
UTRIKESMINISTER PÅ GLASVERANDAN.  Swecos vd Eva Nygren tror att Madeleine Albright gillar whisky. 
                 FOTO: HARAZ N. GHANBARI

Mrs Albright
får svensk malt
i fjällstugan
Det är lördag, vem vill du ta ett glas 
med i kväll?

”Madeleine Albright, jag är nyfiken 
på henne. Hon var den första kvinnliga 
utrikesministern i USA och har träffat 
många intressanta människor. Hon har 
också ett intressant liv: född i Tjecko-
slovakien av judiska föräldrar som flyd-
de därifrån i samband med andra 
världskriget. Hon har banat väg för 
kvinnor, det var ju hon som sa att det 
finns en särskild plats i hel-
vetet för kvinnor som inte 
hjälper varandra. Efter sin 
tid som utrikesminister har 
hon fortsatt att arbeta aktivt, 
bland annat som rådgivare åt 
Barack Obama, och hon har 
engagerat sig i klimatfrågan. 
Men hon är också en hustru 
som har blivit lämnad, tre-
barnsmamma och mormor.”
Var ses ni?

”I fjällen. Vi skulle sitta på 
bron till min familjs fjäll- 
stuga i Hemavan klockan 
tolv en försommarnatt så att 
hon får uppleva det magiska 
ljus som finns där uppe ovan-
för polcirkeln vid den tiden 
på året.
Vad skulle ni ha i glasen?

”Jag skulle bjuda på 
svensk whisky från Mack-
myra. Jag tycker om whisky 
och hon ser ut som om hon 
också gör det. Jag skulle ser-
vera den med några droppar 
iskallt fjällvatten från kranen. Jag kan 
bjuda på kaffe också för det smakar helt 
annorlunda där uppe.”
Vad pratar ni mest om?

”Jag skulle vilja att hon berättade om 
möten med makthavare i världen och 
berättade mer om vilka de är. Jag vill 
veta vad hon gör i dag och vad hon tror 

om den ekonomiska återhämtningen  
i USA, hur lång tid den kommer att ta, 
men också vad hon tror om Rysslands 
framtid. Och när det gäller klimathotet 
skulle jag vilja veta vad hon gör för att 
få med amerikanerna på tåget, vilken 
omställning hon tror är nödvändig för 
USA.”
Vad tror du att hon skulle fråga dig 
om?

”Vad jag tror att vi på Sweco kan  
bidra med för att få amerika-
nerna att förstå vikten av att 
bygga hållbara städer.”
Om det skulle uppstå en pin-
sam tystnad, vilket är ditt  
reservsamtalsämne?

”Jag tycker om tystnad, och 
med det ljuset och utsikten från 
stugan tror jag att hon också 
känner att man inte behöver 
prata hela tiden. Men jag skulle 
kunna fråga om hon fortfarande 
klarar drygt 180 kilo i benpress 
och om hon fortfarande tränar 
tre gånger i veckan. Fast det 
skulle jag nog fråga ändå.”
Vad gör du annars en vanlig 
lördag?

”Jag tränar, på vintern åker 
jag längdskidor och på somma-
ren cyklar jag. Jag har en tre-
milatur som jag brukar köra på 
morgonen. Sedan lagar jag lite 
god mat och tar det lugnt.”
Och vad gör du en vanlig sön-
dag?

”Jag tränar även på söndagar, 
men då blir det också mer hushållssyss-
lor som städning och matlagning.  
Eftersom jag är veckopendlare brukar 
jag vika helgerna åt att umgås med  
familj och vänner i Umeå.”
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Ett glas med: 
Eva Nygren

 n Titel: Vd för 
Sweco Sverige.

 n Ålder:  56 år.
 n Bor: Umeå 

och Stockholm.
 n Vill bjuda:  

Madeleine  
Albright.  

  Nappar hon?
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MUBARAK TILL SVARS. Historiska scener utspelades i Kairo när Egyptens störtade president Hosni Mubarak fördes 
in i rättssalens svarta bur, åtalad för mord och korruption. Utanför domstolen ven stenar genom luften när arga Mubarak- 
anhängare drabbade samman med folk som kommit för att fira.   FOTO: NASSER NASSER

Svenska ambassader räddades
Socialdemokraterna har kommit överens med regeringen om mer 
pengar för att stoppa avvecklingen av ambassaderna i Luanda i Angola, 
Buenos Aires, Argentina, Kuala Lumpur, Malaysia och Hanoi och  
Vietnam.

Oppositionen tvingade i höstas fram en besparing på regerings-
kansliet på 300 miljoner kronor per år. Enligt S-ledaren Håkan Juholt 
var den inte beredd på att regeringen då skulle välja att lägga ned am-
bassader.

”Regeringen valde att ta ut mycket av det på våra ambassader, det 
tyckte vi var fel. De är viktiga för näringslivet. Andra länder kraftsam-
lar i dessa områden, säger han.  (TT)

Styret i Kina lovar att bli ärligare
Kommunistpartiet i Kina lovar att bli mer ärligt och öppet efter den 
uppmärksammade olyckan med två höghastighetståg för två veckor 
sedan. 

Löftet, som kom i formen av ett regeringsdirektiv och publicerades  
i olika tidningar på onsdagen, ådrog sig genast förakt från allmän-
heten. Flera kallade det ett simpelt pr-drag. Proteststormen nådde 
oanade höjder efter olyckan då 40 människor omkom. Kritiken hand-
lar om ett alltför snabbt utbyggt järnvägsnät.  (TT-Reuters)
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