SWEA Stockholm hos SFV i Gamla Stan
Onsdagen den 18 januari besökte 45 intresserade Sweor Statens Fastighetsverk, SFV, för en
spännande presentation av boken Seventeen Swedish Embassies built 1959-2006. Vilken intressant
och trevlig kväll det blev!

SWEA Stockholm hos SFV i Gamla Stan
Onsdagen den 18 januari var vi 45 Stockholmssweor som slöt upp vid Järntorget i Gamla stan för en
spännande och intressant kväll på Statens Fastighetsverk, SFV.
SFVs lokaler i Gamla Stan är mycket vackra och som i många andra hus i
stadsdelen så lutar hela huset, på grund av sjunkande mark, lite lätt mot
Skeppsbron vilket SFVs generaldirektör Thomas Norell berättade för oss Sweor
när han hälsade oss välkomna till SFV.

Värdinna för kvällens begivenhet var Stockholmsswean Berit Nilsson som är fastighetschef för alla
SFVs byggnader i utlandet.
Kvällens huvudtalare var Hedvig Hedqvist som, tillsammans med
fotografen Åke E:son Lindman, har rest runt i världen och besökt sjutton
svenska ambassader som byggts mellan åren 1959 och 2006. Resultatet av
deras resa är den vackra och intressanta bokenSeventeen Swedish Embassies
built 1959-2006.
Med många vackra fotografier och
intressanta berättelser om varför ambassaderna ser ut
som de gör, både byggnaderna och inredningen,
guidade Hedvig oss från byggnationen av ambassaden i
New Delhi 1959 till 2006 då House of Sweden som inhyser svenska
ambassaden i Washington DC byggdes.
Mellan dessa år har ambassader byggts på många olika platser och utseendet
så väl som inredningen har varierat med modet och tiden - dock kan man vara
säker på att vi svenskar alltid kan vara stolta över hur vi representeras i
utlandet, för oberoende av under vilket årtionde ambassaderna byggts är de
allid lika stilsäkra och vackra, var och en på sitt eget sätt.
Ann-Charlotte Spegel-Berg, chef för kommunikationsenheten, avslutade
föreläsningsdelen av kvällen med att ge oss en intressant inblick i vad SFVs
uppdrag innebär i realiteten samt introducera oss alla till SFVs nya app Sevärt. I
Sevärt presenteras slott, fästningar, trädgårdar och andra spännande platser i
Sverige. På ett lättsamt och roligt sätt hjälper den användaren att hitta guldkorn i
kulturarvet - läs mer om app:en och hur du laddar ner den till din mobiltelefon här.
Alla Sweor som deltagit under kvällen fick även en årsprenummeration av SFVs
egen tidning, Kulturvärden, en mycket uppskattad present som vi vill passa på att
tacka extra mycket för!
Om du inte var med hos SFV men är intresserad av att köpa en prenummeration på tidningen ska du
klicka här.
Kvällen avslutades med en lättare buffe och trevliga samtal, där många pratade om sina egna

kontakter med och erfarenheter av de svenska ambassader vårt land har runt om i världen.
Tack Berit, Hedvig och Ann-Charlotte för en mycket spännande, intressant och underhållande
kväll!
Och ett extra tack till Ellen för all hjälp med allt det praktiska både innan och under kvällen!

Hedvig berättar om ambassader i SFVs vackra konferensrum vid Järntorget.

Kvällen avslutas med enkel buffe och intressanta samtal.

Tack SFV och Berit för en jättetrevlig kväll!
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