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Drömmar och mål. Det är vad detta nummer handlar om. 
Vad är det, vart kan de ta oss och hur nyttiga är de? och hur bär 
man sig åt för att förverkliga sina drömmar och nå sina mål? Vi har 
intervjuat personer som har gjort just det. om hur det känns att stå 
på röda mattan i Hollywood. Eller se sin novellfilm vinna ett pris. 
För att inte tala om hur det kan kännas att publicera sin första bok. 
Dela dessa spännande erfarenheter på sidorna 10 och 14. 

alla skribenter har tolkat temat på sitt sätt. Vilket redan det var fas-
cinerande. handlar det om att bestämma sig tillräckligt väl? eller 
att genom rätt kosthållning nå den energinivån att man faktiskt har 
kraft att ändra sitt beteende och infria sitt löfte? Kan dagdrömmar 
hjälpa till därvid?

Vad betyder det du drömmer? I artikeln om drömtydning lär du dig 
den vanligaste symboliken.

Självklart är numret också späckat med information över Klub-
bens aktiviteter, ges många tips på ny svensk litteratur och serveras 
ni en översikt av den senaste tidens viktiga och mindre viktiga 
händelser i Sverige. Samt lite insikter om överraskande kultur-
chockar...

Vi på INFo-redaktionen och alla gästskribenter, som jag vill passa 
på att tacka extra mycket för insatsen, önskar er trevlig läsning. 
Skulle allt tal om mål helt enkelt bli för mycket är det bara att 
koppla av med lite bakning. Se recept för Drömmar på sidan 21.

ha en underbar vår!

Petra Beets

Du är  
vad du  
drömmer!

Svenska 
Klubben  
digitalt!
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Innehåll

VårVINDar FrISKa har SäKert redan börjat leka och 
viska när du läser detta nummer. Klubbens aktiviteter har startat 
med årsmötet den 6 mars, läs mer om detta på sidan 5-6.

Styrelsens nya ledamot Patricia Nilsson sköter framförallt koordi-
neringen av barngruppen. hon har också gjort en insats vid andra 
aktiviteter, som till exempel julfesten. Detta är ett utmärkt exempel 
på vad Klubbens form och struktur innebär: att vid ett tillfälle ta 
på sig arrangemanget/koordineringen av en aktivitet med stöd och 
hjälp av en person ur styrelsen. Vi uppmanar också fler medlem-
mar att nu ta upp handsken och ta tag i en aktivitet. Se upprop 
sidan 28. 

Den nya styrelsen kommer under första halvåret lägga om hem-
sidan (läs mer på sid 5) och finna en ny provider. Detta gör det 
lättare att uppdatera informationen till medlemmarna. Jasmina 
Pavkovic som under året föredömligt hållit tag i den välbesökta 
kopplingen till Facebook, ska göra så också 2012. Kopplingen till 
linkedIn har inte varit lika välbesökt, men meningen är att vi låter 
den stå kvar för att se hur den utvecklas. Vi i styrelsen är mycket 
glada om någon med It-kunskaper vill assistera oss med genom-
förandet.

Klubben har investerat i en laptop som endast ska användas för 
bokföringsprogrammet, medlemsregistret och e-mailadresslistan. 
Förhoppningsvis kan omläggning ske utan avbrott, så att servicen 
till medlemmarna upprätthålls och i framtiden blir förbättrad. 

Målet är att finna effektivare och snabbare vägar att nå medlem-
marna med information och samtidigt förenkla sättet att anmäla sig 
för våra eller andra klubbars aktiviteter. även när vi får en invita-
tion med mycket kort varsel.  

Väl mött på vårens aktiviteter!

Göran Fredriksson, ordforande@svenskaklubben.nl

“Du måste drömma  
innan dina drömmar kan  
gå i uppfyllelse.” abdul Kalam
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Julfest 2011

häNt I klubbeN

text: Petra beets  FOtO: Dirk P.h Spits / DPhOtO med tack till Cia Carlsson/CarlssonCulture

JulFeSteN 2011 haDe hIttat hem igen. Så kändes det i alla 
fall för oss fans till att fira Lucia mitt inne i stan. Bland julskylt-
ning, julbelysning och familjär trängsel på de små gatorna längs 
kanalerna i amsterdams gamla hjärta. 

Runt 70 personer hade hittat dit, en jättefin uppslutning och ett här-
ligt gäng. Jag skymtade många nya ansikten, alltid kul att se nästa 
gäng aktiva medlemmar som fortsätter traditionerna vi alla värnar 
så mycket om i Klubben. trevligt nog var det precis lika många 
välkända ansikten, så stämningen var på topp direkt!  
Patricia och styrelsen hade verkligen ordnat det hela professionellt 
och gemytligt. men största pluspoängen var nog ändå maten! 
enligt konstens alla regler hade kockarna lagat den ena efter andra 
svenska specialiteten (med lite hjälp av översättningsarbete av 
farmors gamla recept om jag förstod Patricia rätt). och det var 
supergott! Väl värt priset. 

Den stora höjdpunkten för oss föräldrar var förstås luciatåget. 
Dagen till ära ledd av anna rottier, vars svenska mamma sett till 
att hon gick i svenska skolan och därigenom firat Luciatåg med 
Klubben och svenska kyrkan i alla år. hon berättade hur hon själv 
år efter år trånade efter att vara lucia. Faktiskt ända tills hon var 
sexton år och drömmen uppfylldes! Nu sjöng hon in barnen, i ett 
litet men ack så näpet luciatåg. 

För barnen själva var höjdpunkten snarare tomtens besök! De 
trängdes runt den välfyllda jutesäcken och vissa vågade till och 
med skaka hand med tomten till tack.

efter denna mysiga eftermiddag gick vi i sakta mak hem genom 
ett kyligt, vinterpyntat amsterdam. Den har något visst, den här 
staden. De upplysta broarna, de olika typerna människor, den stora 
julgranen på Dam. En vykortsbild. Och en fin inledning av julfiran-
det som vi gärna kommer till år efter år. 
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Årsmöte 6 mars
text: Susanne Stenberg FOtO: eva Nylander

På DaGorDNINGeN StoD BlaND annat följande viktiga 
punkter:

• Verksamhetsberättelse
• Val av styrelse
• Ny hemsida

Axplock ur Verksamhetsberättelse 2011

Svenska Klubben har för närvarande drygt 100 betalande medlem-
mar. Det har varit en relativt stor nedgång under 2011, mycket 
på grund av hemflytt. Det diskuterades även om det kan ha att 
göra med att det endast går ut två betalningspåminnelser och att 
även icke-betalande medlemmar står kvar på mailinglistan ett år, 
vilket kan göra att man har intrycket av att vara medlem fast man 
ej betalat. tidningen INFo skickas dock ej ut om man inte betalt 
medlemsavgiften. 

Flera medlemsaktiviteter har organiserats under det gångna året. 
Först ut på programmet stod en välbesökt naturvandring. Vidare 
har det hållits bokbytardag, påskäggsjakt, nationaldagsfirande, 
midsommarfest, kräftskiva, Gustav adolfsdagen, gåsamiddag, jul- 
och luciafest, pubkvällar samt diverse barnaktiviteter. Några av 
aktiviteterna genomfördes tillsammans med andra svenskrelaterde 
föreningar, andra hölls i egen regi.

Styrelsen

Svenska Klubbens nya styrelse består av Göran Fredriksson (ord-
förande) som ställt sig valbar för ett år till, Peter Darpö (kassör/
vice ordförande), John eriksson (sekreterare), Susanne Stenberg 
(ledamot, även Susanne hade ställt sig valbar för ett år till) samt 
Patricia Nilsson (ledamot). Patricia, som många av er känner från 
hennes engagemang i barngruppen, valdes in för en två-årsperiod. 
lena hederström och Jasmina Pavkovic hade under året begärt 
utträde ur styrelsen och avgick i enlighet med stadgarna.

Uppdatering hemsidan 

Den hemsida Klubben har, gjordes för flera år sedan och har blivit 
förlegad och svårarbetad. Det är dags för en uppfräschning samt 
byte av provider. carolina de Klerk Nordholm visade upp den nya 
hemsidan som hon designat. Sidan är fin, enkel och mycket över-
siktlig. årsmötet godkände styrelsens och carolinas förslag med 
ett rungande Ja! Den nya designen kommer bli helt klar senare 
i vår och läggs ut direkt hos ny host. Se separat notis. Dessutom 
kommer styrelsen givetvis att informera medlemmarna separat om 
detta. hemsidan har kvar adressen www.svenskaklubben.nl

Svenska Klubbens årsmöte hölls liksom tidigare år på restaurang l’Hirondelle i Hoofddorp. Vi var inte så många personer denna gång, 
delvis på grund av återbud, men vi diskuterade desto mer.
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Jag heter Patricia Nilsson, de flesta av 
er känner igen mig som koordinator 
för barngruppen i Svenska Klubben. 
Jag bor med min holländske sambo 
och vår dotter haylie i almere, ca 2 
mil öster om amsterdam och jobbar 
som makeupartist och nagelteknolog 
hos carlsson culture i amsterdam. 

Sedan årsmötet sitter jag med i styrel-
sen som ledamot. Det känns jättekul att få vara med och påverka i 
Svenska Klubben ännu mer än vad jag kunnat innan. 

Vad jag vill uppnå under min kommande tid i styrelsen är att 
anordna aktiviteter som lockar en bredare publik. Det känns också 
viktigt att få fler unga engagerade i Klubben och att få bibehålla de 
svenska traditionerna! 

hoppas vi ses på kommande träffar! 

Ny ledamot

häNt I klubbeN

andra viktiga punkter som vi diskuterade var:

• Annonsförsäljning
• Aktivitetsgrupp
• Återinförande av pubkvällar

annonsintäkterna till INFo har krympt drastiskt bland annat på 
grund av den dåliga konjunkturen. Det innebär att tryck- och 
utskickskostnader inte längre bär sig med intäkterna. Samtidigt är 
tidningen ett viktigt och uppskattat medium enligt medlemmarna. 
Det är därför av yttersta vikt att vi hittra någon som vill ta rollen 
som annonsförsäljare, givetvis mot en viss provision på intäkterna. 
Känner du dig manad? eller känner du någon som gärna hjälper 

oss med detta? ta gärna kontakt med någon styrelsemedlem i så 
fall!

För att kunna ordna trevliga aktiviteter behöver vi i styrelsen hjälp! 
Vi söker därför aktiva medlemmar som är villiga att hjälpa till då 
och då. Den som har tid och lust att engagera sig en eller ett par 
gånger om året uppmanas att ta kontakt med någon styrelsemed-
lem.

till slut diskuterade årsmötet pubkvällarna och kom fram till att 
de behövs. Dock ska formen och frekvensen ses över. Vi tar också 
gärna in tips på centralt belägna trevliga pubar.
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För är Det INte kläder som behöver tvättas så är det mat som 
behöver handlas och är det inte barnen som behöver hjälp med än 
det ena än det andra så är det den där spännande serien på tv som 
lockar och dessutom har det varit en lång dag med alldeles för 
mycket intryck så som det lätt är hänt i Nederländerna eftersom för 
mycket folk lever på en för liten yta tillsammans. att en till synes 
lysande ide att besöka djurparken, teatern eller skridskobanan för 
att få lite omväxling i vardagen kan omvandlas i en ringlande kö 
av människor och känslan av att ha förvandlas till en packad sill i 
folkhavet är inte ovanligt.

Genom folkhavet försöker en liten späd röst göra sig hörd, “det var 
ju inte så här som jag hade tänkt mig att det skulle bli när jag blev 
stor”. men rösten drunknar i alla påklistrade och påhittade måsten. 
Plikten kallar som det så klämkäckt heter för är det inte så att 
dagens samhälle kräver att du infogar dig i ledet och gör det som 
förväntas av dig?

Nej men det stämmer ju inte kanske du tänker för dig själv. I 
dagens samhälle och i synnerhet i Nederländerna formas barnen 
redan tidigt av samhället till att växa upp och bli en självständig 
individ som ifrågasätter andra och sig själv och väljer sin egen väg.

men ändock, jag som så många av er som läser detta är inte 
uppväxt i Nederländerna. Jag som så många av er har en annan 
bakgrund, kommer från en annan kultur och jag precis som många 
av er andra frågar mig med jämna mellanrum “valde jag rätt” eller 
valde någon annat åt mig utan att jag förstod det?

Visst är det så att vi förändras som personer, vi växer upp, mognar 
och formas av våra erfarenheter. Trots detta tror jag att det finns 
en kärna inom varje individ. Denna kärna tar sin form redan på ett 
tidigt stadium när vi är för små för att kunna reflektera över det. 
För är det inte så att redan små barn har en viss fallenhet, en typ av 
intelligens och passion som lyser starkare inom ett visst område. 
ett barn har ett visst sätt, ett eget sätt att vara, egenskaper som 
skiljer det ifrån mängden. redan i tidiga år kan ett barn kännas 

igen på sitt säregna sätt att vara. ett barn kan visa ett brinnande 
intresse för att skapa genom bilder men vara tafatt när det försöker 
att röra sig rytmiskt. att ha förmågan att se bilder i huvudet när du 
blundar, visualisera och återge din sanning i form av en teckning 
eller målning är förstadiet till en högt utvecklad spatialförmåga, 
att ha förmågan att frambringa och uppfatta rytm, tonhöjd och 
klangfärg är en annan form av intelligens som förknippas med den 
musikala intelligensen. ett barn som får fritt utlopp och stimuleras 
att vidareutveckla sin inneboende talang känner tillfredställelse, 
lugn och självtillit. ett barn som inte blir uppmärksammad för vem 
det är men infogar sig i samhällets eller familjens normer tappar 
bort en del av sig själv.

Vissa av oss får och griper möjligheten att följa våran inre röst, 
vissa av oss snubblar och faller på vägen. När vi reser oss upp har 
vi tappat bort oss och fortsätter vår färd längst en annan stig. Så 
går vi genom livet längs en omväg längs ett virrvarr av stigar som 
är upptrampade av andra åt oss.

om vi sluter våra ögon och stänger ute alla måsten, alla intryck 
och förpliktelser och tillåter oss att bara vara, händer det att vi 
återser fragment av våra förutbestämda visioner i våra drömmar. 
Det är som om vi omedvetet famlar efter en andra chans. När vårt 
undermedvetna får husera fritt och kommunicera via en ocensure-
rad kanal då berörs vi på ett annat plan.

Våra glömda, våra mödosamt gömda drömmar bubblar upp till 
ytan. Dom snappar efter syre och omvårdnad så att fröet som plan-
terades för länge länge sedan kan växa och gro.

Jag hjälper min son att skriva i en kompis mina vänner bok. På frå-
gan “vad vill du bli när du blir stor" tvivlar han inte. Jag tänker tyst 
för mig själv, “vad svarade jag egentligen på den frågan när jag var 
liten?" Jag behöver inte tänka så länge jag för vet redan svaret.

Nu gäller det bara att kliva över snubbeltråden och förverkliga min 
dröm, jag har tillit och solen värmer mitt inre.

Drömmar är till för att drömmas
text: lotta Molin FOtO: DamselFly58

Att följa sin dröm är något som många liksom jag fantiserar om. Men varför tar det så emot att ta steget ut och förverkliga sin dröm 
egentligen, vad är det som håller oss tillbaka? Ibland kan det nästan kännas som att en osynlig snubbeltråd är fastspänd over stigen som vi 
vandrar på som att vårat medvetna jag spjärnar och stretar emot.
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I SVerIGe BörJaDe FeNomeNet nyårslöften dyka upp i 
mitten av förra 1900-talet. Svenska akademiens ordbok tog upp 
ordet 1944 och 1952 publicerades en dikt av Stig Dagerman med 
titeln Nyårslöften. men det sägs vara vetenskapsmannen Benjamin 
Franklin som initierade det hela med sina goda föresatser inför det 
nya året. att det överlevt och blivit så vanligt idag säger lite om 
den kraft och tjusning som finns i själva uttalandet av ett löfte. Och 
hur intigrerande det kan vara att försöka uppfylla det. 

Drömmar och mål – så når du dem
text: Petra beets  källOR: Anthony Robbins/Awaken the Giant Within; Influera.se; wikipedia.com; cz

Varför så många misslyckas med att uppfylla löften är att det väl-
digt ofta handlar om att ändra ett beteende. och det tar tid, kräver 
stor insats och är ofta, let's face it, ganska tråkigt. Belöningen 
ligger dessutom ofta långt fram i tiden och kan vara besvärlig 
att konkretisera. ett annat vanligt fel är att inte formulera nyårs-
löftena som mål och koppla en deadline till vart och ett. eller att 
man inte verkligen bestämmer sig, som anthony robbins skulle 
uttrycka det. ofta handlar det om att bryta en rutin. Det går att 
bryta en icke-önskvärd vana om vi verkligen ändrar vårt tänkande 
i grunden. Samtidigt ska koppla alternativet till något som inte är 
bra för dig. om du till exempel verkligen vill börja äta bättre, mer 
hälsosam mat, träna mer och så vidare är det viktigt att du helt änd-
rar din syn på kroppen. Börja se din kropp som ett tempel, maten 
som byggstenarna och träningen som uppförandet av templet. mat 
är inte en belöning, det är din kropps bränsle. att röra på sig är inte 
ett nödvändigt ont, det är ett måste för dina leder och muskler.

Detta kan hjälpa. 

1) ta ett väl övervägt beslut som du verkligen kan stå för. Kom 
inte på något 'fem i tolv', lite sentimental av champagne och goda 
vänners sällskap, utan förbered beslutet ett längre tid. tänk efter 
och skriv ned varför vill du nå ditt resultat. hur vill du känna dig 
när du har uppnått ditt mål? Varför är det ett måste för dig och inte 
bara något som du vill eller borde?

“a truly committed  
decision is the force 
that changes your life. 
It empowers you to take 
control to change your 
life.” tony robbins

Varje nyår uttalas miljoner och åter miljoner nyårslöften. Tappa ett par kilo, sluta röka, byta jobb, motionera mera, stressa mindre, läsa fler 
böcker, få ordning på ekonomin och spendera mer tid tillsammans med vänner och familj. Hur löd ditt löfte? Och hur går det med fullfölj-
ningen? 95 % av alla som avlägger ett nyårslöfte har brutit det redan den 15 januari samma år. Men tappa inte hoppet. Här kommer lite 
tips och tankar som kanske kan hjälpa dig på vägen. 
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2) Välj ett mål som passar dig och fundera ut en metod som passar 
dig. Vill du till exempel röra dig mer men hatar sport? lova då 
inte dig själv att gå till gymmet tre gånger i veckan. Du kommer 
att misslyckas totalt. Fundera på vad du tycker om. långpromenad 
(man använder olika 200 muskler i kroppen när man går), storstäd-
ning varje vecka (30 minuters dammsugning bränner lika mycket 
som tio minuters joggning) eller cykling? efter 20 minuters fysisk 
aktivitet kommer hormoner fria som får dig att bli glad. Beskriv 
ditt löfte i positiv form, alltså inte 'jag ska sluta äta godis' utan 'jag 
ska äta sunt'.

3) Var specifik. Vilket resultat vill du verkligen ha och när vill du 
nå det? om du vill gå ned i vikt, skriv ned exakt hur mycket du 
ska väga och sätt ett datum när detta ska ske. ”Jag ska gå ned 10 
kg före den 30 juni kl. 12.00”. Detta kan också följas av delmål: 
"det innebär att jag ska ha gått ner 2,5 kg den 30 april, 5 kg den 30 
maj...". Koppla gärna en belöning till varje delmål. "Då köper jag 
den tröjan i storlek small" till exempel. ta sedan en bild på tröjan 
och lägg den som bakgrund i din mobiltelefon så att du blir påmind 
om ditt mål varje gång du tittar på din telefon.

4) Dela ditt löfte med dina vänner! Det gör det mentalt lite svårare 
att inte jobba för att uppfylla dem. Dessutom kan goda vänner 
stödja dig de dagar det känns extra motigt och hjälpa dig komma 
ihåg ditt löfte när du faller tillbaka i den gamla vanan. Kartlägg de 
momenten som kan vara extra utmanande. om du till exempel vill 
sluta röka, är det smart att gå till krogen redan på fredag? Fundera 
också på hur du ska agera i en oförutsedd situation. om du i alla 
fall står på krogen och någon bjuder dig på en cigarett, vad ska 
du då svara? I en sådan situation är det bra att kunna påminna sig 
själv om varför man egentligen ville sluta röka (se 1).  

5) till slut: action! När du vet vad du vill och varför du vill det är 
det dags att handla. Börja nu! Idag, helst samma minut du tagit ditt 
beslut. Gör något på en gång som för dig närmare ditt mål. ta en 
cykeltur. Kasta cigarettpaketet. Gör det nu. 

Gör sedan en ordentlig plan med flera handlingar och specifikt 
beskrivna deadlines för hur du ska göra för att nå ditt mål. har du 
tillräckligt stort varför så kommer du att hitta en väg för att nå ditt 
mål.

Glöm för all del inte att ha roligt. hur man har roligt fast man lagt 
av med gamla dåliga (men åh så familjära) vanor? Bestäm dig helt 
enkelt för att omvärdera det du tidigare tyckte var tråkigt. Visua-
lisera hur ditt liv kommer att se ut om du lyckas nå alla dina mål. 
Känn hur glad och lycklig du kommer att vara. och hur absolut 
botten du kommer att må om du inte fixar det. Enkelt. Nu behövs 
bara handling. eller massive action som tony robbins skulle ut-
trycka det. och lär dig hans mantra: ”a truly committed decision is 
the force that changes your life. It empowers you to take control to 
change your life.”

lycka till!

Här är en lista från nå-dina-dröm-
mars-mål-gurun Anthony Robbins. 
Bara att fylla i och börja. Nu.

1. Bestäm vad du vill förbättra. 
Beskriv i detalj dina rutiner inom 
detta område idag. Var ärlig mot dig 
själv.

2. Skriv ner vad du vill göra/bli 
Detta blir dina mål/önskade resultat.

3. Fundera på och skriv ner vilka 
nya rutiner du behöver etablera för 
att nå dit.

4. Ta action redan idag och börja 
arbeta enligt dina nya rutiner! Kon-
centrera dina krafter på detta. Inget 
annat.

5. Utvärdera dina nya rutiner. Hjälper 
de dig att nå dit du vill? Ändra ditt 
beteende tills du hittar en rutin som 
fungerar och tar dig framåt. 

När man mått sina drömmars mål - mt Shasta Foto: Darcy mccarty
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loS aNGeleS, DeN 20 JaNuarI 2012. långa limousiner 
körs fram, fotoblixtar sprakar och leende kändisar i gnistrande 
galakläder skrider fram på en blank, svart matta. längst fram i 
spotlightens sken och står måns och Björn med armarna om Kate 
Beckinsale, michael ealy, India eisley och stjärnproducenten och 
upphovsmannen till Underworld-filmerna Len Wiseman. En barn-
domsdröm har gått i uppfyllelse. Samtidigt är det ett mål de jobbat 
extremt hårt för att nå.

-Hur kändes det att stå där i uppmärksamhetens epicentrum på 
den 'röda' mattan?

-Magiskt och sagolikt, precis som man föreställt sig. Kamerablix-
trar och filmstjärnor!

Första helgen är oerhört viktig i Hollywood för att mäta en films 
framgång. underworld: awakening gick direkt upp till toppen. 

-Stor boxoffice-hit i Hollywood: dröm som gått i uppfyllelse eller 
mål ni arbetat hårt för att nå? 

-Drömmen slutar aldrig. Alltid nya mål som man vill nå. När man 
når toppen av en kulle ser man snabbt en ny och brantare och 
högre!

Filmen, som är den fjärde i underworld-serien, handlar om 
vampyrkrigaren Selene, spelad av Kate Beckinsale. När filmen 
börjar vaknar hon upp i fångenskap efter mer än ett decennium 
i komatöst tillstånd (cryo). Femton år har gått sedan Selene och 
hennes älskare michael, en korsning mellan människa och varulv, 
besegrade vampyren marcus i underworld: evolution. under åren 
däremellan har människorna upptäckt att det existerar både vampy-
rer och varulvar och har inlett ett krig för att utrota dem. Det finns 
bara några få överlevande vampyrer kvar. Selene söker en fristad 
för sig och sin dotter eve (India eisley), som hon fått när hon var 
nedsövd. Hon får fightas mot människor, Lycans, Antigen och 
varulvar. Genren är inte så vanlig i Sverige, men serien har trofasta 
beundrare över hela världen. Det är en riktig Hollywood-film. 
Fullspäckad med action. I 3D.

måns och Björn känner varandra från somrarnas hunnebostrand. 
Där brukade de plocka tomglas för att ha råd att gå på bio. och där 
fick de komma in på filmer som var barnförbjudna, vilket triggade 
de unga pojkarnas fantasi. 

-När började ni drömma om att göra film/bli regissörer?

Hollywood, röda mattor och ’no quit’
text: Petra beets  FOtO: Sonypictures övRIgA källOR: Sonypictures; IMDb; ttela.se; marlindstein.blogspot.com; wikipedia.com

Två svenskar stod för en rejäl skräll i Hollywood i januari. Filmen Underworld: Awakening som de regisserat drog in ofattbara 25 miljoner 
dollar under öppningshelgen i USA. Nu har den spelat in 150 miljoner och i mitten av mars går den upp i Nederländerna och Skandinavien, 
så det lär bli mer. Då har videoförsäljningen inte ens startat. Budgeten på 70 miljoner USD är därmed säkrad. Och lite till. INFO intervjuar 
regissörsduon Måns Mårlind och Björn Stein om hur det känns förverkliga en dröm de haft sedan barnsben.
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-Film blev en passion när vi var små, 9–10 år. Sen insåg jag när 
jag var runt 17–18 att det var ju faktiskt nån som arbetade med 
film för annars skulle de ju inte bli av. Och varför skulle inte den 
personen kunna vara jag?

Teamet har regisserat såväl film, tv-serier och reklamfilm tidigare, 
var och en för sig och tillsammans. De arbetar i par och regisserar 
varannan dag. En enorm fördel enligt de två filmskaparna. Den 
som har regissörskepsen på för dagen kan koncentrera sig helhjär-
tat på uppgiften som regissör. 

Denna teknik skapades när Mårlind/Stein regisserade kortfilmen 
Disco Kung Fu och finslipades under inspelningen av den första 
större svenska långfilmen Storm, med Eric Ericsson och Eva Röse 
i huvudrollen. Filmen fick fina recensioner, nominerades för en 
Guldbagge och distribuerades i flera länder. Bland annat visades 
den under amsterdam Fantastic Film Festival där den belönades 
med en Silver Méliès Award för bästa phantasy-film. Och det var 
just denna film som gav dem chansen att pitcha på Underworld: 
awakening. 

-Hur landade ni uppdraget? 

-Vår agent representerade författaren så han lät oss läsa manuset 
utan att vi stod på listan av påtänkta regissörer. Vi läste, gillade 
och gjorde en presentation som filmbolag och studio älskade. Sen 
var det klart.

att de tidigare var fan till underworld-serien hjälpte också. 

Det är inte första gången Mårlind/Stein filmar i Hollywood. 
Debuten i uSa, Shelter, med Julianne moore och Jonathan rhys-
meyers kom ut 2010. men det innebär inte att man kan vila på 
lagrarna och vänta på att det trillar in massa intressanta projekt. 

-Vad betyder det för er framtida karriär att filmen dragit in så 
mycket pengar redan? 

-Förhoppningsvis massor. För väldigt många människor är det 
viktigt med kommersiell framgång. 

trots miljonbudgeten, eller kanske just på grund av den, stötte de 
på många hinder längs vägen. 

-Hur bar ni er åt för att komma över bakslagen?

-Det är nog många skulle hoppat av eller brutit ihop. På allvar. 
Det var mycket tungt. Mycket politik. Vi tog en dag i taget och såg 
målet framför oss. Lite som att springa marathon antar jag. 

-Hur målmedvetna är ni? Och gäller den målmedvetenheten 
även andra områden i era liv?

-Väldigt målmedvetna men även oprecisa då vi konstant har 10-12 
filmer i luften. Innan någon av dem har fått grönt ljus är det svårt 
att vara precis. Målmedvetenheten är nog framför allt gällande i 
det filmiska. 

-Vad är nästa dröm? 

-Något eget projekt - vi har tre egna manus som jag har skrivit 
som vi hoppas få till. Den värsta perioden är nu, när vi har en 
massa projekt i luften och inte vet vilken av filmerna som blir av. 
Vi är inte veliga, det är andra som är det. Vi har vår simpla devis 
med att vi bara vill göra grejer som vi står för. ... Skulle vara roligt 
att göra något mer personligt än "Underworld". Med 70 miljoner 
dollar går man inte direkt dit för att förverkliga sig själv.

-Antar att ni stött på ett och annat "nej" i era karriärer. Hur gick 
ni vidare, hur hittar ni motivation igen/håller drömmen levande?

-Bourbon. Och Donald Trump - "you just got to have that no quit 
in you".

SonyPictures.se         Facebook.com/SonyPicturesSverige         mobil.sf.se         YouTube.com/SonyPicturesSverige
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FörtJäNar DaGDrömmeN VerKlIGeN SIN negativa 
stämpel som ett slöseri med tid och kraft? är dagdrömmen kanske 
tvärtom en nödvändig fristad eller till och med ett ovärderligt 
verktyg för att (om)skapa vår situation? Vissa psykologer hävdar 
till och med att vi dagdrömmer så mycket som en tredjedel till 
hälften av vår vakna tid, även om en dagdröm oftast bara varar ett 
par minuter.  
 
Den orealistiska och planlösa dagdrömmen: vila eller 
källa till konstnärlig inspiration?
I dagdrömmen om det ouppnåeliga kan var och en få vingar och 
fritt och gränslöst få njuta av ett tillstånd han eller hon skulle vilja 
vara i men inte kan. ett utmärkt sätt att slappna av förstås, då den 
planlösa dagdrömmen blir en slags mini-semester från verklighe-
ten och en piprensare för tankarna: en teori är att drömmaren låter 
tankarna vandra och tänker på just inget särskilt och återvänder 
mentalt utvilad till medvetenheten.

Det finns många exempel på människor i kreativa och konstnärliga 
yrken, såsom kompositörer, författare och filmskapare, som har 
utvecklat nya idéer just genom dagdrömmar. en svensk konstnär 
beskriver träffande det fenomenet i sin blogg: “Jag kommer alltid 
tro på att frihet är som sannast i ens egna tankar. Där finns ingen 
som är berättigad att tycka  något om vad du tänker. Ingen kan nå 
dina tankar. mina tankar blir mina mentala visioner som ofta dyker 
upp i ett dagdrömmande tillstånd. mina mentala visioner möter 
duken i ett harmoniskt samspel. Jag tror att jag är en bra konstnär 
för att jag samtidigt är en bra dagdrömmare.”

en möjlig förklaring kan vara att dagdrömmen låter det undermed-
vetna samla in och koppla ihop till synes lösryckta idéer till nya 
sammanhang och gör det möjligt att tänka “out-of-the-box”. Ny 
hjärnforskning slår i vilket fall vetenskapligt fast att hjärnaktivite-
ten inte avstannar under dagdrömmar, utan snarare intensifieras i 
vissa centra. Kanske är dagdrömmen rent av ett verktyg som bör 

Drömmars kraft
text: Cecilia Thorfinn KÄLLOR: Malia Mason; Elizabeth Gummeson; ”The Secret”, Rhonda Byrne;  www.maryamaljaderi.com

Barn ska fantisera och förlora sig i sina lekar, och vi vet att just genom att leka lär de sig livsviktiga färdigheter. Men att kalla en vuxen en 
dagdrömmare är ju långt ifrån att ge personen ifråga en komplimang: den glasartade blicken hos en dagdrömmare är inte blicken hos nå-
gon som jobbar effektivt mot de mål som vi förväntas vilja uppnå i vårt prestationsdrivna samhälle. Att man inte har behov av dagdrömmar 
ses av somliga också som ett tecken på att man är ganska nöjd med livet som det är, och inte behöver någon improduktiv verklighetsflykt.

Foto: Norma Desmond
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äras i våra styrelserum och regeringskonseljer för att lösa även 
mindre konstärliga problem?
 
Dagdrömmen som mentalt provrum
en anonym medelsvensk dagdrömmare med mindre konstnärlig 
läggning, använder istället dagdrömmen som ett slags mentalt 
provrum: “Jag leker i tanken med vart jag kan tänka mig bo, vilka 
länder jag vill besöka, vad jag vill göra i framtiden, vilka männis-
kor jag kan träffa, vilka filmer jag vill göra. Jag ser både situatio-
ner och människor från både en komisk och filosofisk vinkel samt 
en mer vardaglig vinkel och hittar på historier. Jag föreställer mig 
hur livet skulle varit om jag inte hade valt det jag hade valt och hur 
livet skulle se ut om jag helt plötsligt ändrar riktning. Jag analyse-
rar människor och deras sätt och vara och tänker ut vilka situatio-
ner som skulle vara sämst eller bäst för dem. och om de trivs med 
sina liv, varför de gör det.” Dagdrömmare som på så vis besöker 
en alternativ verklighet är garanterat ofta glada att kunna dra på 
sig sin vanliga verklighet efter att dagdrömmen är slut. men de 
mentala provrummen kan också förbereda viktiga steg i livet och 
hjälpa drömmaren att komma fram till hur till exempel en konflikt 
bäst kan hanteras.  

 Dreaming makes the heart grow fonder
Den amerikanska psykologen honeycutt hävdar att vi oftast 
dagdrömmer om människor som står oss nära, och att det sätt vi 
kommunicerar med våra nära och kära i dagdrömmen speglar vår 
vakna relation med personen i fråga. “Vi föreställer oss att vi delar 
goda nyheter, och våra framtida framgångar, med de som vi har 
harmoniska relationer med”, säger honeycutt . “olyckliga par 
däremot dagdrömmer om gräl.” Kanske är det till och med möjligt 
att vända på resonemanget och via dagdrömmen ensidigt förändra 
dynamiken i ett olyckligt förhållande? 
  

Foto: James Jordan

Dagdrömmar med avsikt: “Remember to Remember!”
alla beteenden som sker medvetet antas ha sin grund i en inten-
tion, vilket innebär att intentioner kan ha ett förklaringsvärde för 
en mängd olika beteenden. men inom litteraturen om hur man 
förstärker sin självkänsla, New age och “ny spiritualitet” (som 
till exempel “the Secret” av rhonda Byrne), framställs dock 
också dagdrömmen som raka motsatsen till något planlöst. Där 
är den just mentala anteckningar med stor framtida betydelse för 
drömmaren, även om intentionen inte förblir medveten efter att 
drömmen är slut.  

I en bok om självkänsla uppmanas läsaren att noga skriva ner allt 
hon drömmer om. “att drömma är ett absolut måste för att utveck-
las”, menar den författaren. Själv går hon igenom sin drömlista var 
femte månad, och bockar av det hon uppnått.
 
enligt New age-drottningen Byrne är visioner, eller vakna dröm-
mar, det bästa sättet att just manifestera det man vill. “Din makt 
ligger i dina tankar”, står det i the Secret Summaries “och en gen-
väg till att manifestera dina önskningar är att se det du vill ha för 
din inre syn.” Det betyder ju i sin tur att man noga måste välja vad 
man drömmer om, för själva drömmandet kan just få det att gå i 
uppfyllelse. “So stay aware”, varnar Byrne till sist. “remember to 
remember!”. och i så fall är den oskyldiga dagdrömmen sanner-
ligen ingen säker tillflyktsort och mental fristad utan en handling 
med konsekvens: “Jag drömde att jag var, vaknade och var den jag 
drömde.”
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största börsnoterade företag. Men när jag pluggade juridik var 
jag idealist, ville jobba för människor som har det svårt, barn, 
flyktingar, brottslingar. Jag tänkte att jag kunde skriva min andra 
bok om den advokat jag trodde att jag skulle bli. 

-När insåg du att du ville skriva en bok till? 

-Långt innan jag skrev den första. 

malins första bok, Dubbla slag, handlar om hur det är att som 
lovande toppadvokat se sig passerad av det enkla skälet att man 
fått barn och varken kan eller vill fakturera lika många timmar som 
tidigare. hon porträtterar livet som småbarnsförälder, med barn 
som blir sjuka, ska forslas till dagis och skolor och hinna hämtas i 
tid av två heltidsarbetande föräldrar som samtidigt brinner för sina 
respektive karriärer. hanna, historiens jag-person, får bittert erfara 
hur hon får mindre och mindre prestigefyllda uppdrag och utan att 
egentligen märka det blir satt på ett sidspår. Dubbla slag avlivar 
effektivt myten om att det går att ligga på topp på alla fronter 
samtidigt. 
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Drömmen om att bli författare
text: Petra beets FOtO: Piratförlaget

Malin gjorde det många drömmer om. Hon skrev en bok. Och 
sedan en till. Hon blev författare. Idag har hennes böcker sålts i 
30 respektive 35.000 exemplar och är sålda till tre länder utanför 
Sverige: Finland, Frankrike och Nederländerna. Hur bar hon sig 
åt för att förverkliga sin dröm? En intervju med en svensk jurist 
bosatt i Bryssel, vars första roman utkom strax efter att hon fått sitt 
tredje barn och tvingats lämna advokatbyrån. 

ont i magen. Det är en otäck känsla som tar tag i en under de 
första kapitlena i malin Persson Giolitos andra bok, Bara ett barn. 
Boken handlar om alex, en tillbakadragen men våldsam sjuåring 
som har svårt att koncentrera sig i skolan och somnar på lektioner-
na. man förstår på en gång att det något är fel och anar det värsta. 
men vad och varför? malin har satt sig in ett komplext och obe-
gripligt tema om hur grymhet eller helt enkelt avsaknad av kärlek 
kan sätta spår i generationer. Boken kom ut i september 2010 och 
har nyligen översatts till holländska. här har den fått titeln tussen 
twee vuren, vilket också beskriver problematiken. "tussen twee 
vuren zitten" betyder just att fångas av fiendens eld från två håll 
och inte veta vilket håll man måste börja motangreppet. I holland 
har boken mottagits med fina recensioner. 

-Varifrån kom idén till en bok om ett barn som far så illa? 

-Jag skrev den första boken om den advokat jag blev: en affärs- 
jurist som tjänade mycket pengar och arbetade med Sveriges 

en roman om ett fasansfullt brott och goda 

intentioner som inte alltid räcker till. 

Debuten som skakade advokat-Sverige
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-Din första roman kom ut 2008: dröm som gått i uppfyllelse?  
Eller mål du arbetat hårt för att nå? 

-Både och. Så här i efterhand kan jag få för mig att den första 
romanen var ganska lätt att skriva. Men det tyckte jag inte då. 

Sedan hon malin var liten och bäst i klassen på uppsatsskrivning 
har malin drömt om att bli författare. Varje nyårsafton så länge 
hon kan minnas gav hon sig själv nyårslöftet att skriva en roman. 
och hon gjorde det galant. Boken väver samman tre beskrivningar: 
hanna som advokat, hanna som mamma och en mystisk affär som 
har liknelser med trustorhärvan. Den ger en intressant inblick i 
hur det kan gå till på en stor advokatbyrå, långt mer realistisk än 
vad vi vanligtvis möter i amerikanska filmer och tv-serier. Hennes 
träffsäkra beskrivning av livet med småbarn gör att man ständigt 
drar på läpparna i ett ihågkommande smile.

-Hur lyckades du motivera dig att skriva klart din första bok? 

-När jag väl bestämde mig för att skriva min första roman så sa 
jag till mig själv att det var nu eller aldrig. Om jag inte skrev en 
roman när jag hade både tid och något att skriva om, då fick jag 
lov att acceptera att jag inte skulle bli författare. Och det var jag 
inte beredd att ge upp. När jag skulle skriva den andra romanen 
visste jag att jag kunde skriva en roman. Dessutom hade jag tagit 
tjänstledigt och berättat för förlaget att den var på gång. Att inte 
skriva klart var liksom inte ett alternativ. 

-Beskriv känslan när du blev klar? 

-Det var en natt mitt i veckan. Alla i familjen sov. Jag satte mig i 
vardagsrummet och tänkte: det gick! jag kunde! Jag kunde faktiskt 
skriva en roman. I hela mitt liv hade jag gått omkring och trott att 
jag egentligen var författare, men först då visste jag att det var 
sant. Jag kan fortfarande få tillbaka den känslan av overklighet 
och stolthet när jag ser mina böcker. En bra känsla. 

Boken orsakade en ordentlig diskussion i Sverige om förhållan-
dena inom det traditionellt mansdominerade advokatyrket. 

-Din första bok orsakade mycket uppmärksamhet i svensk press. 
Plötsligt brakade cirkusen loss. Hur var det att sitta i tv-soffor, bli 
intervjuad av alla stora dagstidningar, delta på bokmässan, vara 
med på författarkvällar och så vidare. Dröm eller mardröm? 

-Det var en dröm. Dessutom fick jag ju hämnas. Jag vet att det är 
fult att prata om sånt, men det var faktiskt också kul. Mina gamla 
arbetsgivare som jag hade försökt prata med i tio år, de blev plöts-
ligt tvungna att lyssna. Så jag trivdes. Möjligen med undantag för 
när jag kom till bokmässan. Det var lite märkligt. Jag avslutade 
min första dag på bokmässan med att sitta och storgråta - alldeles 
på tok för onykter - på trappen till hotellet. Jag förstod senare att 
det är ungefär precis så alla författare uppför sig där. 

-Du slutade på advokatbyrån och skaffade nytt jobb. Roman 
nummer ett gavs ut och sålde riktigt bra. Hur plockade du upp 
tråden igen?

-Jag skriver varje dag. Även om det inte är på en roman utan bara 
små anteckningar, så skriver jag. När vi kom till Florens [Malin 
tog ett sabbatsår för att skriva sin andra bok, red.] såg jag framför 
mig hur jag skulle kunna sitta och titta ut över de toskanska 
kullarna och skriva min roman, i lugn och ro. Istället skrev jag 
mig sjuk. All barnmisshandel och misär kröp sig in under huden 
på mig. Jag har nog aldrig mått så dåligt. Men jag jobbade på, 
dygnet runt nästan. När romanen började bli klar så vände det. 
Då var det fantastiskt att vara där. Även om jag aldrig skulle vilja 
flytta till Italien permanent. 

-Är du en målmedveten person?

-Ja. Det borde jag vara. Jag får ju saker och ting gjorda. Även om 
jag innerst inne tycker att jag egentligen passar bäst för att skrota 
omkring hemma i morgonrock. 

-Vad är nästa mål?

-Nästa bok kommer ut i höst. Den måste jag skriva klart. 

-Vilka drömmar har du kvar att förverkliga?

-Jag drömmer om att överträffa mig själv och skriva något riktigt 
enastående. Sedan skulle det vara roligt att kunna försörja mig 
och min man på romanerna. Min man skulle vara värd att få skrota 
omkring i morgonrock något år eller två.

Malin Persson Giolito

Ålder: 42 år

Familj: man och tre barn. 

Bor: I Bryssel.

Karriär: tog jurist-
examen vid uppsala 
universitet 1994.  
Jobbade på eG-dom-
stolen 1995-1996. På 
mannheimer Swartling 
1997-2007. handläggare 
på eu-kommissionen 
sedan 2007.

Böcker: Dubbla slag,  
Bara ett barn och skriver 
nu på sin tredje roman.

Nyfiken på Malin Persson Giolitos bok? 

Svenska Klubben lottar ut ett exemplar av romanen 

Bara ett barn 

maila till inforedaktionen@svenskaklubben.nl
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Vilken drömstart!
text: eva Nylander FOtO: Mint Ab

eFter VarIt BoSatt Flera år i Nederländerna har linda-
Maria precis flyttat tillbaka till Sverige och Malmö. Här i Neder-
länderna studerade Linda-Maria fotografi på “Hogeschool voor 
de Kunsten” i  utrecht. många av oss i Svenska Klubben känner 
Linda-Maria från svenska skolan i  Amstelveen där hon i flera år 
gjorde ett fantastiskt jobb med att leda barngruppen.

Filmen “Som en Zorro” är en novellfilm som är ca 30 minuter 
lång. Ett ganska nytt format inom filmvärlden. Linda-Maria har 
både skrivit manus och regisserat. manuset och karaktärerna har 
linda-maria Birbeck till stor del hämtat från sitt eget liv. Filmen 
handlar om två pojkar, bästa vänner men som har sina svårigheter 
i livet, var och en på sitt sätt. "Som en Zorro" skildrar barns utsatt-
het och handlar om att överleva. men framförallt är det en historia 
om vänskap och mod som visar att faktiskt allt är möjligt. 

Juryns motivering till årets novellfilmspris lyder:
Som i en dröm, och samtidigt så realistiskt. Skört och vackert.
med ett bildspråk som fyller historien ut i kanterna. en berättelse
som är lika ful och hård, som den är vacker och hoppfull. manus 
och regi, med absolut gehör, med lika stora delar värme och vrede. 
helt enkelt: Bäst i test!

Som tur för oss här i Nederländerna kommer filmen visas på SVT 
till sommaren då kan du se den på SVt play.

Linda-Maria Birbeck (1975) vann årets novellfilmstävling på Göteborgs internationalla filmfestival med sin debutfilm “Som en Zorro”. 
Detta trots att hon inte jobbat med film tidigare. Hon kammade inte bara hem priset för bästa novellfilm av juryn men vann även publikspri-
set för bästa film! Grattis Linda-Maria säger vi från Svenska Klubben!

Manus och regi: linda-maria Birbeck
Foto: Klas Karterud
Producent: helene mohlin och leif mohlin
Producerad av mINt och inspelad i malmö.

Regissören och manusförfattaren till den vinnande novellfilmen Som en Zorro Linda-Maria Birbeck, 
omgiven av huvudrollsinnehavarna Harry Thorfinn och Osvald Harryson. 
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Två scenarion och samma människa

Vad är det som skiljer dem åt? Vilken skulle vi helst vilja känna 
oss som, inte bara på måndag morgon?

Ja, givetvis skulle det kunna vara så att det första exemplet är 
någon som har eget företag, jobbar med sin dröm, kanske till och 
med kan leva på sin hobby. Då är det inte så underligt att han/hon 
skuttar ur sängen innan klockan ringer på måndag morgon. Kanske 
har denna person en partner som tar hand om barn och husdjur på 
morgonen, så det är ju inte så konstigt att energin spritter i krop-
pen? Plus att denna fiktiva människa säkert har högar med pengar 
att spendera på personliga tränare och en kock, eller? 

Person nummer två jobbar säkert på 14e våningen i världens trå-
kigaste och sunkigaste företag där man andas asbest hela dagarna, 
inte tjänar speciellt bra, har 4 barn och en partner som är sjukskri-
ven sedan tre år på grund av utmattningsdepression. eller...?

Nej, två scenarion och samma människa. Spelar ingen roll vilken 
av varianterna här ovan eller någon annan mix av varianterna. I 
stort sett ”medelsvensson”, utan några större problem med hälsan. 
men IBS, matallergier, högt blodtryck, diabetes II & co lurar om 
hörnet om medelsvensson inte tar hand om sig själv. Det är inte 
utan att mina tankar går till Henning Mankells Kurt Wallander 
(framförallt i den senaste boken ”Den orolige mannen”). hur kan 
vi få ”våran Wallander” att känna sig mer som Gunde Svan, eller 
Pippi långstrump? 

Drömmen om sprudlande energi …
text: Cecilia götherström källOR OCh MeR INFO: www.pbs.org, www.sweden.se, www.dvdfile.com, Hemmersbach/Nordifocus, Vetegrodden.se

Vad kan vi göra för att förverkliga drömmen om sprud-
lande energi?

I mitt jobb som kostrådgivare är det inte många kunder som har 
denna önskan som prioritet ett när de kommer till vårt första 
möte, vilket jag finner intressant. Men när frågan om hur de själva 
uppskattar sin energinivå, visar det sig att runt 85% uppskattar sin 
energi som väldigt låg. hur det kommer sig kan ha många anled-
ningar. Vad både jag själv, mina kollegor i Pauluns Näringscenters 
nätverk och även mina holländska kollegor har observerat och 
tror är detta: Vi har blivit alltför vana vid att vara ”helt slut” under 
dagarna och ser våra helger, semestrar och eventuellt en kväll i 
veckan som en chans att ”ladda upp”. Därmed är det ”normalt” att 
ha det så. alla andra är ju också konstant trötta och lever upp efter 
vila och semester...?

men det kan se annorlunda ut. Det är faktiskt så att när vi håller 
oss på jämn energinivå så behöver vi inte ha dessa toppar och 
dalar, vi kan mer surfa med på vågen under en längre tid utan att 
behöva ramla av, slå oss och tvingas vila innan vi kan ta nästa våg. 
och precis som i vågsurfning innebär det att vi tar oss tid att ob-
servera havet först, lära oss hur vågorna och strömmarna fungerar, 
förbereda oss genom att paddla ut, vänta på rätt våg och när den 
kommer kan vi då mycket lättare komma upp på brädan och stå 
där och njuta samtidigt som vi rör oss framåt. Se det här som en 
metafor för lite baskunskap om hur kroppen och knoppen fungerar, 
vad de behöver för att fungera optimalt och hur du kan använda 
den kunskapen för att mer avslappnat kunna surfa både mindre 
vågor och stormarna. Vi kan inte förhindra dåligt väder men om vi 
är förberedda klarar vi av alla väder.

Klockan ringer 06.00 fast du är redan vaken. 

Fem minuter innan du hör harpan spela på I-phonens väckar-
klocka har du redan slagit upp dina pigga ögon, dragit upp per-
siennerna och sträckt ut dig medan du avnjutit utsikten utanför 
sovrumsfönstret. Vare sig du bor vid parken och tittar ut över 
lummiga träd eller vid motorvägen och blickar ut mot de än så 
länge tomma breda filerna så känner du dig kanon, helt enkelt 
oövervinnerlig.

Det är måndag och du kan inte vänta med att dela med dig av 
din dag med alla runt omkring dig. energin fullkomligt sprattlar 
i dig och inspirationen går på högvarv!

Klockan ringer 06.00, du suckar högt och ljudligt.

Du försöker hitta den i tidnings-, bok- och klädhögen försvunna 
I-phonen så att du kan snooza om och om igen.

Du är helt slut. trots att det varit helg, du tog det lugnt och kom 
i säng ”i tid”

känns det som om du blivit överkörd av en spårvagn. Bor du 
vid en park så är du just nu mycket irriterad över de sanslöst 
högljudda koltrastarna i träden, bor du vid motorvägen kan du 
inte heller somna om.

Det är måndag och du skulle helst vilja sova 16 timmar till.
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Jägararvet

egentligen är det hela rätt enkelt och okomplicerat. Det enda som 
har komplicerat det hela är att vi de senaste 50 åren landat i en 
djungel av stolar, soffor, dataskärmar, bilar och färdigpaketerad 
föda. Där har vi helt enkelt gått vilse. I grund och botten så är vi ett 
djur - homo Sapiens. med en väldigt väl utvecklad hjärna, vilken 
gjort att vi kunnat bygga vår egen djungel. Som alla andra djur är 
vi konstruerade att röra på oss, söka föda och inta denna föda så att 
vi kan överleva. även vår säregna hjärna är beroende av speciell 
föda för att kunna fungera optimalt. Den födan vi behöver finns i 
naturen, den växer, den betar, den simmar... Den står absolut inte 
still i pulverform på en hylla.

utöver detta så behöver vår kropp och knopp en jämnt intag av 
energi. När de inte får det är ser de till att hålla fast det som redan 
finns i lager. När intaget inte kommer när det ska, kan vi erfara en 
”svältvinter”. Svältvinter? Behöver vi oroa oss för det nu år 2012 
här? Ja, din kropp har inte förändrats speciellt mycket de senaste 
100.000 åren. Den är fortfarande programmerad att överleva under 
stenåldern – trots att vår moderna grotta ser annorlunda ut.

Varje morgon när du vaknar är en helt ny start för din kropp. Vad 
som hände igår spelar ingen roll. hade du en dag med jämnt intag 
av föda så var kroppen nöjd igår och kunde använda alla vita-
miner, mineraler, fetter och proteiner till att bygga upp kroppen 
och kolhydraterna till att tänka och till att röra på sig. hade du en 
as-stressig dag, där du bara drack kaffe och åt ett par croissanter 
under dagen, var kroppen i ”alarmstatus” och förutspådde en 
svältperiod. Då såg den till att omvandla de stackars små crois-
santerna till fett för att spara i levern. Den såg också till att bryta 
ner lite muskler och skicka upp detta bränsle till hjärnan, så att den 
kunde göra sitt jobb. men hjärnan behövde mer och du kände dig 
därför lätt yr, trött och okoncentrerad. Du kunde inte lura dig själv 
en stund med kaffet.

men nu är det en ny dag. Det som har hänt har hänt och kroppen 
ser denna dag som en ny start. Varje dag. är inte det fantastiskt? 
tänk om vi kunde anamma den principen dagligen mentalt också?

Alternativet

Så vad behöver ditt system, homo Sapiens, för att kunna fungera 
idag, denna nya dag?
Jag skulle kunna skriva en hel bok här och gå in i detalj på allt, och 
även om det är frestande, så kortar jag ner det till några få delar 
som är nödvändiga för våran ”Wallander”.

Gomorron!
• Kroppen ställer sig in på balanserad eller stressad (läs: jaga i 
snön och svälta) dag redan under frukosten. Se till att äta en nyttig 
frukost med tillräckligt av protein, kolhydrater och fett inom 45 
minuter efter att du vaknat: till exempel upptinade frysta bär med 
äggröra eller yoghurt, en fullkornsmacka med makrill i tomatsås, 
skivat ägg eller dylikt. 

ett glas färskpressad juice eller vatten, te eller kaffe. och njut! 
Känn smaken av din frukost och din nya dag. Bestäm dig för hur du 
vill att din dag ska se ut. Inte hur den kan se ut, hur den ska se ut.

Fika!
• Mellan frulle och lunch. En näve nötter och en färsk frukt eller 
två är snabbt och enkelt att ha med sig överallt. har du kyslkåp i 
närheten kan du blanda lite keso med bär eller en frukt och lite nöt-
ter också. och se till att andas under tiden!

Lunch!
• Åååååh, vad vi saknar Dagens Lunch här i Nederländerna, 
mackornas konungarike... Vare sig du äter lunch ute (ute är inte 
Febo, ok?!), i matsalen på jobbet eller tar med dig eget: undvik 
mackorna. Det är helt enkelt både för lite och inte rätt sammansatt 
mat. tänk på att du i matlådan eller på tallriken vill ha ”sånt som 
växer och är färgglatt ” i minst tre olika färger. Frukt, grönsaker, 
bär och örter. helst en tredjedel till hälften av detta. resterande 
består av en del fågel, vilt, tofu, ägg eller fisk och även en del ”sånt 
som växer och är mindre färgglatt” – ris, potatis, quinoa, bulghur, 
couscous etc.

• Och en liten snabb promenad eller en stund på en bänk utom-
hus – med eller utan paraply.
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Mellanmål 
• Vi som växte upp i Sverige under 70- och 80-talet, när rekla-
men på biograferna var en nyhet och riktigt spännande, kommer 
säkert allihop ihåg (i varje fall den kvinnliga delen av befolkning-
en) norrlänningen i Snickers reklamen som stod där vid forsen på 
de trädstammar som skulle forslas iväg och med ett snett, charmigt 
leende yttrade ”framåt tiotiden när det börjar kurra i magen...” 
holländarna har sin egen ” 4 uur cup-a-soup”. Båda handlar om 
de där stunderna mellan de stora målen när man är hungrig, eller i 
alla fall sugen. om vi inte ger kroppen näring här så går det mesta 
fel, fast en Snickers ellers cup-a-soup är inte direkt den rätta 
lösningen. 

• Nej, det blir till att ge sig på samma som på morgonfikan eller 
varför inte lite råa grönsaker med hummus om du vill göra det lite 
festligare?

• Plus tre varv runt kontoret, småpratande med kollegorna.

Middag
• Middagen bör ha samma uppbyggnad som lunchen, vilket 
innebär att det egentligen är rätt lätt att fixa morgondagens lunch 
samtidigt – det är bara att laga för mycket så att man alltid har mat-
låda till nästa dag.

• Hör du till de som beställer hem eller går ut och äter ofta så kör 
på det japanska, koreanska och thailändska köket så ofta du kan. 
eller vad de är så kanonbra på här i holland: ”wereldkeuken” där 
de mixar hela världen med det bästa av allt.

• Låna grannens hund och ta en liten promenad runt kvarteret 
efter maten och ta kaffet/teet när du är tillbaka.

Tumregler:

• Ät alltid frukost.

• Ett mål var 3e timma

• Ge dig själv tid att planera, gör en ”basinköpslista” med 
saker som du ser till att alltid ha hemma, på jobbet eller i 
bilen. Frysen är kanon för frysta grönsaker och bär t ex. 
Nötter kan du ha överallt. Bananer och äpplen håller sig 
länge så dessa kan du också alltid ha överallt.

• 20 – 30 minuter utomhus per dag är minimum (kom 
ihåg, homo Sapiens är ett djur. ormar mår inte bra i ett ter-
rarium och inte vi heller)

• Ät fisk och skaldjur 3 – 5 ggr per vecka

• Planera in din träning / motion i agendan 

• Gå och cykla så mycket som möjligt. Varje gång vi rör 
på oss är det inte bara kroppen som mår bra. hjärnan får 
mera syre och i och med att vi fysiskt förflyttar oss så kan 
du också lättare komma vidare med problem eller uppgifter 
du sitter fast i när du rör på dig!

• Klura ut för dig själv hur mycket sömn du behöver. Ny 
forskning publicerades i slutet av februari på netdoktor.se 
där det visade sig att alla är olika och ”8 timmar per natt” 
inte gäller för alla. I vilket fall, prioritera dig själv här.

• Lek! Att tillåta mer av djuret Homo Sapiens än bara 
hjärnan homo Sapiens skapar både balans och sprudlande 
energi på ett ögonblick!

Sist men inte minst, ibland är det oK att be om hjälp för att kom-
ma i balans. Det är oftast inte så mycket som behövs förändras, det 
är framför allt saker som behöver förenklas.

Så testa en coach, en kostrådgivare eller en Pt – eller be familj och 
vänner om en konsult i födelsedags-present – för lite råd.

Se framför dig hur du sitter där på balkongen en vårdag, energisk 
som frisk Gunde Svan läsandes Wallander i vårsolen!

“När det är uppenbart 
att ett mål inte kan 
uppnås, ändra inte på 
målet, ändra dina  
tillvägagångssätt.” Konfucius
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uNDer mINa StuDIeår I uSa var vissa ämnen nödvändiga i 
min Journalistutbildning. ”hålla tal” var ett av ämnena, även kallat 
”the world’s biggest fear”.

Jag var inget undantag, utan tillhörde den skräckslagna majoritets-
gruppen. Jag hade inget val, men försökte komma undan: ändrade 
till och med min inriktning i försök att slippa ämnet. men insåg 
snabbt att det var journalist jag verkligen ville bli. Istället försökte 
jag att övertyga professorn, bad om ett möte och förklarade att jag 
mer än gärna kunde göra all forskning, men att jag helt enkelt inte 
kunde stå där uppe, inför alla, och hålla tal. Ja, jag inser idag hur 
idiotiskt det var att be om att inte behöva hålla tal i ett ämne som 
heter ”hålla tal”…

många sömnlösa nätter senare, så stod jag där i alla fall och höll 
mitt tal, på ett språk som fortfarande inte kändes hemvant, inför en 
grupp väldigt intresserade studenter, inte alls den halvslumrande 
grupp jag var van att se. Jag lärde mig något viktigt den dagen: ju 
intressantare ämne, desto mer uppmärksamhet, om du inte vill ha 
alla blickar riktade mot dig, se till att välja ett tråkigt ämne.

Det visade sig att mina studiekamrater inte alls tyckte att drömtyd-
ning var ett tråkigt ämne, och det verkar gälla de flesta. Möjligen 
kan det ses som lite flummigt och ogripbart, men inte ointressant.

Drömtydning handlar om vårt undermedvetna, som ibland kan vara 
lite obehagligt och främmande att komma i kontakt med. Denna 
mentala film, påverkad av känslor, dagliga händelser, rädslor och 
framtidsdrömmar, tar en tredjedels plats i våra liv. I genomsnitt 
så drömmer vi 4 till 6 drömmar per natt, det är ett faktum, varför 
ignorera en så stor del av våra liv?

I drömmarnas värld: drömtydning
text: veronica boogaard högberg

Inför mitt tal så läste jag en hel del böcker om drömtydning, en del 
hade liknande teorier, medan andra verkade endast vara skrivna i 
kommersiellt syfte. men det fanns vissa gemensamma nämnare: 
hus, byggnad, bil, båt, fordon, de är alla symboler för händelser 
och skeenden i ditt liv.

om du drömmer om en bil, att du kör den, är passagerare, tvättar 
den, eller liknande, så drömmer du om ditt liv. Du kanske dröm-
mer att du kör väldigt fort (=du är stressad, hinner inte med livet), 
kan inte starta bilen (=livet står stilla, du kanske behöver hjälp att 
komma igång), är passagerare (=du styr inte över ditt eget liv), har 
bilen på verkstaden, byter bildelar (=dags för en förändring i livet), 
och så vidare.

I boken Förstå Dina Drömmar av louise minerva li (f.d. Froste-
gren) tar hon upp några vanliga drömsymboler:

Vatten: Betyder ofta det omedvetna eller det undermedvetna. ett 
rinnande vattendrag är livets flod. Går du i mitten av floden befin-
ner du dig mitt i livets händelser. Står du bredvid och tittar på är du 
bara en åskådare, som inte vågar ge sig i kast med livet.

Kläder: Symboliserar olika sociala roller, dvs. de bilder av sig 
själv man vill visa utåt. Drömmer du att du provar kläder betyder 
det att du provar ut olika livsroller. Du söker efter vem du är och 
provar dig fram.

Skor: Tjocka skor=tjocka skydd, dålig jordkontakt. Röda skor 
=ett aggressivt, livskraftigt och passionerat liv. Fars skor =din fars 
värderingar är din livsgrund.

Falldrömmar: Drömmer du att du faller kan det hända att du har 
siktat över din förmåga och det blev ”platt fall”.
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Fast det är inte alltid falldrömmar har med det mentala att göra, 
ibland kan det vara rent fysiskt. Forskning har kommit fram till att 
när kroppen slappnar av, precis innan man somnar in, missförstår 
hjärnan ibland dessa avslappningssignaler och tolkar det som att 
du håller på att falla. hjärnan skickar då signaler till musklerna i 
ben och armar att ”vakna till”, och det gör att man vaknar med ett 
ryck, just som man tror att man ska falla och träffa marken.

Det ska erkännas att nu under mina småbarnsår så har det lagts 
mer vikt på att klämma in några få timmar av sömn, än på vad som 
faktiskt pågår i huvudet under sömnen. men ibland, när jag kom-
mer ihåg drömmen, tar jag upp det med min man, och efter lite 
bollande, så lyckas vi nästan alltid komma fram till vad drömmen 
handlade om, och det är alltid lika fascinerande. Passa på att dyka 
in i drömvärlden lite då och då, det är din egen privata skattkista 
och du kanske kan hitta skatter du inte ens visste att du hade?  
Sov så gott!

Ingredienser 
ca 50 st 
100 g smör
3 dl strösocker 
2 tsk vaniljsocker 
1 dl rumsvarm rapsolja 
1 tsk hjorthornsalt 
4 dl vetemjöl 

Gör så här 
Sätt ugnen på 150˚C. Vispa smör, socker 
och vaniljsocker tills det blir vitt och poröst. 

tillsätt oljan och sikta ner vetemjöl och 
hjorthornsalt. Blanda snabbt samman till en 
smidig deg. 

Dela degen i 4 bitar, rulla ut till fingertjocka 
längder och dela varje längd i 12 bitar. rulla 
varje bit till en lite boll och lägg på plåt med 
bakplåtspapper, lägg inte kakorna för tätt, 
de flyter ut lite i ugnen. Grädda drömmarna 
mitt i ugnen ca 25 minuter. låt kakorna 
svalna på plåten, annars går de lätt sönder. 

Drömmar som är så spröda att de smälter på tungan. Smak-
sätt degen med kryddor, rivet citronskal eller choklad, så har 
du skapat din egen dröm. 

Vad är drömmar?
text: Carolina de klerk Nordholm

Det FINNS lIKa måNGa svar som det finns människor. Och 
inte ens vetenskapen har riktigt fått kläm på vad de egentligen är. 
Enligt Wikipedia är det en psykisk upplevelse som kommer när 
du sover. under den lättare sömnen är de som en historia medan 
det i djupsömnen mer är en statisk situation. Freud och många 
andra vetenskapsmän har försökt förstå sig på dem, men vilken 
teori som stämmer är oklart. härligt att inte veta allt, eller hur? Det 
finns olika drömmar, bland annat klardrömmar, mardrömmar och 
så dagdrömmar förstås. Dagdrömmarna är min favorit, de gör sig 
bäst framför spegeln eller i duschen. De är tankar som flaxar iväg 
hejdlöst och handlar om allt mellan himmel och jord. Ibland är 
de riktigt kreativa och användbara, som när de botar min idétorka 
i ett uppdrag. Ibland är de bara avstressande verklighetsflyktiga 
tidtjuvar. Andra njutbara drömmar är de som gör sig bäst till fika: 
vaniljdrömmarna och chokladdrömmarna. ljuvliga tanke! För 
IKea är drömmar en serie med bakningstillbehör och för de bo-
ende på lilla essingen i Stockholm är det en lunch på restaurangen 
rosa Drömmar. 

mina egna livs drömmar är mina önskningar om livet och vad 
det ska innehålla och vad jag ska få uppleva och med vem. De 
kan vara tråkigt långt från minsta lilla verklighet, men också en 
kostnadsfråga bort och kanske till och med bara en ren och skär 
målmedvetenhet bort från att gå i uppfyllelse. Den tyske filmregis-
sören Michael Pfleghar sade en gång så klokt att det bästa sättet att 
förverkliga sina drömmar är att vakna. Värt att tänka på.

Drömmar … 
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Detta kan bara hända i Holland
text: Charlotte beskow

tIll SKIllNaD FråN De unga herrarna som vill öva sin en-
gelska, brukar denne gentleman glatt konversera mig på holländ-
ska. När ordförrådet fallerar hjälper han mig på traven. 

under årens lopp har jag lärt mig en hel del. till exempel gjorde 
han ett strategiskt klipp för många år sedan när börsen rasat ned i 
källaren. en stor, vacker, segelbåt var till salu på grund av konkurs 
(vi talar >50 fot). Visserligen kunde han inte segla men priset 
var oemotståndligt. han skulle ju ändå gå i pension så med fruns 
medgivande slog han till. Köpte båten och lärde sig sedan segla. 
med nyförvärvet reste de vida runt i europa, inklusive upp till våra 
nordliga breddgrader. På vintern låg båten i förvaring. Klok man.

en annan gång kom vi att tala om Soldaat van oranje. Det var tidig 
höst 2010 och jag hade just beställt biljetter till musikalen som 
skulle sättas upp i Valkenburg. Han frågade om jag sett filmen. 
”Nej” svarade jag.”Men jag har hört flera gånger av min kulturella 
väninna att den var jättebra”. ”Jag har den” sade han glatt, ”du 
får låna den”. Sedan fortsatte han att beskriva hur han själv läst i 
Leiden och hur viktig denna bok / film var. När jag kom hem från 
den tjänsteresan låg DVDn i brevlådan. 

Jag tittade på filmen (som gjorde ett starkt intryck) och så smånin-
gom kom premiären för musikalen. Vi gick på en av de första 
föreställningarna och den var absolut fantastisk. om ni inte har sett 
den ännu så ta chansen. Föreställningen har förlängts till och med 
juli 2012 (se nedan). Skraltig holländska är absolut inget hinder. 
Det visuella talar sitt eget tydliga språk.

Sedan gick det ett tag utan att jag stötte på min ”bekant”. DVDn 
låg lättillgänglig men visitkortet han lämnat hade försvunnit så jag 
visste inte hur jag skulle nå honom. Nåväl, tänkte jag, det ger sig. 
Byn är ju liten, en vacker dag står han här.

mycket riktigt. Denna söndag, den 19:e februari 2012, var det han 
som körde fram bilen. efter att ha givit honom väskan sprang jag 
snabbt in och hämtade DVDn som jag nu, till slut, kunde återläm-
na. Vi for iväg. Jag förhörde mig om läget på båtfronten och fick 
till svar att båten sedan ett par år låg i Kroatien och gick på charter 
när han och frun själv inte använde den. Det var ju bättre både för 
båten och rent ekonomiskt. Sedan pratade vi lite om vintern och 
det icke genomförda elfstedentocht. här skrattade han gott och 
frågade mig om jag hunnit åka skridskor. 

Jag svarade att jag inte hunnit. Nyss hemkommen från Sydamerika 
hade jag inte hunnit ställa om hjärnan från sommar till vinter. Klen 
ursäkt, ty framför allt hade jag glömt att i det här landet måste man 
ta tillfället i akt....genast! att tro att ”det kan jag göra nästa helg” 
straffar sig. ”hade han själv åkt?” undrade jag. ”absolut” svarade 
han. ”mitt barnbarn ringde häromdagen. opa, det är friluftsdag 
och vi skall åka skridskor, kan du följa med? man måste han en 
vuxen med men både mamma och pappa är på jobbet. Naturligtivs 
svarade jag ja, och sedan tillbringade jag hela dagen med barnen 
ute på isen på mina konståkningsskridskor!” 

Jag hajade till! hade jag hört rätt? Konståkningsskridskor? med 
taggar? 
”o-ja” svarade han. ”Jag var riktigt duktig som ung. Behärskade 
alla de fina hoppen du ser på TV, axel, dubbel axel, trippel axel 
osv. men jag kunde aldrig göra mer än en i taget så jag blev ingen 
stjärna. hursomhelst tillbringade jag hela dagen med att göra 8:or 

Det är söndag och jag skall iväg på tjänsteresa. Vi har avtal 
med ett lokalt taxibolag vilket gör att jag av och till får samma 
chaufför. Mest är det unga killar som pluggar och kör extra men 
då och då har en ganska omfångsrik fryntlig äldre herre, 70+,  
dykt upp. Även han har det som extraknäck, men inte för pengar-
nas skull utan för att ha lite trevlig sysselsättning som livar upp 
pensionärstillvaron (och för att hjälpa bolaget när det är ont om 
folk). Efter att ha spänt fast mig (han har upptäckt att jag annars 
kanske inte anväder bältet) knör han sig in bakom ratten varpå vi 
konverserandes glider iväg mot Schiphol. 
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och andra figurer inför barnen. Hoppen, ja de hoppade jag över, det 
var ju inte helt säkert att isen skulle hålla för mig! ”

Ni förstår att jag blev lätt häpen. Inte i min vildaste fantasi kunde 
jag föreställa mig denna 70+ herre, vägandes minst 95 kg, som 
piruettande yngling. än mindre kunde jag föreställa mig honom 
i dagsläget, demonstrerandes 8:or inför en samling skolbarn! 
historien var dock inte riktigt avslutad. han fortsatte: ”sedan kom 
fredagen och då ringde den lille igen. alla barnen undrade om 
inte opa kunde åka med dem igen. Det hade haft så roligt under 
friluftsdagen. Det kunde jag ju inte motstå så jag var ute hela 
den dagen igen. På söndagen däremot, ja, ni förstår säkert ... På 
söndagen kunde jag överhuvudtaget inte gå ur sängen utan jag fick 
rulla ur den!”.  

Vid det här laget var vi framme på Schiphol och upprymd av denna 
berättelse skildes jag ifrån min solskensstråle till taxichaufför och 
for iväg.  

man är med andra ord aldrig äldre än man känner sig, och de där 
fåniga termerna ”jag borde inte” eller ”jag är för gammal för att 
göra..” de skall man bannlysa!!! 

No guts, no glory och några risker får man ta här i livet, eller hur?

Soldaat van Oranje visas på Valkenburg’s flygfält, 
nära Katwijk,  fram till 26/7

www.ticketsnederland.nl/Soldaat-van-oranje-kaarten

biljetter verkar finnas från 80 euro. Salen är stor, men man 
skall inte sitta för nära... Det var rätt kallt när jag var där så 
kappan kom till användning även under föreställningen. 

“Du ser något och du 
säger: "Varför?"  
men jag drömmer om 
något som aldrig funnits  
och jag säger:  
"Varför inte?"” George Bernard Shaw
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Sommarens resor

Bokningen av sommarens charterresor är i full gång. charter-
arrangörerna tror på att svenskarnas största favorit är turkiet, så 
utbudet är stort. efter turkiet kommer cypern, Kreta, mallorca 
och rhodos på topplistan. även menorca står högt. 

Melodifestivalen

rekordmånga tittare och rekordmånga röster: över två miljoner to-
talt. av dem delades över 670 000 ut till loreen som därmed vann 
tävlingen och ska representera Sverige i Baku, azerbajdzjan, i maj. 
Ingen annan vinnare har fått ett lika starkt stöd i melodifestivalen 
i modern tid. Loreen vann deltävlingen i Växjö och var finalens 
största  favorit. Det enda som möjligen kunde hota ”euphoria” var 
Danny  Saucedo som med sin låt "amazing" kom tvåa, liksom förra 
året. Då vann erik Saade den svenska uttagningen med "Popular".  

Nytt år – nya lagar

en stor nyhet är att restaurangmomsen har sänkts från 25% till 
12%.  även en skattereduktion för privatpersoner har införts, 
när de ger gåvor till ideell verksamhet. ett nytt brott har införts i 
brottsbalken, stalkning (olaga förföljelse), och en första dom har 
redan fällts. högkostnadsskydden för läkemedel har höjts liksom 
bostadsbidragen. reglerna för föräldrapenningen har ändrats så att 
det är möjligt för båda föräldrarna att få penning samtidigt under 
30 dagar under barnets första levnadsår. 

häNt I SveRIge

Hänt i Sverige

text: Carolina de klerk Nordholm  källOR: wwww.svd.se, www.dn.se, resume.se, aftonbladet.se

För rattfyllerister har ett alkolås införts istället för att körkortet 
dras in och alla rökare och snusare blir ännu fattigare då to-
baksskatten har höjts. 19 sigaretter i ett paket kostar nu ca 51 
kronor och en dosa snus på 45 gram ca 49 kronor. 

en läkares skyldighet att anmäla olämpliga körkortsinnehavare har 
skärpts. 

Dessutom har det införts en lag som begränsar handeln med säl-
produkter. man får numera bara sälja sälprodukter om de kommer 
från traditionell jakt som ursprungsbefolkning bedriver som bidrag 
till självhushållningen. 

Befolkningen

under våren har ScB beräknat att Sverige kommer att nå ett 
invånarantal på 9,5 miljoner. 4000 färre barn än förra året beräknas 
födas i år, totalt 110 000 barn. Drygt 90 000 personer kommer att 
invandra. utvandringen beräknas ligga på samma nivå som förra 
året, omkring 50 000 personer. omkring 90 000 personer beräknas 
avlida. 

Sverige – ett hett resmål

enligt en undersökning som gjorts av Financial times är Sverige 
ett av de hetaste resmålen under 2012. enligt tidningen är det nord-
isk mat och design, liksom Millenniumböckerna och filmateriser-
ingen av dem som har bidragit till utvecklingen. Stockholm anses 
även vara perfekt för en weekendresa med sina boutiquehotell 
och restauranger i världsklass. Vidare tipsar tidningen sina läsare 
att åka till norra Sverige för skidåkning, norrsken och hundspann. 
På listan som de tillfrågade cheferna i resebranschen hade angivit 
finns, förutom Sverige, Zambia, Panama, Etiopien, Papua Nya 
Guinea, Burma, mozambique och argentina. (inget dåligt sällskap, 
måste jag säga!)

Drömjobb

Svenskarnas senaste drömjobb är personalchef, konstaterar man-
power efter 6000 enkätsvar. ekonom är däremot inte längre ens 
bland de tio i topp. Det blir allt vanligare att personalchefen tar 
plats i ledningsgruppen och det höjer yrkets status. ekonomerna 
styrde världen under 80- och 90-talen men nu fokuserar man på 
produkt, kvalitet, design och entreprenörskap. Bland övriga på 
tio-i-topp-listan finns entreprenör, ingenjör, författare, läkare, 
äventyrare, fotograf, managementkonsult, pilot och musiker. Fram-
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förallt de redan yrkesverksamma ser personalchef som drömjobbet, 
i motsats till tidigare enkätundersökningar där de alltid drömde om 
jobb utan fasta tider och kontor. ledarskap, personalutveckling och 
ansvarigt företagande har blivit modeord och dammat av det förr 
så trist klingande personalchefsyrket. 

Svenska ägg storsäljare i EU

I stora delar av europa vill man köpa svenska ägg. Från 1 januari 
är det förbjudet inom eu att hålla värphöns i oinredda burar. 
Sveriges äggproducenter uppfyller de kraven sedan länge och har 
därför stora konkurrensfördelar. Priserna på svenska ägg stiger 
med den höga efterfrågan.

Nätsurfandet avslöjar vårt levene

När sökmotorföretaget Google har analyserat svenskarnas sökord 
kan de konstatera var influensan härjar värst, vem som vinner Idol 
och vilket parti som kan ta hem valsegern. När det är ekonomiskt 
oroligt funderar svensken på att sälja guld; redan på juldagen 
börjar planerna på sommarsemestern att smidas; vid storhelgerna 
skriver massor av svenskar varje år in ordet "systembolaget". 
"Glögg", "köttbullar" och "sill" är höjdarna vid jul där sill även 
skjuter i höjden vid midsommar. I november söks det som mest på 
"ljusterapi". Google följer klickströmmarna och kan t o m se att 
92 procent av svenskarna som googlat på resor faktiskt också har 
bokat.   

häNt I SveRIge

Statsministern och landstingsrådet går skilda vägar

I början av mars gick det ut ett kort pressmeddelande till landets 
tidningar. "här kommer ett mail för att informera er om att Fredrik 
och Filippa reinfeldt har separerat. Fredrik reinfeldt kommer att 
vara folkbokförd på familjens gemensamma bostadsrättsradhus". 
Paret har tre barn mellan 11 och 18 år.

Avlidna

Körledaren anders öhrwall har avlidit efter en tids sjukdom. han 
blev 79 år. han grundade adolf Fredriks Bachkör 1964, har varit 
chefsdirigent för radiokören, var ledamot i Kungliga musikaliska 
akademien. 

Skådespelaren, teaterchefen och författaren erland Josephson har 
gått bort. han var chef för Kungliga Dramaten, verksam på Stats-
teatern i Göteborg, samarbetade nära med Ingmar Bergman under 
många år. han var en av giganterna inom svensk teater. han blev 
88 år gammal.
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Evas boktips

text: eva Persson OMSlAgSbIlDeR: Respektive bokförlag

JaG har PrecIS uPPtäcKt att en svenska finns med bland 
författarna som har nominerats till det brittiska orangepriset (or-
ange Prize for Fiction) 2012, ett pris som delas ut årligen för bästa 

roman som skrivits på engelska av en 
kvinnlig författare. Karin altenberg 
kommer från Lund, har bott flera år i 
england, är egentligen arkeolog och 
kom förra året ut med den nu nomin-
erade debutromanen ”Island of Wings”. 
Berättelsen bygger på verkliga händel-
ser om en ung prästfamilj som år 1830 
kom till den lilla ögruppen Saint Kilda, 
Storbritanniens yttersta nordvästra 
utpost, drygt sex mil väster om heb-

riderna, mitt ute i atlanten. Prästen Neil macKenzie och hans fru 
lizzie stannade tretton år på öarna, bland en befolkning som bara 
pratade gaeliska och under stora umbäranden. Boken finns ännu 
inte i svensk översättning, så vitt jag vet. läs mer på orangeprize.
co.uk och quercusbooks.co.uk. 

en annan svenska i förskingringen vars 
böcker jag tycker mycket om är marika 
cobbold hjörne, ursprungligen från 
Göteborg men bosatt i england sedan 
många år. även hon skriver på engel-
ska, men flera av hennes böcker finns 
översatta till svenska, dock inte den 
senaste, ”Drowning rose”. Bokens hu-
vudperson, den sympatiska och bekym-
rade eliza cummings, är konservator 

och arbetar med att restaurera porslin och keramik på Victoria and 
albert museum i london. hon är singel, lever ett ganska stillsamt 
liv och verkar till synes nöjd med det. efter tjugofem år blir hon 
plötsligt uppringd av sin gudfar, pappan till barndomsväninnan 
rose, som omkom när de gick i skolan under omständigheter som 
alltid fått eliza att känna sig skyldig. en överraskande historia 
rullas upp som växlar mellan elizas skoltid, gudfaderns nuvarande 
hem i Sverige och dagens london, en berättelse fylld av marika 
cobbolds (som hon heter i england) alldeles speciella ton och 
humor. läs mer på bloomsbury.com och albertbonniersforlag.se. 

I april kommer andra delen av louise 
Boije af Gennäs trilogi, som inled-
des med ”högre än alla  himlar”. I 
den följde vi en grupp vänners liv i 
Stockholm från millennieskiftet fram 
till hösten 2003 – Sanna som är förfat-
tare, hennes man Victor, börsmäklare, 
Stefan som arbetar på Naturvårdsver-
ket, hans fru Pella som är terapeut, liv, 
skådespelerska/servitris och uD-tjän-
stemannen Jalle. uppföljaren, ”Blå ko-

ral”, inleds med att de alla samlas igen i Falsterbo sommaren 2004 
för att närvara vid ett barndop. en kanske utåt sett priviligierad 
tillvaro, men alla brottas de med sina egna personliga problem, och 
precis som omvärlden omkring dem är stadd i ständig förändring, 
tvingas de själva också till nya insikter när livet dramatiskt ändrar 
riktning. en modern samtidsskildring av det nya millenniets första 
decennium. läs mer på albertbonniersforlag.se. 

Danska författaren hanne-Vibeke holst 
slog igenom med böckerna om tv-
journalisten therese Skårup, och några 
år senare kom romantrilogin som inled-
des med ”Kronprinsessan”, om den 
unga politikern charlotte Damgaard 
– så småningom en dramaserie för SVt 
med alexandra rapaport och Suzanne 
reuter i huvudrollerna. I början av juni 
kommer den svenska översättningen av 

hanne-Vibeke holsts senaste roman, ”Förlåtelsen”, en släktkröni-
ka som börjar under den tyska ockupationen av Danmark under 
andra världskriget och slutar i dagens Berlin. ”undskyldningen”, 
som den heter på danska, har fått lysande recensioner i hemlandet, 
där den har blivit en bestseller som har tryckts i imponerande 100 
000 exemplar. romanens huvudperson, danskan helena tholstrup, 
är chef för Berlinoperan, och när hon bestämmer sig för att genom-
föra en kontroversiell operaföreställning får detta både oväntade 
och dramatiska konsekvenser för henne själv och hennes familj. 
läs mer på albertbonniersforlag.se och hannevibekeholst.dk. 

alltså, jag gillar ju deckare, och oavsett röster som hörs om att 
genren börjar bli uttjatad, så verkar det så kallade svenska deck-
arundret att blomstra som aldrig förr, både inom och utom landets 
gränser. camilla läckberg håller som bäst på att lanseras i uSa, 
och både helene thursten, mari Jungstedt och åsa larsson är 
aktuella med nya böcker. 

helene thurstens tionde bok om Göteborgspolisen Irene huss, 
”I skydd av skuggorna”, har av Piratförlaget utsetts till ”årets 
påskdeckare 2012”, allt i enlighet med den norska traditionen med 
”påskekrim”. I de skummare delarna av Göteborgs hamnkvarter 
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blir ett vilsekommet pizzabud vittne 
till att en man bränns ihjäl. offret visar 
sig tillhöra ett av mc-gängen i staden, 
där den organiserade brottsligheten 
brer ut sig mer och mer. Det blir även 
Irene huss varse privat, när en bomb 
plötsligt exploderar under familjens 
bil utanför maken Kristers nyöppnade 
restaurang. läs mer på piratforlaget.se. 

tionde gången gillt är det även för 
mari Jungstedts kommissarie anders 
Knutas att försöka hålla den gotländska 
brottsligheten i schack, när en välkänd 
och kontroversiell medieperson hittas 
mördad på ett hotellrum mitt under 
almedalsveckan i Visby. I ”Den sista 
akten”, som kommer ut i maj, spretar 
spåren åt alla håll - nynazister, mys-
tiska teaterbesök och hemliga älskare. 
Som vanligt är journalisten Johan Berg 

på hugget, och spänningen ökas yttterligare av de varma, för att 
inte säga heta, känslor som har börjat spira mellan anders Knutas 
och hans kollega Karin Jacobsson... låt oss hoppas att titeln inte 
anspelar på att det är sista fallet för den sympatiske anders Knutas! 
Svenska deckare är bra presenter till holländska vänner, har jag 
märkt, och snart kommer också mari Jungstedts sjätte kriminalro-
man, ”Den mörka ängeln”, i nederländsk översättning. läs mer på 
albertbonniersforlag.se, marijungstedt.se och awbruna.nl. 

åsa larsson är ursprungligen jurist 
och bördig från Kiruna, och hennes 
kriminalromaner utspelar sig också till 
största delen i Norrland och just i Kiru-
na med omnejd. I hennes senaste bok, 
”till offer åt molok”, är det återigen 
kammaråklagare rebecka martinsson 
som blir indragen i mord och elände, 
när ett brutalt mord sker på en kvinna 
vars familj uppvisar flera märkliga 
dödsfall. tidigare har en björn skjutits 

i trakten, inget ovanligt i sig kanske, förutom att man i björnens 
mage hittar tummen från en människa. Finns det möjligen något 
samband mellan mordet och den glupska björnen? läs mer på 
albertbonniersforlag.se. 

Felicia Feldt rörde upp debatt i vintras med den (till största delen) 
självbiografiska ”Felicia försvann”, en utlämnande skildring av 
hennes barndom och uppväxt. Det intressanta i hela historien är 
naturligtvis att hennes mamma heter Anna Wahlgren, och om 
man får tro dottern så lever denna barnuppfostringsguru inte som 

hon lär. I ett kaos av ständiga flyttar, 
män som kommer och går, övergrepp, 
spritorgier, makabra bestraffningar och 
både psykisk och fysisk misshandel 
växer Felicia upp som nummer tre i 
en syskonskara på nio barn. läs mer 
på weylerforlag.se , där ni också hittar 
intervjuer med författaren.

Nästan bara töser, men här kommer det 
en gosse: Jo Nesbøs senaste kriminal-
roman heter ”Gengångare” på svenska 
och inget annat, oavsett vad jag har 
skrivit tidigare. allas vår hjälte harry 
hole is back in town efter tre år i hong 
Kong. ett till synes redan uppklarat 
mord i oslos narkotikakretsar visar 
sig ha en överraskande och personlig 
anknytning till harry, och dessutom 

tentakler långt upp på samhällsstegen. läs mer på piratforlaget.se 
och  jonesbo.com. 

Fortsättningen på mats Strandbergs och 
Sara Bergmark elfgrens populära ung-
domsbok ”cirkeln” kommer ut i slutet 
av april. ”eld” heter den, och de sex 
tjejer som enligt en gammal profetia ut-
gör ”De utvalda” ska precis börja andra 
ring på gymnasiet. I det lilla brukssa-
mhället engelsfors i Bergslagen lurar 
demonerna runt husknutarna, och snart 
ställs de magiska krafterna hos dessa 

unga häxor på hårda prov. Brrrrr... Del tre i den planerade trilogin, 
”Nyckeln”, beräknas komma nästa år. läs mer på rabensjogren.se. 

Engelska Elly Griffiths skriver trevliga 
deckare med den underbart icke-tråds-
mala arkeologen och enstöringen 
(nåja, det visar sig...) ruth Galloway i 
huvudrollen. hittills har det blivit fyra 
böcker, där den första heter ”Flickan 
under jorden” (”the crossing Places”), 
vari kommissarie harry Nelson får 
hjälp av ruth att undersöka några män-
niskoben som hittats på saltängarna vid 
kusten i Norfolk . läs mer på minotaur.
se, adlibris.se och ellygriffiths.co.uk. 

Mycket nöje! ”Tjo flöjt, sa Janne Vängman!” :))
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FaST proGramSvenska Klubbens Program

April
15 Sön Påskäggsjakt!
  Vi träffas vid Geitenboderij i amsterdamse bos kl 12.00 
   för att fira påsk tillsammans! Vi letar efter påskägg  
  samtidigt som det finns utrymme att klappa djuren, leka  
  i lekparken och umgås tillsammans. Ta med filt och fika!

Maj
02 Ons Barngruppsträff!
  Fika och lek hemma hos oss, jag bjuder på fika och  
  kaffe. Är det fint väder leker och fikar vi ute annars  
  hittar vi på roliga aktiviteter inomhus. kl 13.00
18 Fre Pubkväll i Amsterdam
  Vårens pubkväll i amsterdam och vi träffas vi på  
  café Dwaze Zaken. Ingen anmälan behövs, dyk upp runt  
  kl. 19.30. adressen är Prins hendrikkade 50, amsterdam  
  (mitt emot centralstationen). 
26 Lör SWEA 20 års jubileum 
  SWEA bjuder in Svenska Klubbens  
  medlemmar till sin stora fest. anmälan görs direkt  
  till SWEA. Mer information:  
  www.swea.org/holland
27 Sön Ballorig! 
  Kl 13.00 Favorit i repris!
  Vi träffas på Ballorig vid amsterdam arena och 
  låter våra små busa och leka! Passar alla åldrar upp till  
  12 år! entré är 7 euro per barn, vuxna går in gratis.
  mer info: www.ballorig.nl 
  anmälan på telefon 06-24549996 eller mail  
  patricia.nilsson85@gmail.com

Juni
03 Lör Svenska Nationaldagen firas i Rotterdam
16 Lör Midsommarfest

Juli & Augusti 
  Inget program

September 
03 Lör Kräftskiva Roddklubben Amstel, amsterdam.     
  Se separat inbjudan i INFo och på hemsidan
22 Lör alt Söndag 23. Kultureftermiddag, (Preliminärt  
  datum) Vi besöker en konstnärsstudio och prövar hur  
  det är att måla tavlor. mer information så småningom på  
  Klubbens hemsida.

Oktober
07 Sön Bokbytardag Svenska Kyrkan i Rotterdam, 
  (Preliminärt datum) mer information kommer på  
  hemsidan.

November
02 Fre Firande av Gustav Adolfsdagen  
  (Preliminärt datum) Mer information kommer att finnas  
  på Klubbens hemsida.

SkanDinaviSk kulTurkväll 
Varannan söndag e.m. och kväll under våren har 
vi tillsammans med Norska och Svenska Sjömans-
kyrkan skandinavisk kulturkväll på cafe Dwaze 
Zaken i amsterdam, Prins hendrikskade 50 (mitt 
emot centralstationen).  
Kulturaktiviteten startar kl 19.00. Ingen anmälan 
behövs.

Barngrupper
Föräldrar och barn träffas regelbundet på olika plat-
ser i landet. är du intresserad av att delta kontakta 
oss gärna!  
Patricia Nilsson, tel: 06-24 54 99 96
patricia.nilsson85@gmail.com

ANSlAgStAvlAN

Info söker ny  
annonsförsäljare! 

till skillnad från alla andra uppdrag i Svenska 
Klubben är detta arbete arvoderat - hela 20% 
av annonsintäkterna går till den som drar in an-
nonsen!

extra klirr i kassan med andra ord - och förstås 
en unik chans att bygga upp nya kontakter med 
svenska eller nederländska företag som vill nå 
en svensk publik i Nederländerna. annonskon-
trakten löper vanligtvis årsvis, och som annon-
sansvarig har du också ansvar för att underhålla 
kontakterna med våra befintliga annonsörer.

Intresseanmälan görs per email till: 

inforedaktionen@svenskaklubben.nl
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Medlemsavgiften: 
Vid årsmötet beslutades tre viktiga saker runt 
medlemsavgifterna för Klubben. 

• Medlemsavgift för 2012 kvarstår på nuvarande  
   nivå. 
• Denna ska gälla även 2013.
• Från och med 2013 ska medlemsavgiften betalas  
   per kalenderår. 
  
Det innebär för dig som medlem att du detta år beta-
lar för perioden april till och med december och för 
nästa år januari till och med december. 

Se protokoll från årsmötet för mer information. har 
du vidare frågor ta gärna kontakt med styrelsen.

ordforande@svenskaklubben.nl 
kassor@svenskaklubben.nl

meddelande från styrelsen

INFORMAtION

"Likea Svenska Klubben 
Nederländerna på facebook. 
Då får du automatiskt  
senaste nytt från Klubben 
på din wall."

Ny hemsida
Det är nästan verklighet, Svenska Klubbens nya 
hemsida. Jag ska bara göra de sista justeringarna, 
skapa en till sida och lägga in ännu mer läsvärd 
information, och så är den klar att lanseras innan 
sommaren. håll ögon och öron öppna och missa inte 
att följa oss på Facebook. Gör ni det så vet ni säkert 
att ni inte missar lanseringen! 

hälsningar
carolina de Klerk Nordholm

Aktiviteter
Nu söker vi medlemmar som, med hjälp av en 
styrelse-medlem, kan organisera en (eller flera) av 
vårens  
aktiviteter. 

Exempel är:
Nationaldagen (söndag 3 juni)
Midsommar 
Kulturdag (måla tavlor tillsammans med en  
konstnär) 
Etc 

har du möjlighet och tid att göra en insats för Klub-
ben så ta bara kontakt med någon av oss i styrelsen, 
så berättar vi mer.
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Jan Willem Frisolaan 3, 
2517 JS Den haag
Postbus 85601, 
2508 ch Den haag

tel: 070-412 02 00, 
Fax: 070-412 02 11

Telefontider vardagar:
Konsulära  09.00-10.00, 
 14.30-16.00
allmänna  08.15-12.45, 
 13.30-17.00
Expeditionstider vardagar:
 09.00-12.00 

Sveriges 
ambassad

Svenska skolföreningen i Wassenaar hälsar 
barn och ungdomar som vill underhålla sin  
svenska välkomna till kompletterande 
svenskundervisning. undervisningen ges i 
Amerikanska skolan i Wassenaar, månda-
gar klockan 16.00-17.30. 

mia undervisar de yngre barnen det vill 
säga  6 - 8 åringarna och charlotte tar 
hand om 9 – 11 åringarna, vi har också 
två grabbar som läser svenska på Sofia 
Distans årskurs sex, de vill gärna ha några 
kompisar att stöta och blöta de svenska 
texterna med.

Kontakta: 
mia Köhler  0622291420
charlotte Fridlund  0653104669
marianne Johansson 0618394785

Svenska skolföreningen 
i Wassenaar

e-post: 
ambassaden.haag@foreign.ministry.se
hemsida: 
www.swedenabroad.com/haag

Parklaan 5
3016 Ba rotterdam
tel: 010 241 01 39
Prästens telefon: 
06 10 01 71 93
Fax: 010 241 72 63
e-post: rotterdam@svenskakyrkan.se

Hemsida:
www.zweedsekerk.nl
www.svenskakyrkan.se/rotterdam

Bank aBN-amro:
53 35 33 457 (gåvor m.m)
58 74 08 898 (medlemsavgifter)

Svenska Kyrkan

Svenska Skolföreningen i Nederländerna  
erbjuder alla svenska skolbarn som går i 
lokala eller internationella skolor undervis- 
ning i svenska språket och kunskap om  
Sverige och svensk kultur. 

Föreningen organiserar undervisning på 
platser där behov och elevunderlag finns. 
För närvarande har vi grupper i amstelveen, 
haag, Voorschoten, utrecht och eindhoven. 
Det finns aktiva föräldragrupper även på  
andra platser i Nederländerna, t ex i  
rotterdam och Groningen. Finns det ingen 
skolgrupp där ni bor så är du välkommen att 
höra av dig till oss. Om det finns tillräckligt 
många barn kan vi starta en grupp.

målgruppen är barn som följer daglig 
under-visning vid lokal eller internationell 

skola i Nederländerna motsvarande den 
svenska grundskolan eller gymnasiet. 
eleven bör ha grundläggande kunskaper i 
svenska språket och ha svenska som dagligt 
umgängesspråk i hemmet. 

undervisningen i kompletterande svenska 
ges en eftermiddag i veckan efter ordinarie 
skoldag och följer skolverkets kursplaner 
för kompletterande undervisning i utlandet.

Vår undervisning ger ditt barn chansen 
att utveckla sin svenska tillsammans med 
andra.

är du intresserad och vill veta mer? Gå in 
på Svenska Skolföreningens hemsida www.
svenskaskolföreningen.nl eller hör av dig 
till Signe Zeilich-Jensen, signe.z@xs4all.nl

Välkomna!

Nya Öppettider:
måndagar: 10.00-16.00 
tisdagar: Stängt 
onsdagar: 12.00-17.00 
torsdagar: 13.00-21.00 
Fredagar:  Stängt 
lördagar:  12.00-16.00 
Söndagar:  10.00-16.00 

Svenska Sjömanskyrkan i 
rotterdam

I kyrkan i rottedam händer det alltid något, verkli-
gen. Vi har ett späckat program och du kan alltid hitta 
något som tilltalar dig eller någon i din bekantskap-
skrets. Du kan enkelt få vår information genom att ta 
del av vårt korta, kortfattade nyhetsmail varje vecka 
eller gå in på vår hemsida och ladda ner vårt försam-
lingsblad.

Svenska Sjömanskyrkan finns i stort och smått, i det 
traditionella och det nytänkande. Kyrkan vill fortsätta 
vara en del av din tillvaro och vill mana dig att bli 
medlem. ett antal svenska kyrkor runt om i världen 
läggs ner. Stöd din kyrka, bli medlem och välj att vara 
aktiv eller stödjande. Till er som bor i Waassenaar 
området - till hösten kommer vi att starta upp aktiv-
iteter hos er. håll utskik! till er boende i amsterda-
mområdet - även ni kommer att få fler möjligheter till 
aktiviteter i ert område.

Varma hälsningar
Svenska Sjömanskyrkan i rotterdam
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Address
Svenska Klubben 
c/o John Eriksson, 
Oude Zeeweg 86-88
2202 CE Noordwijk aan Zee
Tel.: Mob.: 06-81418677
www.svenskaklubben.nl
ING-banken, kontonummer 425528

Styrelsen

Ordförande
Göran Fredriksson:  ordforande@svenskaklubben.nl

Vice ordförande:
Peter Darpö:   viceordforande@svenskaklubben.nl

Sekreterare
John eriksson:   sekreterare@svenskaklubben.nl

Kassör
Peter Darpö:   kassor@svenskaklubben.nl 

Ledamot Medlem: 
John eriksson:  medlem@svenskaklubben.nl

Ledamot Information:
Susanne Stenberg:   information@svenskaklubben.nl

Ledamot Barngruppen:
Patricia Nilsson  patricia.nilsson85@gmail.com

Ledamot Program:
Vakant  klubbensprogram@svenskaklubben.nl

Ledamot Aktiviteter:
Vakant  aktiviteter@svenskaklubben.nl

Allmänna mailadresser:
Styrelsen:   styrelse@svenskaklubben.nl
medlemsregister:   medlem@svenskaklubben.nl
aktivitetsanmälan:   kassor@svenskaklubben.nl

medlemstidning för Svenska Klubben Nederländerna. 
utkommer tre gånger per år. 
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Medlemsavgift 2012
enskild person    €25
Familj (flera pers. på en adress)  €45 
Inträdesavgift per adress  €10

Medlems barn under 18 år samt au pair är gratis!

info

Annonspriser i tidningen
omslag baksida – 179 x 262 mm, fyrfärg   €350
omslag insida – 179 x 262 mm, fyrfärg   €300
omslag insida – 179 x 262 mm, svartvit   €250
helsida – 179 x 262 mm, svartvit   €140
halvsida – 179 x 131 mm / 89 x 262 mm, svartvit €75
Kvartssida – 89 x 65 mm, svartvit  €40
andra format på förfrågan

annonserna ombedes skickas in i formaten: .eps, .tif, .jpg eller 
.pdf, med ett värde av 300dpi.

Reducerade priser lämnas på annonsering helår (3 gånger).

Annonspriser på hemsidan 
Platsannons  €180 (max. 1 månad)
Företagsbanner €100/år  
  €60/6 månader

SveNSkA klubbeN I NeDeRläNDeRNA



660.814 Advertentie Svenskaklubben • Perc. opmaak 100% • Perc. uitdraai 100% • 210 x 297 mm • FC

IKEA har nu ett komplett sortiment av trädgårdsmöbler lämpat 
för väder och vind i Nederländerna. Ribborna i bordsskivan är sågade 
med en speciell teknik som gör att furuträt tål vår skiftande väderlek 
bättre. Titta in i varuhuset eller besök oss på IKEA.nl/tuin 
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