
Jennie Hammar: ”Just nu saknar jag allt med Sverige” 
Medieprofilen Jennie Hammar bor i vanliga fall i Los Angeles. Nu har 
hon bytt den amerikanska västkusten mot den svenska och njuter av livet 
i Hunnebostrand. 
– Det är så vackert. 

Lugn och ro råder i det lilla stenhuggarsamhället. Turisterna har åkt men 

sommarvärmen har stannat kvar. Vita hus omgärdade av välskötta trädgårdar ligger 

tätt inpå varandra i en sluttning. I ett av dessa hus bor nu Jennie Hammar. 

– Vi är så lyckliga här, det är en helt fantastisk plats. 

Jennie Hammar ville ha något eget att återvända till när hon kommer tillbaka från 

Los Angeles om somrarna. 

– Det blev så omständligt att hyra ett nytt ställe varje gång vi skulle hälsa på i Sverige. 

När de skulle köpa hus var Hunnebostrand ett enkelt val för Jennie Hammar. 

– Jag var mycket i Bohuslän som liten och min pappa har ett sommarställe i 

Hamburgsund. 

Sedan de köpte huset i höstas har det renoverats. När familjen anlände i slutet av juli 

var det klart men möblerna stod fortfarande i lådor. 

– Vi hade flugit från Los Angeles på natten och knappt sovit, inte ens barnen. Men 

innan vi kunde gå och lägga oss behövde vi ställa oss och skruva ihop Ikea-möbler, 

berättar Jennie Hammar. 

”Det här är livet” 

Så småningom kom de i ordning. Sedan dess har de gjort allt det där som hör den 

svenska sommaren till: fiskat krabbor, plockat blåbär, letat efter svamp. Barnen Tage, 

fyra år, och Ilse, sex år, stortrivs med tillvaron på kusten. 



– Det här är livet, utbrast Tage häromdagen när vi var ute på några klippor och 

badade, berättar Jennie Hammar med ett skratt. 

Även den amerikanske maken Zev Schmitz njuter. 

– Zev tycker allt är fantastiskt, han är helt såld på Sverige och försöker öva sin 

svenska med personalen på Coop, berättar Jennie Hammar. 

Paret gifte sig tidigare i år och firade tre månader som äkta makar i Hunnebostrand. 

– Det är mitt bästa tips om man kommer hit. Att ta med sig picknick och sätta sig på 

någon av bergen häromkring med utsikt mot havet. Det är så vackert! 

Saknar Sverige 

Det är med blandade känslor som Jennie Hammar snart flyger tillbaka till Los 

Angeles. 

– Just nu saknar jag allt med Sverige, som mest familjen och vännerna. 

Livet i Kalifornien är annorlunda under pandemi och lockdown. 

– Det mesta är stängt, och Ilse får gå i skolan på distans. Det är inte kul för en 

sexåring. 

När det kommer till skolsystem och barnuppfostran märker Jennie Hammar stora 

skillnader mellan Sverige och USA. 

– Där finns större klyftor och man ser på barn på ett annat sätt. Innan jag flyttade dit 

trodde jag att vi var mer lika USA än vad vi är. Jag ser fler fördelar med Sverige på 

avstånd. 

Driver ärlig podcast 

I podden "Keeping up med Jennie & Malin" pratar Jennie Hammar och vännen 

Malin Eklund ofta om hur de upplever sitt nya land. 



– Vi pratar om livet i LA, att vara mamma, träning och trender. Det är en blandning 

mellan högt och lågt. 

Ibland kommer de också in på amerikansk politik, något som det lär bli mer av i 

tanke på det förestående valet. 

– Det är oundvikligt med ett så viktigt val. Den senaste tiden har ju Trump tappat det 

totalt. Men vi är inga politiska kommentatorer utan pratar om det på vårt sätt, med 

en rolig twist. 

Jennie Hammar berättar att de försöker vara så ärliga som möjligt. 

– Det är en väldigt kreativ, rolig plattform. Vi har många lyssnare och får mycket 

pepp från dem. 

Både i podden och på sin blogg har Jennie Hammar under sommaren uppdaterat om 

det nya livet i Bohuslän. Och fler inlägg från Hunnebostrand lär det bli de kommande 

somrarna. 
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