
 

  

 

 

Kanada-året 2013
Kanada – 60 år  
År 2013 har vi firat Kanada som 
mottagarland för våra 
stipendiater. Kanadas ambassad, 
under ledning av  
HE ambassadör Kenneth 
Macartney, har generöst bjudit 
in Stiftelsen vid båda 
samlingstillfällen; årsmöte med 
stipendieutdelning samt höstens 
”Homecoming” för 
hemvändande stipendiater, 
styrelse och givare.  Den förste 
stipendiaten på det då nya 
Kanadaprogrammet var Tore 
Nordling, som reste som ung 
civilingenjör till Ottawa 1953 för 
att studera isbildning på 
flygplansvingar. Tyvärr avled 
han för några år sedan. Läs mer 
om honom på vår nya hemsida. 
 
 
Årsmöte 
Stiftelsen hade glädjen att fira 
både årsmöte och årets nya 
stipendiater tillsammans med 
HKH Kronprinsessan Victoria 
och både Kanadas och USAs 
ambassadörer, Stiftelsens 
styrelse och givare med flera 
vänner på Kanadas ambassad i 
centrala Stockholm. Bland 
deltagarna märktes hockey-
legenden från Toronto Maple 
Leafs Mats Sundin, som gjort en 
egen donation för utbyte mellan 

Karolinska Institutet och 
University of Toronto.  En av 
Tore Nordlings söner, Erik 
Nordling som själv var 
collegestipendiat, numera 
ingenjör på Ericsson i 
Saudiarabien kunde också vara 
med. Stipendiaterna fick motta 
sina stipendiebrev ur 
Kronprinsessans hand. 
 
Homecoming 
Kanada har många 
ursprungsfolk med rik historia. 
Alumnen Carl Johan Gurt är 
religionshistoriker och 
antropolog, han var stipendiat 
på UBC i Vancouver 1992. Han 
bodde i en familj av Nutchano-
folket och adopterades som son 
i deras familj. Senare i livet har 
Carl Johan Gurt undervisat på 
Stockholms universitet och 
parallellt arbetat på Etnografiska 
museet där han har producerat 
avdelningen för Nord-
amerikanska ursprungsfolk. På 
homecoming visades bilder och 
Carl Johan berättade om hur 
han fick sitt adoptivnamn ”han 
som har rätt svar”. Efter 
föredraget träffades 
hemvändande stipendiater med 
styrelse och givare, 
 
 
Hemsida 
Stiftelsens uthålliga hemsida från 
mitten av 90-talet har nu bytts 
till en ny. Vi har försökt göra en 
lättnavigerad och tekniskt 
välfungerande ny port till 
Stiftelsen. Det vore intressant 
att höra om du har synpunkter – 
vi kommer fortsätta att putsa 

GOD JUL & GOTT NYTT 

              2014 
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och uppdatera den nya 
hemsidan. Det blir lättare att 
hitta oss och andra alumner i de 
sociala medierna. Det är 
Michelle Jacobsson som har 
gjort det fina arbetet. 

Stipendiater och 
studiepraktikanter 
I år har vi lämnat extra utrymme 
till reseberättelser från alumner. 
Hoppas du tycker det är trevlig 

läsning och ursäktar att julbrevet 
blev långt. 

 
Happy Holidays och Gott Nytt År! 
Anna Rosvall Stuart, VD

Hälsningar från Kanada 
Kontantstipendiaten Anna Sténs, 2013    

En hälsning från ”Beautiful British Columbia” 

 

Halva tiden har nu gått av min vistelse i Kanada. Jag delar tiden mellan University of British Columbia (UBC) i 
Vancouver och McMaster University i Hamilton, Ontario, dit jag kommer åka i januari. UBC är verkligen den 
perfekta platsen att utgå från om man vill studera Nordamerikanskt skogsbruk och dess historia. Här finns en bred 
skogsforskning – jag har fått möjligheten att möta skogsforskare inom historisk geografi och miljöhistoria vid 
Geografiska och Historiska institutionerna, liksom vid den mer naturvetenskapligt orienterade skogsfakulteten.  
Här finns framförallt också de stora och mångskiftande skogarna – de som tillsammans med bergen och havet 
präglar det landskap som givit provinsen epitetet ”beautiful British Columbia”.  
 
Tack vare Sverige-Amerika Stiftelsens frikostiga donation har jag inte bara kunnat resa hit och vistas här, utan 
även delta i flera exkursioner och träffa ett stort antal praktiker och tjänstemän som arbetar med skogsrelaterade 
frågor i provinsen.   Precis som i Sverige har det industriella bruket av skogarna i BC skapat konflikter och tvingat 
fram politiska strategier och kompromisser för att överbrygga dem. Vissa av dessa strategier liknar de vi har i 
Sverige, medan andra ser annorlunda ut.  
 
En av mina uppgifter under denna vistelse är att närmare kartlägga dessa likheter och skillnader.  Just nu håller jag 
på att bekanta mig med fältet ”sustainable forest design” som handlar om hur man planerar bruket av skogen på 
ett sätt som inkluderar alla skogens och landskapets värden, däribland de ekologiska och estetiska. Både forskare 
och myndigheter arbetar initierat och integrerat med att försöka tillgodose alla skogens värden här, bland annat 
genom att applicera kunskaper från landskapsarkitekturen på ett ekologiskt och produktivt skogsbruk. Det känns 
som att jag kommer att ha en hel del ny kunskap att göra bruk av och förmedla när jag kommer hem i början av 
mars nästa år.  God jul! 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkursion till Timber West, Vanisland      På Campus  Anna Sténs på exkursion i Alberta med kollega 



 

Augustana College 

Isac Zia, Alexandra Sjölin Falk & Alvin Häger, Augustanastipendiater 2013    

Det var nu nästan exakt ett år sedan vi fick det glada beskedet att vi skulle få åka till Augustana College, i Rock 

Island, drygt tre timmar från the ”Windy City”. Vi har börjat få känn på hur det är att vara en amerikan och 

kulturbytet har varit fantastiskt. Redan ”week one” gick vi med i diverse föreningar och sporter för att skapa nya 

kontakter och ta del av nya erfarenheter. Alexandra och Isac är med i olika körer. Alexandra spelar fotboll och 

lacrosse och Isac är med i improvisationsteater-föreningen Heywire, med kanske världens härligaste människor.  

Alvin tar pianolektioner och har funnit ett stort interesse för sina ämnen, särskilt för japanska.  

Skolmässigt provar vi på väldigt spridda kurser, i allt från matematik till kinesiska och astronomi.  Vi har lärt oss 

oerhört mycket, men framförallt är det nog det sociala utbytet som är det som kommer stanna i minnet. Som 

internationell student är man per automatik en intressant person att prata med och det är mycket lätt att skaffa nya 

vänner och bli medbjuden till diverse events. Vi är eniga om att den roligaste tiden än så länge var Halloween. 

Amerikanarna är verkligen hardcore högtidsfirare, så det blev vi med! 

Under fall break åkte vi till Chicago och turistade. Chicago är en stad vi alla älskade. Människorna var fantastiska, 

maten var god och shoppingen strålande. 

Vintern närmar sig, midwest-vädrets kyla tränger sig igenom våra tjockaste dunjackor. Och med vintern kommer 

julen. Därför vill vi önska er alla en God jul och ett Gott nytt år. Vi vill även tacka Sverige-Amerika Stiftelsen för 

att ha gett oss chansen att få uppleva Amerika.  
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Alexandra och Isac i Chicago Alvin i mitten, tillsammans med kompisar under ”bingo night” 



 

God Jul från the Lawrenceville School 

Sebastian Johansson, Lawrencevillestipendiat 2013    

När detta brev skrivs så har det gått 74 dagar sedan jag lämnade Sverige och ankom 

till Lawrenceville, NJ. 74 dagar som i det här fallet nästan har känts som tre år, de 

tre åren som majoriteten av alla ”seniors” har spenderat på denna plats. Det har 

känts som tre år, inte för att det har varit långtråkigt eller för att det varit plågsamt 

utan för att det känns som att man verkligen har blivit en del av gemenskapen. 

Miljön som erbjuds på Lawrenceville är i princip oslagbar, klasskamrater som nästan 

alla går vidare till toppskolor runt om i världen, träningsfaciliteter av högsta klass 

och inte minst en diversifierad och intressant grupp av människor. En grupp som 

bidrar till enorma utbyten av såväl kultur som värme. 

Man har lyckats att skapa en miljö där var och en utan problem kan ta till vara på 

sina intressen, men även få utrymme att undersöka nya områden, områden där 

många upptäcker sina dolda talanger.  Upptäckter som aldrig hade skett om det inte 

var för den genomtänkta och välprövade kultur som existerar här. En blandning av 

atleter, både på nationell såväl som internationell nivå, musiker av världsklass, 

konstnärer, författare, journalister, debattörer, forskare, här borta verkar allting helt 

plötsligt möjligt. Läget sätter knappast skolan i sämre dager, ett läge mitt emellan två 

mångmiljonstäder (Philadelphia och New York) och 10 minuter med buss från ett 

av världens absolut bästa universitet (Princeton). Lawrenceville erbjuder lugn och ro 

med sina skogar och öppna fält, men dess närhet till stadslivet gör att du även finner 

puls, studentliv och forskare i världsklass på nära håll. 

 

Jag vill tacka Sverige-Amerika stiftelsen för att jag ges möjligheten att i ett annat 

land, under ett år, försöka förstå omvärlden och vilken roll Sverige har på den 

internationella spelplanen. Men även för den enorma personliga utveckling som den 

här upplevelsen har gett mig än så länge. 

 

 

Sebastian Johansson utanför Lawrenceville 
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 Internship at NASA 

 David Eriksson, studiepraktikant 2013    

When I was offered to do a second internship at NVI Inc, a contractor of NASA, Goddard Space Flight Center, 

responsible for supporting Very Long Baseline Interferometry (VLBI), I simply couldn't say no. I couldn’t turn 

down an offer to work at the nation's largest organization consisting of scientists, engineers and technologists who 

build space crafts, instruments, and new technology, which study the earth, the sun, our solar system, and the 

universe.  

 

I spent my internship working with the Very Long Baseline Interferometry technique. Several hundreds of 

antennas are placed on the surface of the earth where they form large arrays; the VLBI technique is a high-

precision technique that uses signals from sources in the sky, usually quasars, and then correlates the signals 

received from the same source at different antennas in order to be able to solve for multiple properties of the 

earth. VLBI is used to derive several things such as the terrestrial reference frame which is used for high-precision 

navigation of space crafts; earth orientation parameters such as the difference in length of day; the movement of 

tectonic plates etc. My main task this summer has been to model the tropospheric delay of the signal that is 

received, which is how much the signal is slowed down when it passes through the atmosphere. As you can 

imagine, the weather can very significantly at different antennas around the world therefore the tropospheric delay 

will also vary. In order to account for these differences one can take numerical weather model data and compute 

the delay along the path for each signal received in order to account for the effect of the ray being slowed down. 

This can be done by numerically solving Maxwell's equations, however this technique has been tried before 

without improving the results in VLBI analysis over models based on assumptions such as atmospheric symmetry. 

My approach for computing the tropospheric delays is the first to show significant improvement by reducing the 

scatter for about 70% of the data. We are, at the moment, about to submit a paper that I have written about my 

method; I also gave a presentation to about 40 people at Goddard Space Flight Center at the end of my internship, 

something that I really enjoyed because I was able to share my methodology and great results with others. 

 

My summer has been very developmental and I am happy to have been given the opportunity for a second 

internship at NVI Inc. I am very grateful to the Sweden-America Foundation and The American-Scandinavian 

Foundation for assisting me with the VISA process and for allowing me to make this second internship possible. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

David Eriksson med vän David Eriksson t.h. tillsammans med sina kollegor på NASA 



 

Nyheter 
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Några alumner 
 

 

 



 

Till minne av: 

 

Prinsessan Lilian 1915-2013 

Stiftelsen minns med tacksamhet hur Prinsessan Lilian bland annat 

delade ut Prins Bertils stipendium under många år och förgyllde 

våra årsmöten. 

 

 

Lillemor Mundebo 1935-2013 

 

Förra verkställande direktören i Sverige-Amerika Stiftelsen Lillemor 

Mundebo, har avlidit, drygt 77 år gammal. Vi minns Lillemor med 

tacksamhet för hennes fina arbete på Sverige-Amerika Stiftelsen.

Bo-Elof Hansson 1929-2013
Tack för fina stipendiedonationer  
genom Elof Hanssons Stiftelse 

 

 

Jacob Palmstierna 1934-2013 

 
Jacob Palmstierna gick bort 2013, han var stipendiat 1956 på 

Wharton, University of Pennsylvania.  

 

 

 

 

 

Födda: Ingemar Dörfers Stipendiefond 

     Från och med läsåret 2015/16 delas stipendier ut. 

 



 

Statistik över stipendiater 
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