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Ledare
av Paul Klein (AC 1985-87)

Den stora nyheten i det här
numret – förutom att vi
kan presentera årets nyut-
tagna stipendiater – är till-
skottet av nya stipendie-

medel. I november förra året fick jag
ett meddelande från Axel Mörner (AC
1993-95). Axel, som jag kände sedan ti-
digare, är son till Antonia Ax:son John-
son som är styrelseordförande i Axel
Johnson AB. Sedan många år tillbaka
så har UWC Sverige fått ekonomiskt
stöd från Axel och Margaret Ax:son
Johnsons Stiftelse; under långa perio-
der har den stiftelsen varit vår enda be-
tydande privata bidragsgivare. Så na-
turligtvis var jag mycket nyfiken på vad
som kunde vara på gång.

Det visade sig att en annan stiftelse i
Ax:sohn-Johnson-sfären, nämligen Er-
ik och Göran Ennerfelts stiftelse, hade
funderingar på att finansiera en svensk
UWC-stipendiat. I december fick där-
för Anna Almqvist och jag möjlighet att
lägga fram vår sak för Caroline (Mör-

ner) Berg som är stiftelsens ordföran-
de och Anna Lundblad som är hennes
assistent. Inte långt därefter fick vi det
glada beskedet att man beslutat att fi-
nansiera två stipendier till Waterford
Kamhlaba UWC, ett i år och ett nästa
år. Det är en del av bakgrunden till att
vi i år kan skicka såmånga som fyra sti-
pendiater till andra skolor än Red Cross
Nordic UWC.

Vi hoppas förstås på fortsatt nära sam-
arbete med Erik och Göran Ennerfelts
stiftelse. Stiftelsens syfte är att ”stödja
och uppmuntra studier utomlands som
utvecklar svenska ungdomars förståel-
se för internationella förhållanden” vil-
ket ju stämmer väldigt bra ihopmed vår
egen målsättning.

Jag har också glädjen att presenteraUl-
rika Björkstén (AC 1984-86), chef för
Sveriges Radios vetenskapsredaktion,
och hennes funderingar över vad UWC
betytt för henne.



Nya stipendiater 2016-18

UWC Sverige presenterar stolt årets
nyuttagna stipendiater. En fylligare
presentation kommer i sommarnumret.

Red Cross Nordic UWC

Rose Persson Esfandyari, Lund
Herman Lange, Halmstad
Abdullah Senan, Malmö
Qiqi (Julia) Ekman, Staffanstorp
Ida Nydelius, Mora
Emelie Peterson, Stockholm
Emelie Schultz, Göteborg

UWC Maastricht

Stina Wigroth, Halmstad

UWC Mostar

Astrid F Klaar, Åtvidaberg
Anouk Liebe, Växjö

Waterford Kamhlaba UWC

Wilma Gademan, Östhammar

Vad UWC betytt för mig
av Ulrika Björkstén (AC 1984-86)

Min förstaåring
Paul har påmint
mig ett par gång-
er om att jag lo-
vat skriva en text
till nyhetsbrevet.
Den ska handla

om vad UWC betytt för mig. Jag har
haft några månader på mig, och nu sit-
ter jag ändå här på annandag påsk, ba-
ra några dagar före deadline. Annars
brukar jag framhålla arbetsdisciplin
som en av de saker åren på Atlantic
College lärde mig. Eller kanske snara-
re än disciplin – balans. Förmågan att
prioritera många olika saker samtidigt,
att jobba hårt men att sluta jobba när
arbetsdagen är slut, viljan att ge um-
gänget med vänner (och familj) stort ut-
rymme parallellt med ett uppslukande
yrkesliv, att ständigt läsa och prata och
ompröva sina tankar, behovet av nya
stimuli, av friluftsliv och resor, av nya
möten.

Det är så mycket av det som nu är jag
som går att spåra till de där två ex-
tremt intensiva åren i det vackra slottet
vid Wales sydkust, i sena tonår. De där
åren då vi kastades in i texter på me-
deltidsengelska (Political thought) och
1600-talsfranska (French HL), texter
som fick dechiffreras ord för ord vid
skrivbordet, samtidigt som Ivar Lund-
Mathiesen underkände våra uppsatser
i svenska, det enda ämne vi hade nå-
got slags föreställning om att kunna be-
härska även i denna nya miljö – för att
vi ”slett ikke forstått Strindberg”. Jag
kan säga att det var en chock efter 10
år av 70-talets och det tidiga 80-talets
svenska skola. Ungefär som chocken i
att göra backward roll ner i Atlantens
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mörka vatten en tidig decembermorgon
och känna våtdräkten långsamt fyllas
av fyragradigt vatten, och sedan låta
kroppen sjunka tio meter ner i det totalt
siktlösa djupet (Environmental monito-
ring unit på dykuppdrag). Ja, hur skulle
vi alls ha klarat det utan alla de andra,
utan vännerna som så snabbt blev nya
syskon, inklusive syskonkäbbel och allt.
Vännerna som vi till en början inte all-
tid kunde prata med, utan ofta fick ges-
tikulera till, innan alla lärt sig tillräck-
ligt med engelska. Vännerna som sedan
följt oss genom livet.

Vad hade jag varit utan de där två for-
mativa åren? På senare tid har jag of-
ta tänkt på det. Jag har tänkt på det
när jag som journalist stått högt upp till
stövelskaften i hönsskit på den ryska
landsbygden och försökt kommunicera
med både den lokala miljörörelsen och
kycklingfabrikens ägare via gester och
mimik medan vi väntat på tolken. Och
när jag suttit i förhör på jordbruksde-
partementet i Sankt Petersburg ankla-
gad för intrång på privat mark, och gud
vet vad. Jag har tänkt på det när jag
suttit i Rinkeby på måndagskvällar och
hjälpt högstadiebarn med stapplande
svenska göra sina läxor. Och jag tänkte
på det när jag landade i Paris den 13 no-
vember, tio minuter efter attacken mot
Bataclan, och den planerade helgen på
utställningar och vid middagsbord till-
sammans med min AC-kompis Hélène,

istället blev en veckas intensivt rappor-
terande i Sveriges Radio – från blodbe-
stänkta trottoarer och en stad i chock.

Utan att i tidig ålder ha kastats ut i den
kravfulla och samtidigt så trygga miljö
som bara ett UWC kan erbjuda så und-
rar jag hur jag skulle klarat en del av
de här situationerna. Min gissning är
att det skulle gått betydligt sämre. Men
också i mer vardagliga situationer vill
jag nog hävda att jag på många sätt är
präglad av UWC-åren. Tanken att det
någon annan stans finns någon som hit-
tat en lösning som ser helt annorlun-
da ut än den svenska, och kanske in-
te är så dum, den tanken har många
gånger som reporter drivit mig ut i värl-
den. På senare år har viljan att veta hur
andra gör fått mig att som redaktions-
chef skicka medarbetare till Kina, Indi-
en och Brasilien så att de för svenska
lyssnare kunnat skildra tillväxtländer-
nas innovationssystem. Att lösningar,
och inte bara problem (klimatet, över-
gödningen av Östersjön), är internatio-
nella – den insikten och övertygelsen
tillskriver jag också till stor del UWC-
erfarenheten.

De sociala medierna har också gett en
helt ny dimension till UWC. Plötsligt
finns alla där igen inom räckhåll och
som inspiration för varandra. I vår Fa-
cebookgrupp har Annegret organiserat
båtar från AC som skickas till Egeiska
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havet för att rädda liv. Gareth är jour-
nalist i Bryssel och skriver om hur hans
barn hanterar vardagen efter terrordå-
den. Dieneke och Boetimann berättar
om hur det känns att leva som afri-
kan i Nederländerna när Svarte Piet-
diskussionen rasar som värst. Xime-
na öppnar våra ögon för chaoset i Ve-
neuzela som ofta hamnar i medieskug-
ga. När vi träffas i sommar på vår
30-årsreunion så är vi mycket närmre
knutna än vi någonsin kunde tro för
tio år sedan . Vi vet betydligt mer om
varandras liv på olika håll i världen
än när vi senast samlades, på vår 20-

årsreunion.

Och jag tänker förstås på allt det här
igen just nu, när jag hör min son Alex-
is, hemma på påsklov från sista året på
RCN, sitta där nere i vardagsrummet
tillsammansmed flickvännen Liri, hans
israeliska andraåring. De smider pla-
ner för sommarens tågluff mellan vän-
ner i Europa. Och sedan vidare ut i värl-
den, ut i livet efter UWC. Det känns
tryggt för en mamma att veta hur väl
rustad han snart är för denna livslånga
resa.

Ulrika Björkstén (AC 84-86)
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