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namn
6 oktober

1820
föddes Jenny Lind som Johanna Maria Lind, dog 1887 och
var en svensk sångerska, en av
världens mest firade operaartister på en rad scener i Europa
och USA.

1946

avlider
statsminister
Per-Albin
Hansson. Han
stiger av spårvagnen ute i
Äppelviken i
Bromma och
dör knall och fall på perrongen.
Hans ersättare blev Tage Erlander.

1973

anfaller Egypten och Syrien
Israel. Angreppet kommer på
Yom Kippur, Försoningsdagen,
en av de viktigaste judiska högtidsdagarna.

1976

grips Mao Tse-tungs änka och
tre andra ledande kommunister.
Därmed avslutas en maktkamp
som påbörjades redan dagen
efter Maos död.

1987

lyckas spionen Stig Bergling rymma i
samband med
en permission.
Sju år senare
hamnade han
åter bakom
lås och bom.

1988

avgår Chiles regering sedan
väljarna i en folkomröstning
sagt nej till åtta års fortsatt
styre under den förre diktatorn
Pinochet.

Redaktör: Håkan Bjärsdal 031-62 41 40
E-post: namn@gp.se Adress: Namn, GP, 405 02 Göteborg.

Katris
drömjobb
Katri Olander Serenius från
Uddevalla har hittat sitt drömjobb i Swea, ett nätverk med
7 500 utlandssvenska kvinnor.

Det är regnigt och blåsigt dagen när
vi träffas i kulturområdet Gustafsberg i Uddevalla, men det svenska
höstvädret stör inte Katri Olander
Serenius ett dugg. Hon bara njuter av tiden hon är i Sverige, hon
kommer ändå att få sol och värme
när hon åker tillbaka hem till Fort
Lauderdale i Florida.
– Jag kommer till Sverige och
västkusten varje sommar. För att
hinna träffa alla vänner och släktingar under de veckorna jag är här
gör jag upp ett besöksschema, säger

Organisationen
stödjer svenska kvinnor och familjer
under tiden de bor
utomlands.
hon och skrattar.
Det är just hennes förmåga att
organisera och kommunicera som
fick henne att söka ett nytt jobb i
vintras. Det kvinnliga nätverket
Swea, Swedish Women’s Educational Association International Inc,

FYRA FRÅGOR

Dagens namn
Jenny är ursprungligen ett engelskt namn och en sidoform av
Jane, alltså Johanna. Johanna
är i sin tur en feminin version
av Johannes som betyder Gud
har förbarmat sig. 1901 kom
det in i almanackan för att hedra Jenny Lind. Antalet namnbärare är runt 47 000, av dessa
har omkring 32 000 det som
tilltalsnamn.
Jennifer härstammar från det
walesiska keltiska Guinevere
som kan betyda vit våg. Antalet
namnbärare är runt 9 300, av
dessa har cirka 7 600 det som
tilltalsnamn.

sökte en administrativ chef. Katri
tyckte uppdraget passade henne
perfekt och skickade in en ansökan.
Efter många långa och noggranna
intervjuer och åtskilliga referenskontroller fick till slut Katri jobbet
som organisationens allra första
administrativa chef.
SWEA grUndAdES 1979 i Los Angeles av utlandssvenskan Agneta
Nilsson. Nätverket växte och spred
sig snabbt över hela världen. I dag
är Swea den största Sverigefrämjande ideella organisationen utomlands med drygt 7 500 kvinnor i 34
länder på fem kontinenter.
– En Swea kan vara allt ifrån en
tjej som studerar, en yrkesarbetande ung kvinna, en medföljande
maka till en pensionär som flyttat
utomlands.
– Organisationen stödjer svenska
kvinnor och familjer under tiden
de bor utomlands. Det kan handla
om allt möjligt som att hitta ett
jobb, tipsa om bra skolor eller bara
finnas till som ett socialt nätverk. Vi
har även fem avdelningar i Sverige
som hjälper familjer som flyttar
hem igen efter några eller flera år
utomlands, förklarar hon.
Katri berättar hur viktigt Swea
var för henne när hon och hennes
man Thomas flyttade till USA.
– Jag hade en stor umgängeskrets
i både Uddevalla och Göteborg innan jag flyttade och det kändes trå-

– Jag hade ett bra lektorat på Umeå
universitet. Men den här institutionens kombination av kost och idrott
är väldigt spännande och ganska
unik. Den forskning jag bedriver
handlar om hälsa och därför är det
viktigt att titta på kostens betydelse
i kombination med motionens stora
betydelse för hälsan.

* vad forskar du om?

till Christel Larsson
professor i kostvetenskap vid institutionen
för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs
universitet

* varför sökte du dig till göteborgs
universitet?

– Jag leder projektet SELFH, där
vi med stöd från Vetenskapsrådet,
Formas och Vårdalstiftelsen i en interventionsstudie undersöker hur vi
kan förbättra levnadsvanor, främst
bland överviktiga och feta barn.
Det handlar om både mat- och motionsvanor, att hjälpa dem ur både
ett kost- och idrottsvetenskapligt
perspektiv att få en balans i livet
som också främjar deras hälsa på
lång sikt.
– Jag leder även projektet CHILD,

UddEvALLA. Katri kommer till den svenska västkusten varje sommar, att det kan

kigt att lämna alla vänner. Men jag
gick ganska snabbt med i Swea och
tack vare det fick både min man och
jag många nya vänner. Det finns
cirka 3 000 Sweor i USA, bara i vår
avdelning i södra Florida är vi runt
230 kvinnor.
KAtri hAr ALLtid tyckt om att resa
och ända sedan hon började jobba
vid 16 års ålder har arbetet handlat
om att kommunicera och organisera. Hon har bland annat haft hand
om vänortsbesök i Uddevalla, varit
försäljningschef för hotellet Rubinen i Göteborg och har under tio år
haft ett eget företag som organiserade konferenser och olika evenemang i Göteborgstrakten. Hon har
bott till och från i USA sedan 1998
och för sju år sedan flyttade hon
permanent till Florida.
– Min man vann ett green card på
det officiella lotteriet som den ame-

där vi med stöd från VINNOVA och
Vårdalstiftelsen i ett tvärvetenskapligt projekt arbetar med att förebygga och förhindra övervikt och fetma
bland unga. Där arbetar vi även med
kostundersökningsmetodik. Dagens
tekniker är lite gammalmodiga,
därför utvecklar vi nu ny teknik för
detta, en app. Det kommer att hjälpa
oss att undersöka främst ungas
matvanor. Dessutom är jag samarbetspart i ett forskningsprojekt där
vi undersöker hur man som vuxen
lyckats bevara en viktstabilitet under livets gång.

* vad är den stora utmaningen
inom ditt forskningsfält idag?
– Vi har i dag en hel del kunskap
om vad som kan främja god hälsa.
Men det är inte enbart information
som ska till för att nå ut till dem
som behöver den. Det krävs att
de kan tillämpa den i sin verklig-

rikanska staten anordnar varje år.
Han åkte till Florida och fick jobb
på ett företag som reparerar och
bygger båtar, berättar Katri.
Det var heller inga problem för
Katri att hitta jobb i Florida, hon
har både arbetat inom turismen
och som administratör för ett stort
marint företag.
– Men nu är jag säker på att jag
hittat mitt drömjobb. Det känns
jättespännande att vara med att
organisera och marknadsföra en
så stor organisation som Swea.
– MinA ArbEtSvErKtyg är internet

och telefon. Ena minuten pratar jag
med en Swea i Shanghai som just
ska gå och lägga sig och i andra minuten pratar jag med en som just
vaknat någon annanstans i världen.
Det spelar ju ingen roll var i världen
man är, det gäller bara att hålla reda
på alla tidszoner.

het, i sin vardag. Utmaningen är att
implementera goda levnadsvanor i
verkliga livet. Framför allt vad gäller barn så påverkar ju föräldrarna
mycket vad som görs och vad som
finns att äta i hemmen. Det gör det
extra utmanande att arbeta med
barn eftersom det kräver att vi
utöver att fånga barnen även måste
fånga familjen.

* vad betyder det att bli professor?
– Det ger mig möjlighet att bidra till
och utveckla institutionens forskningsverksamhet genom mina projekt, genom att söka nya anslag och
etablera nya samarbeten externt
och internt och genom att rekrytera
nya doktorander till forskarutbildningen. Jag kommer förhoppningsvis kunna bidra med något positivt
till institutionen och ser verkligen
fram emot detta arbete.
TorsTen arpi
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Minnesord
Aimo Seppänen
Professor Aimo Seppänen, Västra Frölunda,
avled efter en tids sjukdom den 23 juni 2011 vid
en ålder av 81 år. Närmast anhöriga är makan
Ruth och sonen Henrik med hustru Katarina.

Bild: STéPhaNE MaRéchal

vara både regnigt och blåsigt stör inte för snart möter hon solen i Florida.

Man kan få mycket information på nätet
i dag, men Katri tror ändå att Swea kommer
att behövas i framtiden.
– Man behöver den personliga kontakten
med någon på plats som kan dela med sig
av sina erfarenheter och ge råd och tips om
hur det är att leva i just det landet.
Swea har ofta ett tätt samarbete med
svenska kyrkan, svenska institutet och in-

Katri Olander
Serenius
Ålder: 54
Yrke: Administrativ chef för
Swea
Familj: Maken Thomas, föräldrar och syskon och ett
bonusbarn
Bor: Lägenhet nära havet i Fort Lauderdale i
Florida, USA
Fritidsintressen: Plocka svamp, läsa, matlagning och Pilates

”MER ÄN PRISVÄRT”

ALLT OM MAT 2011

går i UD:s krisverksamhet.
– En familj från Göteborg fick hjälp, av
den lokala avdelningen i Japan, att ta sig
hem efter jordbävningen. Och här i Florida
har vi kontaktpersoner som finns till hands
när vi har svåra orkaner, förklarar hon.
I mItten av augusti var Katri med och organiserade en stor Sverigesammankomst i
Göteborg, där cirka 160 sweor samlades på
Elite Park Avenue Hotel för att umgås och
dela ut stipendier.
– Det blev jättelyckat.
En sista fråga, hur skulle du beskriva en
svensk kvinna?
– Jag tycker att svenska kvinnor är välrustade, självständiga och nyfikna. Vi hänger
inte upp oss på mannen, vi är fostrade till
att ha en egen karriär och stå på egna ben,
säger hon med ett leende.

Aimo Seppänen
föddes i finska
Karelen i en
gammal karelsk
småbrukarsläkt.
Kriget tvingade
bort familjen
och man bosatte
sig i Toijala där
Aimo Seppänen
tog studentexamen 1949.
Efter militärtjänsten påbörjade han språkstudier vid Helsingfors
universitet och avlade 1955 fil. kand.examen med engelsk språkvetenskap
som huvudämne. Under studietiden läste
han också flera kurser i London och Göttingen. Efter ett år som stipendiat i Kiel i
Tyskland, återvände Aimo Seppänen till
Finland för att tjänstgöra som gymnasielärare. Den akademiska karriären tog fart
när han 1959 påbörjade licentiatstudier
i engelska parallellt med undervisning
vid Helsingfors universitet. Läsåret 1960–
1961 tillbringade han som Fulbrightstipendiat vid Harvard-universitetet och
1963 tilldelades han ett stipendium för
att studera ett år vid University College
London. Dessförinnan hade han hunnit
avlägga lärarexamen.
Åter i Finland blev Aimo Seppänen
lektor i engelsk språkvetenskap vid Tammerfors universitet och avlade samtidigt
licentiatexamen i Helsingfors, varefter
han blev tillförordnad professor och
senare forskarassistent vid Uleåborgs
universitet. Under åren 1967–1970 åter-

vände han till London för att arbeta med
sin doktorsavhandling. Han disputerade
i Tammerfors 1974, där han hade varit
verksam sedan 1970. Under perioden
1976–1980 innehade han lärostolen i engelsk språkvetenskap i Tammerfors.
År 1980 flyttade Aimo Seppänen till
Sverige, där han först var professor i
Umeå, för att från 1985 inneha Carnegieprofessuren i engelska vid Göteborgs universitet fram till sin pensionering 1994.
Aimo Seppänens forskningsintressen
låg främst inom områdena grammatik
och semantik. Han var en synnerligen
produktiv forskare som kännetecknades
av såväl nytänkande och engagemang
som analytisk förmåga och vetenskaplig
noggrannhet, ofta med utgångspunkt
i egna gedigna färdigheter i språk: han
talade engelska, finska, svenska och tyska
flytande, och hade god kännedom om ett
stort antal andra språk. Genom hela sin
vetenskapliga karriär var Aimo Seppänen
en härdad kämpe på de språkliga barrikaderna.
Under sin tid som professor i Göteborg
var han en mycket uppskattad handledare av doktorander. Hans kunnande
genomsyrade seminarieverksamheten
och han visade stor generositet genom att
skriva artiklar tillsammans med sina doktorander och därmed hjälpa dem på deras
akademiska bana. Privat var den akademiske fightern en godmodig och vänsäll
människa vars hjärtliga skratt smittade
av sig på omgivningen. Vi minns honom
med glädje.
För kolleger vid institutionen för språk
och litteraturer, Göteborgs universitet:
Gunnar Bergh
Rhonwen Bowen
Jennifer Herriman
mats mobärg
Sölve Ohlander
Joe trotta

HÖSTYRA HOS
DUXIANA

Elsa Maréchal

031-62 40 00 namn@gp.se

”GENERÖST MED EXTRA ALLT”

ALLT OM VIN 2010

THINK OUTSIDE
THE BOX.
THINK
GNARLY HEAD.
Lite ”gnarly”, lite annorlunda, lite fritt som våra gamla
vinstockar. Det blir en knotig ”gnarly” röra av grenar.
Allt för att skapa viner för vinälskare i hela världen.
Old vines make bold wines. Gnarly Head California
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p
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15% på DUX ordinarie sortiment
Fler unika erbjudanden i butiken. Gäller period 6/10 - 15/10

NU I ORDINARIE SORTIMENT. FRÅGA PÅ DITT SYSTEMBOLAG! WWW.GNARLYHEAD.SE

Göteborg Södra vägen 12 (mittemot Lorensbergs P-hus) 031-18 98 06
Öppettider må-fr 10-18 lö 10-15 söndagsöppet 12-16 den 9/10

