniques, 
karaoke, and concerts. Sounds like fun? Why don’t you join?  
2010 Regional meeting – In less than a year SWEA will be 
hosting the 2010 Regional meeting. SWEA sisters from all 
over the west coast and Hawaii will be invited to this event. 
1st Annual Summer Action – was a huge success and 
141 people attended the well-organized party at Vasa park. 
Through silent auction, snaps glasses, dessert dash, and live 
auction SWEA managed to raise $26,457. Among the most 
popular items at the event were signed ABBA albums, a Fred-
die Ljungberg jersey, and an AirCombat experience. You can 
read more about Thomas Hanson’s fighter jet session in the air 
above Seattle. Cecilia also tells her story about when she bid 
on the auction item “a kayak trip for two”.
A true Swedish Crawfish party – requires a lot of prepara-
tion. Ulrika provides her secrets recipe for cooking the best 
crawfish. In this issue you can enjoy pictures from the fabulous 
party on Lake Washington this summer. 

-  Anna English

an English summary with some of the 
“raisins in the cookie” 

Specially 

for you dear English 

speaking husband, 

friend or neighbor! 

Ask your Swea to tell 

you more if anyting 

catches your  

eye!

Ny Medlem Angelina J Webber: Hej! Jag är 31 år, född och uppvuxen i Skåne.  Det var där jag träffade min man, 
Adam, för fem år sedan, som egentligen är halvsvensk och kommer från San Francisco.  Vi flyttade till 
Stockholm för fyra år sedan och där arbetade jag som uppdragschef på ett stort privat företag inom den 
sociala sektorn.

Nu har vi flyttat till Seattle för att sätta oss i skolbänken igen.  Jag har just börjat en MBA via Ble-
kinge Tekniska Högskola och Adam tar sin master på University of Washington.  Vi ser fram emot att 
utforska Seattle, vandra och åka skidor i den otroliga naturen här omkring.  
Jag har en spännande och rolig tid framför mig och tycker det ska bli roligt att träffa nya människor, 
uppleva den amerikanska kulturen och naturen och äta god sushi. Vi ses! Angelina Webber

Nya Medlemmar
Ingela Hoerler: Jag föddes i Östersund 1971 och 1979 flyttade jag med min familj till Bellevue. 
Jag har en underbar liten dotter, Annika, som är 2 år. 

Mina föräldrar bor fortfarande här, liksom mina tre yngre bröder. Bortsett från en kortare tid i 
Minneapolis och Memphis, när jag jobbade som flygvärdinna på Northwest Airlines, har jag alltid 
bott här ”on the Eastside”. De senaste 11 åren har jag drivit mitt eget företag som hästtränare och jag 
älskar verkligen mitt jobb!

Trots att jag har bott här i 30 år var det inte förrän Annika föddes som jag fann nya svenska vän-
ner i svenska lekgruppen. Jag är jätteglad över att ha gått med i SWEA så att jag kan omge mig med 
underbara svenska tjejer och stödja SWEAs verksamhet. Ingela Hoerler

Hej alla Seattle-Sweor! Jag heter Irene Källström och har flyttat hit till Seattle (okt 2008) med min 
familj: Jonas som jobbar på Microsoft, Harry sjutton år och Ellinor femton år. Vi har också vår lilla 
Chowmix Charlie. I Sverige bodde vi i Sollentuna, Stockholm. 

Jag har tidigare arbetat inom försäkringsbranschen i 18 år i Stockholm, där jag bl.a. jobbade som 
utvecklare. Nu bor vi i det mycket trevliga området Education Hill i Redmond.

På fritiden tycker jag mycket om att resa och turista, läsa, jobba i trädgården och umgås med 
vänner. Mitt favoritställe här i Seattle, där vi är minst en till två gånger i veckan och promenerar, är 
Marymoor Parks hundområde. Irene Källström

...fortsättning från sidan 11
Bosse & Suzanne
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Webbredaktör  Li Ansefelt Thornton
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Annonser Amerika  Jeanette Setterhag    
   adsamerica@swea.org
Annonser Europa  Gunilla Pearce    
   adseurope@swea.org
SWEA Guiden  Monica Rabe
   info@sweaguiden.com  
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 VAME-regionmöte 2010
Nästa �rs VAME-regionmöte kommer att g� av stapeln  i  
Seattle. Mer information kommer.

            i korthet
SWEA - Swedish Women’s Educational Association, Inc., är en global ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor som är 
eller har varit bosatta utomlands. Genom att samla Sweor kring v�rt gemensamma spr�k, v�rt svenska ursprung och kulturarv blir 
SWEA b�de en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen som gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och 
�terkomst till Sverige.
SWEAs syfte är att värna om det svenska spr�ket, stödja och sprida kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla 
personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen.
SWEA stöder utbildning genom stipendier samt olika projekt med svensk anknytning. Idag har SWEA cirka 8000 medlemmar i 76 
lokalföreningar i 34 länder p� sex kontinenter. Föreningen startades av Agneta Nilsson i Los Angeles 1979. Prinsessan Christina,  
fru Magnuson, är föreningens hedersordförande. Ordförande är �sa Lena Lööf.

strategier för att sälja mer och hennes 
idé med att erbjuda smakprover blev 
en succé. Med donationer och försälj-
ning blev vinsten i år $680.

Med hälsomyndighetsreglerna som 
vi följer (handtvätt, handtvätt och mer 
handtvätt och handskar och tänger för 
att hantera bakverken), så behövdes det 
3-4 personer för att sköta ruljansen. 
Mitt på dagen då det är flest besökare 
behövdes det fler. 12 Sweor hjälpte till 

under dagen med uppsättning, försälj-
ning och nedtagning, och fick gott fika 
som belöning. Jag tycker det är jättekul 
att sälja fikabröd på midsommar. Det 
är fint samarbete mellan oss Sweor, och 
det är kul att prata med alla andra kän-
ningar som kommer förbi för att done-
ra bakverk eller handla från oss. Stort 
tack till alla som hjälpte till och vi ses 
nog där igen nästa midsommar!

- Jennie Mildes

Ny Medlem!
Jag heter Karolina Wallenborg Bjelic och är född och uppvuxen i en liten ort som heter Borensberg 
och ligger i Östergötland. Där bodde jag fram tills det var dags att plugga på universitetet då jag flyttade 
till Linköping, vidare till Uppsala och slutligen till Stockholm. Jag läste biomedicin och disputerade 
2008 vid Karolinska Institutet inom molekylärbiologi med inriktning på hjärnans utveckling. 

Vi har alltid tänkt att vi skulle bo utomlands i ett par år men det var inte självklart att det skulle bli 
Seattle. Min man Sinisa, ville gärna åka hit och forska på University of Washington, men jag tyckte nog 
att Seattle låg lite väl långt borta. Nu är jag jätteglad att han övertalade mig! Naturen och alla aktiva 
människor gör att man dras med ut på en massa äventyr. Vi har varit ute och hajkat och campat en del i sommar och planerar 
skidåkning i vinter. Nu har vi bott i Seattle i drygt 1 år och planen är att vi ska stanna 2-3 år till, men tiden går fort och det är 
massor vi vill göra så vi får se hur det blir med den saken.

Det senaste året har jag varit mammaledig med vår dotter Pascale (född juli-08), men jag har så smått börjat leta efter jobb. 
Drömjobbet skulle vara på ett bioteknologiföretag och det borde inte vara helt omöjligt här i Seattle. Karolina Wallenborg Bjelic

...fortsättning från sidan 11
Försäljning av fikabröd i St Edwards Park

 

Svenska  
Skolföreningen 
i Seattle
Svenska Skolföreningen i Seattle har undervisning 
p� svenska tre söndagar av fyra p� Swedish Cultural 
Center i centrala Seattle. Vi har fem grupper för 
�ldrarna 3-15 �r. Vi följer en svensk läroplan med 
riktlinjer fr�n Skolverket i Sverige. Eleverna fördjupar 
sig i det svenska spr�ket, geografi, historia samt 
svenska seder och traditioner. Vi integrerar konst, 
musik, natur och drama i undervisningen.

Om du är intresserad eller vill veta mer, kontakta:
Stina Cowan (ordförande) 
Tel 206 364 2756,  
bscowan@comcast.net 
Mariana Jäder Näslund (rektor) 
Tel 425 279 3945, 
mariana.naslund@hotmail.com

www.skolforeningen.org

Adjö Marianne
SWEA Seattle har mist en medlem, 

Marianne Bursette, som avled 5 juni 2009. 
Marianne var en aktiv Swea vars vänskap 
och engagemang uppskattades mycket av 

hennes medsweor. Våra tankar och djupaste 
kondoleanser går till Mariannes familj.

SWEA Seattle
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Kräftskiva
Först är det vinter. Man väntar. Så blir det 
vår. Man väntar. Och sommar. Och man 
väntar fortfarande. Men så är det äntligen 
dags: kräftskiva! SWEAs kräftskiva, för 
att vi svenskar i förskingringen inte ska 
behöva uppleva en augusti utan kräftor. 

I år tog Agneta Olsson hand om värd-
skapet och dukade upp till fest på sin 
fantastiska altan som hänger ut över Lake 
Washington. Sofia och Ulrika hade i vanlig ordning tagit sin uppgift på 
allvar och förberett allt minutiöst. Dekorationerna var på plats, hattarna 
och sånghäftena väntade på borden och köket hade fyllts av alla möjliga 
pajer, sallader och bröd som kan behövas som sällskap åt  kräftorna. Festen 
kunde börja! Och vilka kräftor! Så många och så goda! Vi åt och åt tills 
magen stod i fyra hörn och mellan kräftorna sjöng vi massor av snapsvisor 
till den äkta svenska snaps som går att inhandla i de gamla svenskkvarteren i Ballard. När 
kvällen närmade sig sitt slut var det några tappra damer som drog på sig baddräkten och tog 
sig ett dopp från bryggan. De säger att det var varmt, men jag vet inte...

Tack snälla alla ni som bakade och kokade och dukade och fixade den 
här festen! Vilken tur att ni finns, för utan er hade de ju inte blivit 

någon fest!
Förresten, nästa år tycker jag att vi ska ha fler än en deltagare 

i kräftrimstävlingen. Inget ont om deltagaren, men det blir 
roligare om man har någon att vinna över!

- Sara Lalloo

Sommar i SWEA Seattle
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Mimmi  Ahlberg-Samsel 
6406 60th Place S
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Hem: 206-522-1234
Mobil: 260-660-2695
samsel4@comcast.net

Irene Dahlquist
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Sammamish, WA 98074
Hem: 425-242-0484
irene@kimblad.net

Angelina Webber
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Seattle, WA 98105 
Hem: 206-669 0815
juhlin78@hotmail.com

Karolina Wallenborg  
Bjelic 6180 NE Radford Dr, Apt 2016
Seattle, WA 98115
Mobil: 206-617-2774
kwallenborg@gmail.com

�sa Douglas 
2487 NE Laurel Wood Ln
Issaquah, WA 98029
Mobil: 858-882-77255
asa@douglasavenue.us

Ingela Hoerler 
8523 W Snoqualmie Valley Rd NE
Carnation, WA 98014
Mobil: 206-375-1076
ingelahoerler@gmail.com
 
Irene Källström 
16531 NE 117th Way
Redmond, WA 98052
Mobil: 425-999-6518
irene@kallstrom.org

 
Anna Haglöf McCallum 
3831 Carr Pl N #A
Seattle, WA 98103
Mobil: 206-295-2630
annahaglof@hotmail.com
 
Gunilla Luthra 
9511 NE 5th St
Bellevue, WA 98004
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Mobil: 425-503-7409
gunilla_luthra@hotmail.com
Email arb: gunilla@vegaconsult-
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ÄNDRINGAR:
Kerstin Liland har ny adress: 
9923 242nd Place SW
Edmonds, WA 98020

Lindsay von Julin har ny adress:
11414 NE 67th Street
Kirkland, WA 98033 

Nationaldagsfirande 
På Sveriges nationaldag 6 juni träffades ett 20-tal glada Sweor i Ia Dubois vackra 

trädgård. Vi bjöds på ungsbakad lax med potatissallad, hembakat 
bröd och en ljuvlig grönsallad med jordgubbar i. Efter att ha 

sjungit Sveriges nationalsång högg vi in på läckerheterna 
och skålade i väl kylt vitt vin och bubblande vatten.

Trots den molninga dagen tittade solen fram så smått 
när vi sjöng Den blomstertid nu kommer. Efter skålar, 
tal och mera mat bröt vi upp och flyttade oss till fram-
sidan av Ias tomt där vi kunde se ut över vattnet och 
beskåda de lyxiga båtarna som åkte förbi medan vi njöt 
av varandras sällskap, prinsesstårta och gott kaffe. 

Tack för en trevlig eftermiddag!
  - Cecilia Mases

Tänk att man skulle behöva flytta 
från Sverige till Seattle för att lära 
sig att koka kräftor. För inte i min 

vildaste fantasi skulle jag komma på 
idén att köpa 15 kg okokta insjökraf-
tor. Inte när jag bodde i Sverige vill 
säga. Men bor man i Seattle och dess-
utom är med i SWEAs programgrupp, 
så är det bara att kavla upp ärmarna 
och se till att fixa fram kräftorna.

Terje fiskare
Jag fick telefonnumret till Terje fiskare 
av Annica DiJulio. Terje är en glad 
man i sina bästa år. Han fiskar i Lake 
Washington, när han inte är med i 
the Deadliest Catch och lagar mat vill 
säga. 

Vi betalade $3 per pund kräftor och 
köpte 30 pund. Jag blev tillsagd att 
ta med mig stora lådor för att trans-
portera kräftorna i. Men hur mycket 
är egentligen 30 pund? Hur många 
lådor behövs? Jag tog med mig två 
stora flyttkartonger som jag inrett med 
plast och is. Jag hittade Terje och hans 
fiskebåt vid foten av Ballard Bridge en 
underbar solig dag. Han hällde över 
de små krabaterna: de fyllde en halv 
flyttkartong. Wow, vissa var riktiga 
bjässar! Kan ni tänka er ljudet från 
de kravlande kräken? Hårda skal och 

klapprande klor som slår mot varandra 
i flyttkartongen? Jag måste erkänna att 
jag hade både en och annan tanke på 
vad som kunde hända om en kräfta 
smet ur lådan och kravlade fram till 
mig medan jag körde!

Kräftkok
Väl hemma skulle jag först ”dränka” 
kräftorna för att de skulle, ja rent ut 
sagt, tömma tarmen. Jag gjorde det i 
vår enorma diskho i köket. Det gick 
åt två omgångar rent vatten med salt 
i. Under tiden som de tömde tarmen 
kokade jag upp vatten i två rejält till-
tagna kastruller. När vattnet kokade 
slängde jag i ungefär 5 dl salt till 17 l 
vatten. Och så en rejäl omgång kron-
dill. Sen var det bara för de stackars 
djuren att bada. När kastrullen var full 
lät jag dem ligga i i 10 min. När jag tog 
upp de nu djupröda kräftorna la jag 
dem i en tätslutande plastbunke. Där-
efter hällde jag över spadet så det täckte 
alla kräftorna. Jag repeterade procedu-
ren tre gånger och sedan var det bara 
att bära ner lådorna till kylskåpet. 

Kylskåpskatastrof
Klockan tio på kvällen ville jag så 
överraska maken med att låta honom 
provsmaka några kräftor. Jag öppnar 

kylskåpet och... HJÄLP! Det var mer 
ett värmeskåp än ett kylskåp! Att fyl-
las med för mycket varma kräftor på 
en gång är tydligen ingen bra idé för 
ett kylskåp. Så det var bara att öppna 
frysen och slänga in två lådor där. 
Men det räckte inte utan jag fick gå 
upp till grannen och be att få lägga in 
två lådor i deras kylskåp. Klockan tre 
på natten ringde väckarklockan för då 
var det dags att ta ut de två lådorna 
från frysen och sätta in de två lådorna 
som stod i det nu lite mindre varma 
kylskåpet. Tack gode make för att du 
så gärna ville smaka en kräfta. Om 
du inte hade gjort det hade jag inte 
upptäckt att kylskåpet fått värmeslag 
och då hade kräftorna nog inte blivit 
så goda! 

- Ulrika Norén

Kräftornas väg till Sweornas magar

Recept till kräfkok:
1 kg kräftor
2,5 l vatten
50 ml salt
5 rejäla dillkronor

Koka upp vatten, salta och lägg i dill. 
lägg i kräftor. Koka i 10 min. Ställ 
kräftorna kallt och låt svalna i sitt 
eget spad. Sörpla och Njut! Skål!

Gun Cota Robels har ny e-post: 
guncr@att.net

Karin Gustafson har ny e-post: 
dalskari@comcast.net

Carina Senter har ny e-post: 
psenter@earthlink.net

Britt-Mari Lord har ny e-post:  
bmlord@easystreet.net

Eva Johansson har ny e-post: 
evajohansson11@gmail.com

Sofia Kelly och Ulrika Kirkegaard  
har lämnat SWEA Seattle

vi har fått tillökning! 
Anna Lovell är ny medhjälpare i  
programgruppen. Välkommen Anna!
- Sofia och Ulrika




