Vi ställde en av våra programansvariga, Anne-Catherine Jansen mot
väggen och fyrade av

17 frågor till en DC Swea
Hur länge och var har du bott utomlands?
Jag har faktiskt bott utomlands väldigt länge. Jag kom
till USA som tonåring när min mamma gifte om sig med
en amerikan och tiden går. Nu har jag varit här över 40
år. Vi flyttade faktiskt till McLean och jag gick på
McLean High School i två år. Sedan flyttade jag till
Blacksburg där jag pluggade på Virginia Tech och där
träffade jag min man. Jag började jobba på
valutafonden efter college och då flyttade vi till Falls
Church och där bor vi fortfarande.
Vad gjorde du innan - i Sverige?
Jag bodde ju inte så länge i Sverige. Det som gällde då var kompisar och hästar. Jag hjälpte till
att ta hand om en pensionerad steeple chase häst. Han var härlig och vi hade mycket kul
ihop.
Vilken är den största förändringen?
Jag tycker att det är stor skillnad på sommarvädret. En fin svensk sommardag är ju helt
fantastisk. Här blir det mestadels fuktigt och det tycker jag inte om.
Vilka är fördelarna med att bo utomlands?
Jag tycker att det är väldigt trevligt för att man lär känna en annan kultur och ett annat språk. Man
lever då på helt annat sätt än om man hade stannat i Sverige. Ibland undrar jag faktiskt hur mitt
liv skulle ha artat sig om jag hade stannat kvar i Sverige. Nu när jag åker hem till Sverige eller
Frankrike (där jag har släkt på min mammas sida) tycker jag att man verkligen kan dela med sina
intryck. Man har liksom blivit “expert.”
Har du upplevt några nackdelar och i så fall vilka?
Jag tycker att det är tråkigt att man inte har sin släkt med sig.
Dom bor kvar i Europa. Min man har funderingar på att
trappa av om något år och då hoppas jag att vi kan bo en
längre tid i antingen Frankrike eller Sverige. En annan
nackdel i Washington området är väl att det är ett sådant rat
race! Jag var med några Sweor och fikade och tittade på
Cherry Blossoms häromdagen. Det kändes konstigt att sitta
still och bara njuta i ett par timmar. Det brukar man inte göra
ofta i Washington området.
Hur ser din vardag ut?
Jag tog förtidspension från valutafonden för att starta min egen non-profit som heter You Assist.
Vi hjälper till med mindre projekt i några fattigare länder. I samband med det reser jag en del. Jag
ska iväg till Zambia nu i sommar där vi försöker få igång någonting. Man vill ju vara försiktig så att
det blir ordning på det hela. Jag jobbar mest halvtid med You Assist så det blir ju några extra
timmar på dagen som man inte hade då man jobbade på heltid. Då passar jag på att umgås med
kompisar. Jag förstår inte hur jag hann med allt när jag jobbade på heltid. Det verkar verkligen
som om man inte är lika effektiv när man trappar ner.
Vad gör du helst på fritiden?
Jag tycker att det är toppen att läsa. Förut läste jag bara amerikanska böcker men nu har jag
börjat med både franska och svenska böcker. Att resa utomlands tycker jag också är fenomenalt.
Jag tycker att det bryter den dagliga rutinen som man vill få lite fart på ibland.

Beskriv en lyckad fest.
Jag måste erkänna att jag har en tendens att stressa lite väl mycket
när vi bjuder hem folk. Därför tycker jag bäst om fester på
sommaren när min man grillar och har hand om matlagningen. Det
är så mysigt att sitta ute i timtals med härlig dryck och mat och
prata med vänner. Värmen blir ju förstås problematisk ibland.
Vad är du bäst på?
Jag är väl egentligen inte riktigt duktig på någonting. Trots det
lyckas jag lära mig om det behövs. För några år sedan målade jag
en kopia av en väldigt stor Picasso målning. Jag fick lite hjälp av ett
proffs och det hela blev riktigt bra. Släkt och familj var helförvånade
att jag hade lyckats så pass bra. Jag måste erkänna att jag själv
var förvånad. Teckning var mitt sämsta ämne när jag gick i
Barkarbyskolan i en Stockholmsförort.
Och sämst?
Jag tycker att jag blir lite väl lätt irriterad på saker och ting. Konstigt nog när jag var i Zambia förra
året kändes det som om jag hade käkat ett "chill pill". Där var man tvungen att ha tålamod och
inget irriterade mig. Det vore bra om jag kunde vara sådan hemma i USA.
När blev du SWEA?
Jag blev SWEA för ett par år sedan.
Varför?
Jag började glömma min svenska och beslöt mig för att så fick det inte bli. SWEA verkade vara
ett bra sätt att umgås på svenska.
Vad är din uppgift i SWEA just nu?
Jag är med i programkommitén.
Vem, nu levande eller i världshistorien, skulle du helst vilja bjuda till ett SWEA möte.
Jag tycker det skulle vara kul att bjuda Alfred Nobel. Han skulle då kunna berätta hur han tycker
att det har gått med nobel priserna.
Berätta om ditt roligaste SWEA-minne.
Jag har väl egentligen inte minne av en specifik grej. Dock tycker jag att vi har det väldigt trevligt i
styrelsen. Jag rekommenderar verkligen att gå med i styrelsen. Man träffar varandra lite oftare
när man är med och det gör att man lär känna många nya människor som man har trevligt med.

