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VAD HÄNDER PÅ
SWENSON CENTER
och hur går det för vår
SWEA-forskare?
SWEAs
PRODUKTKOMMITTÉ
presenteras

PIA – AKTIV SWEA
som älskar päronglass
IDEELLT ARBETE
är meriterande

SWEA SVERIGE
SWEA PROFESSIONAL SVERIGE
Är det dags att flytta hem?
Välkommen!
Glöm inte att SWEA finns hemma i Sverige också!
Vi är fyra avdelningar i Sverige som hjälper er att hitta hem igen.
Har man bott utomlands länge har samhället hunnit förändras och kanske har vänkretsen
glesnat. Det är inte alltid så lätt att flytta tillbaka. Då finns SWEA Göteborg, SWEA Malmö,
SWEA Stockholm och SWEA Örestad (nordvästra Skåne) att vända sig till.
Följ oss och gilla oss på www.facebook.com/SWEASverige och www.instagram.com/sweasverige
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SWEA GLOBAL
SWEA Global är möjligheten för dig som bor
långt bort från en SWEA-avdelning att ändå
vara med i SWEA och ta del av vårt unika
nätverk trots att du är bosatt utanför dagens
SWEA-värld.
SWEA Global är inte en avdelning utan har
hela världen som upptagningsområde.
Som medlem i SWEA Global är du
fullvärdig medlem och har tillgång till
hela vårt internationella nätverk, våra
sociala medier och digitala nyhetsbrev
samt medlemstidningen Forum.
Dessutom är du välkommen att delta
i lokala och internationella möten och
aktiviteter, Sverigemiddagen och andra
sommarevenemang i Sverige.

ORDFÖRANDE
Kära Sweor,

N

u ser vi fram emot ett nytt år med SWEA, ett år som
vi hoppas innebär många möten, digitala och ’riktiga’, med nya och gamla Swea-vänner.
Detta år innebär även ett nytt format för vår medlemstidning SWEA Forum. Den kommer nu att ges ut digitalt
fyra gånger per år, istället för två gånger som tryckt tidning
tidigare. Det är SWEA Internationals förhoppning att våra
medlemmar genom SWEA Forum ska uppleva många olika
och intressanta delar av vårt globala nätverk.
Jag vill innerligt tacka Kerstin Dahl, SWEA Forums redaktör, som efter tre år nu tycker det är dags att fokusera på
andra uppgifter inom SWEA. Vi är många som uppskattat alla
de fina upplagor som Kerstin producerat tillsammans med sina
duktiga medarbetare inom layout och som “korrläsare”.
Ni kan läsa mer om dem alla där de berättar om sina viktiga och ovärderliga ideella arbeten för SWEA! Tusen tack
till Kerstin och er alla som har hjälpt henne dessa år! Som
Kerstin och alla hennes medarbetare skriver, så är det väldigt givande och roligt att arbeta ideellt för SWEA, och det
finns många möjligheter både i avdelningar, regionalt och i
SWEA International!
På årsmötet den 27 mars är det dags för SWEA International att meddela vem som blir Årets Svenska Kvinna, i år
för första gången framröstad av våra medlemmar. Vi kommer
då också att få veta vilka som får SWEA Internationals stora
stipendier i år.
Även våra SWEA-avdelningar delar ut många donationer
och stipendier. I detta Forum får vi läsa om SWEA Perths
donationer, där de sponsrade australiensiska fotbollsflickor
att spela i Gothia Cup och en aboriginal glaskonstnär att
få gå en kurs på Kosta Boda! Vilket bra sätt att sprida vår
svenska kultur!

SWEA är ett fantastiskt nätverk! Våra värdeord – Världsvid vänskap, Global kompetens och Lokalt stöd, har fått
en helt annan betydelse under det senaste året under den
globala pandemin.
Trevlig läsning!
Varma hälsningar

Suzanne Southard
Ordförande,
SWEA International

Stort TACK till…
Vår sponsor

Barbro Osher
THE BARBRO OSHER PRO SUECIA FOUNDATION
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SWEA TAR PULSEN PÅ…

PIA WENNERTH
f.d. SWEA Internationals PR-kommitté 4 år
f.d. SWEA Internationals Vice Ordförande 4 år

T E X T: I N T E RV J U S A M M A N S T Ä L L D AV K E R S T I N D A H L , R E D A K T Ö R F O RU M
F O T O N : P R I VATA

Vem är du med egna ord, Pia Wennerth?

Hur har du aktiverat dig inom SWEA?

Om jag visste det…. Varje dag en ny version. Men jag kan säga
att jag är en glad och positiv person. Jag tycker om att vara
aktiv vad det än gäller och tycker om att lära mig nya saker.
Jag har nu bott utomlands längre än vad jag har bott i
Sverige.
Lika ivrig som jag en gång var att flytta ut är jag nu att
tillbringa lite mer tid i Sverige innan det är försent. Då ska jag
äta päronglass varje dag!
Vi är en svensk familj: Claes, min man sedan snart 47 år(!),
tre barn; Eric, Lisa och William. Vi bor alla i USA, men på
olika orter; Oregon, Colorado och Utah, så det har varit svårt
att träffas nu pga. corona. Vi har sex fina barnbarn, Ella, Anders, Lucia, Alma, Henrik och vår yngsta Emilia som är född
2020 och blev en ljusglimt i corona-mörkret!

När vi flyttade till USA försökte jag få kontakt med andra
svenskor. Det fanns en aktiv kaffegrupp i St. Louis och i Chicago fanns SVEA med enkelt V. Svenskorna i Chicago har
alltid varit pigga på förbättringar, så när SWEA med W tog
fart även internationellt såg Chicago vilka möjligheter det innebar att ta del av det växande nätverket.
Vi var en aktiv grupp, ivriga att träffas och då som nu
spexades det och vi bjöd in många intressanta föredrags- och
underhållare.
Under min Chicagotid arbetade jag på Swedish-American
Chamber of Commerce (SACC) och vi hade alltid ett nära
samarbete med SWEA. Jag satt också med i SWEA Chicagos
styrelse en tid.
När vi lämnade Chicago och flyttade till Bend, Oregon,
blev jag erbjuden att ingå i SWEA Internationals PR-kommitté
(numera Kommunikationskommittén), först som sammankallande och sedan som ledamot i 4 år. Det var en rolig tid och
många som var med i kommittén har gått vidare till andra
poster inom SWEA. Anna Bril, social mediaguru, Sofia Solfors,
sekreterare i SWEA Int’l, Tina O’Malley, Regionordförande
i MAME, Christina Moliteus som vår allvetande “SWEAhistoriker” och jag som VIO i SWEA International.

Berätta om din utlandstid. Var har du bott och
var bor du nu?
Oj vad tiden går. Vi har nu bott utomlands i snart 40 år…
först i Schweiz och sedan i USA. William, vår yngsta, är född
i USA medan Lisa och Eric är födda i Lund. Vi har nu alla
dubbla medborgarskap.
Vår resa gick först till Nyon, Schweiz, en helt underbar stad
mellan Lausanne och Genève.
Det var en upplevelse att som första utlandsboende få bo
i Schweiz. Att åka skidor har alltid varit min passion och här
hade vi skidorter runt omkring oss. Och vem gillar inte färska
croissanter på morgnarna och världens godaste ost på kvällarna? Jag avundas lite grann er Sweor som bor där.
Det fanns ingen SWEA-organisation i Schweiz på den
tiden, så Svenska kyrkan i Lausanne blev samlingsplatsen. Efter
åren i Schweiz gick resan vidare till USA. Först till St. Louis,
Missouri och sedan till Chicago, Illinois. Efter 20 år i Chicago
flyttade vi till Bend, Oregon där vi bor idag. Ett paradis för
utomhusaktiviteter.
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Hur ser du på SWEAs framtid?
Jag hade den stora äran att vara sammankallande i SWEA Internationals 40 års-kommitté förra året tillsammans med Agneta Melin, Christina Moliteus, Katri Olander, Sofia Solfors,
Karin Högman och Christina Hallmert som ex. officio. Det
blev många tillbakablickar! Många duktiga Sweor har utvecklat SWEA till vad organisationen är idag och sett till att vi blivit attraktiva för både yngre och äldre, förvärvsarbetande och
medföljande, forskare och studenter. Covid-krisen har gjort
att SWEA har hittat nya vägar att nå medlemmarna genom
intressanta webbinarier och poddar. Tack Anna Bril och Maria

Jacky! SWEA har en lysande framtid eftersom vi behövs och är
lyhörda för förändringar.

Du är ju även engagerad i SVIV – Svenskar i
Världen. Vad har du för uppdrag där? Är det
någon särskild händelse inom den organisationen
som betytt något speciellt för dig?
Ända sedan Chicago-tiden har jag varit representant för SVIV,
och när vi flyttade till Oregon blev jag representant här. SWEA
och SVIV är två helt skilda organisationer. Mest intressant är
att få vara med på Utlandssvenskarnas Parlament som äger
rum vartannat år i samband med SVIVs årsmöte i Stockholm.
Representanter från de olika svenska partierna medverkar och
tillsammans med utlandssvenskarna och experter tas det fram
konstruktiva lösningsförslag på olika frågor som gäller utlandssvenskarna. Här träffar man också många Sweor som
engagerat sig i SVIV. Vår f.d. ordförande Margaret Sikkens
Ahlquist är nu styrelseledamot, och tidigare var Åsa Lena Lööf
(även hon tidigare IO) det.

Vad har gjort starkast intryck på dig under
dina utlandsår? Det kan till exempel vara någon
speciell händelse eller en person.
Jag håller mig gärna till mina SWEA-upplevelser.
Mitt första uppdrag som sammankallande i PR-kommittén
var att, tillsammans med ett antal entusiastiska Sweor, representera SWEA på Scout Jamboree-dagarna i Kristianstad.
SWEA var diamantsponsor och möjliggjorde, tillsammans
med andra sponsorer, att ca 350 scouter kunde resa till Sverige.
Anita Kasper från SWEA Frankfurt var initiativtagare till detta lyckade projekt där 39 000 scouter kom, och det känns som
lite märkligt så här i corona-tider.
Det gick åt 27 000 toalettrullar och nära 2000 liter tvål!
Och det regnade och det regnade, men alla var på gott humör
och jag citerar Tina O’Malley: “Det hade varit hälften så roligt om
allt varit perfekt.“ Faktiskt så sant!
Ett starkt intryck på mig har ”Åskorna” – dvs. Årets
Svenska Kvinnor – g jort. Om ni lyssnar på sommarpratarna
har vi haft flera Åskor med. De berättar om sina liv och
vad de har åstadkommit. Otroligt imponerande! Att SWEA
har möjlighet att uppmärksamma och ge utmärkelsen “Årets
Svenska Kvinna” till en svenska som satt Sverige på kartan, bidrar till vår ställning som en unik organisation. Kika
gärna vidare på: www.ask.swea.org.
Många bra idéer har kommit från Agneta Nilsson. En idé
från Agneta gjorde att vi, SWEA, ansökte om att få bli tilldelade en svensk fana. Ett begränsat antal fanor – ca tio stycken,
delas ut av H.M. Konungen vid det traditionella firandet av

Nationaldagen på Skansen i Stockholm den 6:e juni.
Christina Moliteus, Tina O’Malley och jag var hedrade att
få ta emot fanan på Skansen. Det är den fanan som numera
överlämnas till värdarna för Sverigemiddagarna varje år.
Många Sweor som jag träffat genom åren har gjort ett starkt
intryck på mig. Alla har en “story to tell” som man säger.
Runt om i världen träffar man på svenskor som verkligen har
brytt sig och förbättrat livet för många.

Vad betyder SWEA för dig och varför ska man
vara med i SWEA?
SWEA för mig betyder gemenskap. SWEA gör det enkelt att
få nya vänner.
SWEA bryr sig. Det känns väldigt bra att vara med i den
gemenskapen!
Nästa gång jag flyttar ska det vara till en stad som har en
SWEA–avdelning :-)
Alldeles försent upptäckte jag vilka otroliga resor SWEAavdelningarna arrangerar i samband med världsmöten och regionmöten! Världens bästa resebyråer! Mitt första världsmöte
var i Bologna och nu det senaste i Dubai. Helt otroliga upplevelser som man kan leva länge på; speciellt nu när viruset har
satt stopp för både resor och umgänge.

Vad vill du säga till alla Sweor runtom i världen?
Vårda SWEA. Ge ditt stöd! Vi betyder så mycket för så många,
så ställ upp och hjälp till om du kan! SWEA behöver dig så att
vi kan fortsätta att vara en organisation att räkna med! Och
ha roligt!
Sist, men inte minst, ett STORT TACK till min speciella
vän Kerstin Dahl, vår proffsiga FORUM-redaktör som med
detta nummer säger adjö. Tack för all den tid och energi du har
lagt ner på Forum för att glädja oss läsare!

PRINCIPIELLA SKILLNADER MELLAN SVENSKAR
I VÄRLDEN OCH SWEA:
Svenskar i Världen representerar utlandssvenskarna
gentemot myndigheter, organisationer och institutioner i
Sverige. Svenskar i Världens syfte är att verka för utlandssvenskarnas bästa genom att bevaka, informera, påverka
och vara remissinstans.
SWEA är en global ideell organisation och ett nätverk för
svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit
bosatta utomlands. SWEAs syfte är att främja det svenska
språket samt sprida svensk kultur och tradition i utlandet.
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SWEA Perth är en relativt liten avdelning, men tack vare en framgångsrik produktförsäljning och inkomster från lotteriet under världsmötet 2017 byggde vi upp ett kapital
som vi har kunnat använda till donationer. En donationskommitté tillsattes och vi började tänka till. Vad skulle vi hitta på?
Ann-Marie Gustafson, som har erfarenhet från tidigare donationsarbete inom
SWEA, hjälpte oss att förstå vad som var möjligt att göra, och hur vi kunde använda
oss av det fenomenala kontaktnät vi har inom SWEA.

Northern Redbacks U16 flicklag bär Australiens flagga
vid inmarschen till invigningen av Gothia Cup

Sponsring av Gothia Cup
Det startade med en idé från Marita Wallström-Löfdahl (f.d
SWEA Asiens RO) och vi alla i SWEA Perth var överens om
att det skulle vara ett utmärkt sätt att sprida svensk kultur till
unga flickor i Australien.
Vi ville skicka ett flicklag till Gothia Cup i Göteborg, och
kontaktade Perths enda fotbollsklubb som bara har dam- och
flicklag – Northern Redbacks. De kände inte till Gothia Cup,
men efter en kort introduktion blev de eld och lågor. SWEA
Perth sponsrade flicklagets utgifter i Sverige, men de fick själva
stå för flygbiljetterna.

Northern Redbacks U16 flicklag i Göteborg efter första matchen
i Gothia Cup med Perth-Sweor Ann-Marie Gustafson, Birgit
Höjer och Anette Norman

fick ett minne för livet och som Helene Rennie-Smith skrev
i SWEAs pressmeddelande, så tyckte flickorna att “det var roligt att de svenska spelarna som de träffat pratar så bra engelska och
är mycket nyfikna på Australien. Här lägger Gothia Cup verkligen
grunden för kulturutbyte på ett mycket positivt sätt.”
Northern Redbacks’ tränare Tim Hodgson var mycket imponerad av Gothia Cups organisation och omfattning och
klubben hade redan ett nytt lag redo att delta i 2020 års
Gothia Cup, vilken tyvärr inte kunde genomföras på grund
av covid-19.
De planerar nu att skicka ett lag till Göteborg och Gothia Cup
varje år.
FOTO NORTH ER N R EDBACKS

“Jag ville att detta skulle bli något stort för flickorna”, säger
Ann-Marie Gustafson, som har varit drivande i sponsringen
av flicklaget. “så jag ringde Gothia Cup för att försöka få
Northern Redback att bli uttagna som fanbärare för Australien. Jag pratade med en ung tjej och berättade om SWEA
Perths sponsring och - hör och häpna - hennes mor är Swea!
Vårt nätverk finns verkligen överallt i det svenska samhället!”
Northern Redbacks blev uttagna som fanbärare och fick representera Australien och marschera in på Ullevi stadium framför 30,000 åskådare!
Tyvärr gick laget inte vidare till slutspel, men 16-åringarna
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FOTO SW EA PERTH

SWEA–Donation i Perth, Australien

Northern Redbacks officiella U16 lagfoto på en av
Perth’s många stränder

Kosta Boda stipendium
Efter en mycket framgångsrik fotbollscup bestämde donationskommittén att anordna en tävling för konstnärer att få
resa till Sverige. Vi hoppades få Kosta Boda intresserade av
projektet. Tanken var att en australisk konstnär skulle få lära
sig om svensk glasblåsning under en veckas tid. Stipendiaten
skulle få lära sig allt om glas under denna vecka och med lite
tur kanske en prototyp kunde formas.
Vi bestämde oss för att tävlingen skulle begränsas till urinvånare från vårt nya hemland; dessutom att det skulle vara
en kvinnlig konstnär.
Tack vare SWEAs kontaktnät fick vi möjlighet att presentera
projektet för Kosta Bodas ledningsgrupp – vilka var väldigt
positiva till projektet från första början. Så positiva och engagerade att de bestämde sig för att donera en summa som täckte
uppehälle och frukost för vår stipendiat under en veckas tid!
De erbjöd även att stipendiaten skulle få gå i lära under chefsdesignern Bertil Vallien under denna vecka. Vi jublade! *
Tävlingen utlystes i oktober 2019 och den 1 april 2020 sattes
som sista anmälningsdag. Resan till Kosta Boda var planerad
till andra veckan i augusti 2020.
Vi fick många ansökningar och till sist gavs priset till Jade
Penangke. Hon är en mycket aktiv och ung konstnär verksam
i Perth med ursprung från Whadjuk-Ballardong Nyoongar
och Öst Arrernte, två av många aboriginska ursprungsgrupperingar som vi har i Australien.
Vi har blivit tvungna att skjuta på resan till en mer covid - fri
tid, men hoppas nu tillsammans med Kosta Boda att det skall
bli av i juni 2021, men Jade är redo att resa när det går! Hon är
mycket duktig och har en obotlig optimism som smittar av sig.

Jade Penangke får stipendiet i Perth October 2020

Vi tror och hoppas att Jade kommer att lära mycket under sin
tid på Kosta Boda.

FOTO CATA RINA H A NSSON PERTH

SWEA Perths Donationskommitté
Ann-Marie Gustafson
Monica Pixley

*Fotnot: Bertil Valliens avlidna hustru, konstnären Ulrica Hydman
Vallien, blev postumt utsedd till Årets Svenska Kvinna 2018 av
SWEA.
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Ideellt arbete

är givande och meriterande!

Från hotellreceptionschef till tidningsredaktör. Resebyråtjänsteman blev språkpolis som korrekturläsare.
Textilavdelningens medhjälpare sadlade om till revisor. Från julkranstillverkare till projektledare för digital
världsomspännande presentation? Före detta mannekäng löser problem med blockerad toalett?
Här kan ni läsa om hur Forums redaktör, korrekturläsare och layoutare ägnat sig åt ideella arbeten både inom
och utanför SWEA.
T E X T: K E R S T I N DA H L , F O RU M S R E DA K T Ö R S E DA N 2 018

•

F O T O N : P R I VATA

Kerstin Dahl
Redaktör

avgående redaktör SWEA Forum

JAG LÄMNADE MIN ARBETSPLATS på Långholmen
Hotell & Restaurang AB i Stockholm i maj 2013 efter 24
års tjänstgöring. Ja, det är lång tid på samma plats, men jag
alternerade mellan avdelningarna, då det fanns en tid före och
en tid efter att jag blivit mamma till mina döttrar. Jag har cirka
30 års erfarenhet från hotell- och restaurangbranschen i bagaget och även på andra hotell än Långholmen. Mina sista 10
år på hotellet arbetade jag som ekonomiassistent med löpande
bokföring, leverantörs- och kundreskontra. Så långt ifrån en
tidningsproduktion man kan komma, kan det tyckas. Men jag
har kommit underfund med att det finns likheter; roliga och
spännande möten med nya människor, man måste också ha
tålamod och vara uthållig. Det är många processer som upprepas med olika typer av personer och som kan tyckas bli tjatiga
– men måste göras.
Vi flyttade till Singapore i juli 2013. Jag ville engagera mig
inom SWEA Singapore och blev nyfiken på redaktionsarbete
för medlemstidningen SWEA Magazine Singapore eftersom
jag tycker om att skriva.
Där och då hösten 2013, påbörjade jag mitt journalistiska
fritidsintresse. Jag deltog i en distanskurs för journalistiskt
skrivande via Folkuniversitetet under hösten 2014, vilket
var mycket givande och lärorikt. Så småningom skapade jag
uppdraget redaktionsassistent för vår tidning och satt som
spindeln i nätet och samlade in texter och bilder från våra
skribenter samt fortsatte att skriva själv.
Uppdraget som webbansvarig för SWEA Singapore blev
ledigt, vilket även innebar en plats i styrelsen, så parallellt med
tidningsarbetet skötte jag även det. Måste nog erkänna att det
periodvis blev lite stressigt, men oj, så roligt det var!
I samband med flytten till Jakarta i Indonesien 2017 lämnade
jag fysiskt SWEA Singapore, men behöll mitt medlemskap där.
I Jakarta finns inte SWEA, men jag engagerade mig i
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föreningen Nordic Club Jakarta och var webmaster och styrelsemedlem. Jag skapade en helt ny hemsida till föreningen.
Även det uppdraget var mycket roligt och intressant förstås. På
min dotters skola i Jakarta fanns en avdelning ”Lost & Found”
som omhändertog elevers borttappade ägodelar och där hjälpte
jag till ungefär en gång per månad. Sedan januari 2018 har jag
jobbat som redaktör för denna tidning, en erfarenhet jag inte
skulle vilja vara utan.
Att arbeta ideellt är både roligt, givande, lärorikt, ger nya
vänner och är, framför allt, meriterande, vilket man kanske
inte alltid tänker på. Många tror kanske att ett arbete måste
vara avlönat för att det ska få ett anseende och gott rykte. Så
behöver det inte alls vara. Så min uppmaning är:
Engagera dig! För din skull – för min skull – för alla
Sweors skull. Vi behövs på många platser och i olika uppdrag.
Ingenting går av sig självt.

Anna Cavallini
Korrekturläsare
KORREKTURLÄSARE – låter det trist?
Jag heter Anna Cavallini och tillhör SWEA Rom. Sedan ett
par år är jag en del av gruppen som korrekturläser alla fina, roliga och intressanta artiklar som kommer in till Kerstin, innan
de läggs i pressen och blir en tidning: Forum – eller tja, bildligt
talat då, eftersom allt numera är digitalt såklart!
Min arbetsplats är i Rom på DMC Amicheitalia, där vi är
10 skandinaviskor som hjälper nordiska resebyråer att planera,
organisera och genomföra företagsresor till Italien. Dessvärre
har pandemin just nu satt stopp för vår bransch, så min arbetstid är kraftigt reducerad och jag jobbar hemifrån.
När man går från ett heltidsjobb till att bara arbeta ett par
timmar i veckan, så får man helt plötsligt väldigt mycket TID
över. Jag försöker fylla den med saker jag tycker om att göra
och så ägnar jag mig även åt SWEA. F.n. korrekturläser jag,
men jag deltog även i organisationen av världsmötet i Rom,
samt var sekreterare i SWEA Roms styrelse en kort period.
Jag upplever SWEA som en väninna, som du lär känna, och
som sedan följer dig under hela livet. I varje fas du befinner
dig, förvandlas SWEA till just det du behöver. På så vis har du
alltid någon att vända dig till vid behov, och du kan alltid hitta
en annan Swea som har samma intressen och prioriteringar.
Du kan också välja att inte göra något alls men ändå veta att
Sweorna finns i bakgrunden, som ett slags trygg familj, dit du
alltid är välkommen.
Det fina med vårt ideella arbete för SWEA är att det ger så
otroligt mycket tillbaka. Förutom att utöka vår sociala krets,
bredda våra nätverk och upprätta vänskapsrelationer, så skapar
vi tillsammans något som inte skulle existera utan var och ens

Birgitta Benthede
Korrekturläsare

aktiva deltagande. Litet som stort. Och tänk vad vi byggt upp
tillsammans! Bara med lite engagemang och vår lediga tid! En
världsomspännande familj! Jag tycker det är fantastiskt!
Så det må verka trist med korrekturläsning, men det är en nödvändig liten pusselbit i vårt stora, världsvida SWEA-pussel där
var och en, beroende på sin livsfas och situation, kan bidra med
stora eller små bitar. Allt är välkommet och allt behövs. Ju fler
bitar desto finare pussel!
Så: God Läsning, kära SWEA-familj. Jag har bidragit med min
lilla bit, kanske kan även Du bidra med något?

MITT NAMN ÄR Birgitta Benthede, jag är pensionär och
bor sedan åtta år i Cascais, utanför Lissabon i Portugal.
Under mitt yrkesverksamma liv fanns det aldrig tid för annat än arbete, barn, hem osv. Men när jag för drygt tio år sedan i förtid blev pensionär, fanns det helt plötsligt hur mycket
tid som helst. Alldeles för mycket tid! Av en händelse råkade
jag – på nätet – se att Erikshjälpen i Spånga sökte volontärer.
Och det ledde till att jag två dagar i veckan arbetade på deras
textilavdelning med att helt enkelt ta hand om, och sortera, all
den textil som kom in.
Nu har jag i fem år arbetat med korrekturläsning av texterna till SWEA Forum. De senaste tre åren i rollen som
samordnare, vilket innebär att jag dels korrekturläser texterna
själv, dels f ärdigställer den slutliga texten utifrån alla ’korrars’
kommentarer/justeringar.
Under mina år här i Portugal har jag också varit aktiv i
styrelsen för SWEA Lissabon/Portugal, först som revisor och
senare som styrelsemedlem med allt vad det innebär. T ex att
baka 100 lussebullar till SWEAs årliga Lucia-kaffe, eller ägna
en stor del av en sommar åt att administrera anmälningarna till
VEMAs Regionmöte 2016. Tillsammans med en annan Swea
(konst-kunnig) startade jag en konstgrupp, där vi ett par gånger/
termin anordnade gallerivandringar eller konstnärsbesök.
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Och slutligen har jag tillsammans med två golfande väninnor dragit igång, och nu i tre års tid drivit, ’Ladies Weekly’ (opretentiösa golftävlingar för klubbens kvinnor) på vår
golf klubb Oitavos Dunes.
Varför gör jag då allt detta?
Svaret är enkelt! För att det är roligt! För att jag mår bra av

Christina Moliteus
Korrekturläsare

(internationell ordförande 2002 – 2004)

SWEA HAR FUNNITS i mitt liv sedan 1983 då New Yorkavdelningen startade. Under åren har jag varit engagerad i
olika projekt och innehaft olika positioner, mest inom sponsring och PR lokalt och internationellt. SWEA har alltid
betytt oerhört mycket för mig. Alla härliga Sweor, mina vänner över hela världen, är min familj utanför Sverige. Jag har
också fått se och uppleva många olika kulturer och platser ge-

Lollo Nylén
Grafisk formgivning/layout
JAG VAR I LEKPARKEN med min son och han vandrade
bort mot en gräsplan där det spelades knattefotboll. Vi gick
utmed sidolinjen och jag pratade som vanligt svenska med
honom, då det plötsligt kom fram en kvinna och frågade om
jag var svenska, på svenska! Hon berättade att det fanns en
organisation för svenska kvinnor i Washington, DC området
och gav mig kontaktinformationen. Mer än 30 år senare är jag
fortfarande medlem i SWEA fast mitt personliga engagemang
har varierat genom åren.
Jag har mött mina bästa och livslånga vänner genom SWEA
Washington, DC och det känns viktigt att stödja en organisation som gör så mycket för svenskar boende utomlands. Framförallt för dom som kommer nya. Nu har jag bott längre i
USA än i Sverige men ränderna går aldrig ur. Medlemskapet
i SWEA ger också medlemmarna ett stort nätverk till andra
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att ha något att engagera mig i. Och vad gäller arbetet inom
SWEA, helt enkelt för att ge något tillbaka. Medlemskapet i
SWEA var en trygghet när vi flyttade hit, och SWEA har dessutom gett mig vänner för livet.
Tillägg: från och med 2021 har Portugal numera två avdelningar – SWEA Algarve och SWEA Lissabon.
nom fantastiska lokala program i samband med alla Internationella möten. Vi är världens bästa resebyrå! SWEA håller mig
fortfarande engagerad med olika projekt, såsom sammanställandet av SWEAs tidslinje tillsammans med Tina O´Malley,
ett tidskrävande men väldigt roligt projekt. Sedan många år
korrekturläser jag Forum och det är alltid lika spännande att
få lusläsa de fina texterna.
För närvarande är jag tjänstgörande Farmor (i Kalifornien)
för 4,5-åriga tvillingar, en flicka och en pojke, under coronakrisen. När det finns en minut över gillar jag att lyssna på
musik, lägga pussel, spela mahjong och lösa sudoku för att
lugna hjärnan så här i corona-tider.
Under hela mitt vuxna liv har jag varit engagerad i olika
volontära uppdrag vid sidan av mitt arbete. Ibland har det varit
för att jag bara vill hjälpa till, i andra fall för att jag behöver
något som stimulerar mig och där jag känner att jag kan bidraga på något sätt. Det har varit inom alla områden: alltifrån
”kapten” för tennisteamet, inom skolan som ”läsmamma”,
idrottshjälp och läxhjälp i ”after school program” för utsatta
barn när vi bodde i Florida, till ’fundraising’ mm för olika
organisationer som Childhood och SACC (Swedish American
Chamber of Commerce), och naturligtvis SWEA. Senast var
det ”Garden” Club i Quechee VT, där vi numera bor, som behövde volontärer för att tillverka och sätta upp julkransar över
hela bygden inför julen. Härligt projekt som också gav pengar
till stipendium för behövande ungdomar.
Jag känner glädje och tillfredställelse när jag kan hjälpa till
där det behövs och dessutom lär man känna landet/området
där man bor genom dessa kontakter utanför vår egen krets.
Volontärt arbete ger både en själv och samhället en välbehövlig stimulans.

aktiviteter som man kanske annars inte hade vetat om. Genom SWEA fick jag reda på Svenska Skolan i Washington,
DC, där mina pojkar sen gick. Det hjälpte inte bara med det
svenska språket utan också det kulturella arvet. Vi pratar
svenska hemma och har dessutom bott i Sverige i nästan två
år när pojkarna var små, men svenska skolan hjälpte mycket
när vi sedan flyttade tillbaka. Nu är det barnbarnens tur!
Jag har utbildat mig till grafisk designer och arbetat mestadels
med tidningslayout under mitt professionella liv. Så när jag
såg att SWEA sökte hjälp med layouten för Forum kändes det
naturligt att skicka in min resumé. Det har varit ett väldigt trevligt och lätt samarbete med Forums redaktör, Kerstin Dahl och
de andra medlemmarna i kommunikationskommittén.
När jag inte sitter framför datorn och pusslar ihop ett tid-

ningsnummer tycker jag om att pussla ihop mer fysiska saker
som lapptäcken, mosaik och annat som kommer för mig. Tillsammans med min man älskar jag att vara ute i skog och berg
och vandra. Det har verkligen varit en skön avslappning under
åren och särskilt under detta pandemi-år. På sommaren är det
förstås Stockholms skärgård och att vara på och runt Östersjön
som drar med en unik upplevelse. Jag tycker också om att
lämna bilen hemma och uträtta de flesta ärende per cykel. Motion är nödvändig men kan man kombinera det med vardagens
uppgifter känns det ännu bättre. Vi arbetar också frivilligt genom olika miljöorganisationer med trädplantering och röjning
av invasiva växter, mm. Det ger en möjlighet att se nya platser,
träffa inspirerande människor och samtidigt göra något som har
en positiv inverkan på vattendrag och miljön i stort.

Ninni Pettersson Wästberg
Korrekturläsare
Bor i/avdelning: Stockholm, SWEA Stockholm
Arbete/fritid: pensionär sedan många år. Språkvetare i botten,
arbetat som sekreterare. Läser böcker, lyssnar på musik, går på
opera, konserter, teater och utställningar. Lagar mat. Reser.
Umgås med vänner och familj.
Mitt Forum-uppdrag: läser korrektur sedan ett antal år.
Tidigare Forumredaktör (1999 – 2000)
VARFÖR JAG TYCKER det är bra med ideellt arbete:
Eftersom ”ideellt” i sig innebär att man inte förväntar
sig någon materiell belöning, så är det inte det man är efter,
när man ger sig in på att arbeta för en ideell förening eller
organisation. Så är det fråga om en helt altruistisk längtan att
göra gott, då? Ärligt talat tror jag att det vore pretentiöst att
säga så. Det finns i stället ett antal ingredienser involverade
när man ger sig in på detta: att vara med ”där det händer”,
att påverka organisationens framtid och riktning, framåt, –
om än till ringa del –, att få gehör för idéer och planer som
ligger en varmt om hjärtat och att man faktiskt känner en
viss plikt att gengälda något till en förening som gett en
mycket. När det gäller Forum får man också lite utlopp för
skaparkraft, och tillfredsställelse att se något man g jort så
att säga sättas på pränt. Men det viktigaste är ändå samvaron och vänskapen med – i SWEA-fallet – andra kvinnor.
Här både skrattar och gråter man, lär sig respektera andras
åsikter, upptäcker vad andra – och man själv – är bra (eller
kanske t o m dålig) på, tar ansvar, kläcker idéer och pratar.
Och pratar. Och mejlar.
Jag har samlat på mig ganska många ideella poster inom
SWEA genom åren;
Bland annat redaktör för Forum samt redaktionsmedarbetare på några SWEA-Blad, mångårig medlem i internatio-

Slutligen vill jag rikta mitt stora och
varma TACK till Forums fantastiska
medarbetare under åren jag varit
redaktör för vår medlemstidning.
Utan er hjälp har SWEA Forum inte
blivit av.
Kerstin Dahl

nella PR-kommitten (numera Kommunikationskommittén).
Jag har även varit regionordförande för OEMA och internationell sekreterare och vice internationell ordförande.
I USA arbetade jag med två organisationer som, enkelt uttryckt, försökte förbättra livet för kvinnor som hade det svårt.
Här lades mycket krut på att samla in pengar. Stora baler,
garden parties, luncher osv – allt innebar mycket planerande
och pysslande. Även här var det mestadels kvinnor som jobbade. Allt var egentligen bara positivt – dessa kvinnor levde ett
priviligierat liv, men var beredda att dela med sig. Pysslandet
ägde rum i vackra hem och jag blev medlem i en bokklubb,
hittade bra frissa och gick mannekäng på Saks Fifth Avenue
genom kontakterna här. Det hände att man fick rycka ut och
få ordning på en blockerad toalett i ett ”Safe House”. Men det
kändes rätt och inte som en uppoffring.
Vilket leder till: Det bästa med SWEA för mig är då, som ni
säkert gissat, vänskapen med fantastiska kvinnor världen över!
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Det
föränderliga
måttet

T E X T: K ATA R I N A VA N V E E N
SWEA DENVER
F O T O : P R I VAT S A M T P I X A B AY

M

in son fyller år i mitten av mars och vi skulle ha firat
honom här hos mig just som alla restaurangerna och
diverse annat stängde i Denver på grund av COVID-19. Vi
ställde in firandet. En del av maten - för den hade jag redan
handlat - kunde jag frysa in och spara till ett annat tillf älle,
vilket visade sig bli lite senare på våren då vi kunde sitta ute
och äta. Och det blev både trevligt och gott. Men påsen med
potatis kunde jag inte spara till en osäker, nästa träff. Jag fick
använda den till något annat än det jag först hade tänkt mig.
Jag tyckte att det kunde vara bra att baka potatisbröd. För vem
visste hur det skulle bli med att få tag på det dagliga brödet i
en pandemi?
Det enklaste var att leta efter ett bra recept på nätet. Upp
poppade en hemsida med flera potatisbrödsrecept från diverse
kokböcker och tidevarv. Det blev en studie i hur snabbt kokkonst, ingredienser, språk, mått, etc. ändrar sig i ett samhälle.
Jag fick stifta bekantskap med en väldig massa urgamla mått
och manér som jag tidigare inte hade stött på.
Vad sägs t.ex. om följande instruktion? ”Potatis (helst imkokt)
drifves genom hårsikt och blandas med grädden och det rifna apelsinskalen.”
Här ska man ta den kokta potatisen och pressa den ge-
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nom en hålsil. ”Det rifna apelsinskalen” hade inte blivit
godkänt med dagens rättskrivning. Det kanske det inte blev
då heller, utan möjligen slank det helt enkelt osett igenom
och kom i tryck. Det känner jag igen - som korrekturläsare
på SWEA-bladet.
”Smöret tvättas och röres med sockret, äggulorna och den rivna potatisen ½ timme.”
Att tvätta smöret betyder att man sköljer av smöret under
rinnande, kallt vatten för att få bort kärnmjölken. Det gjorde
man tydligen efter det att smöret hade kärnats. Det momentet
kan jag säkerligen hoppa över och ändå få bra bakverk i slutänden. Blir det inte bra trots allt så får jag skylla på något annat.
Att röra sockret, äggulorna och den rivna potatisen i en
halvtimme är väl detsamma nu som då, men numera kan jag
ta elvispen till hjälp och på så vis eventuellt slippa röra allt i en
hel halvtimme. Allteftersom jag modifierar receptet blir det
väl egentligen i allt mindre drag ett hantverk, eller?
Vad jag har förstått gick tiden lika fort/sakta då som nu och
stress har vi tydligen alltid haft, bara på grund av olika orsaker.
Trots att jag kunde förenkla receptet betydligt jämfört med
hur det ursprungligen skulle tillagas, måste jag erkänna att jag
fortsatte att leta efter ett modernare potatisbröd.
Till sist blev det fyra runda, mycket tunga och rätt platta

bröd. Nästan typ Hönökaka. De blev väldigt saftiga. Enligt
hemsidan med de historiska recepten, var potatisbröden så kallade ”nödbröd” - något man tog till när det var ont om säd.
Numera bakar man med potatis för att just få saftiga bröd.
Innan potatisen hade så att säga ”slagit rot” i Sverige, fick
man i bästa fall äta potatis på söndagarna när det skulle vara lite
speciellt och fint i kanten. Sedan blev det potatis vid kanske ett
mål per dag, tills potatisen blev en stapelvara vid varje måltid.
Men jag kunde inte släppa det här med de äldre måtten
och att det kan ändra sig så fort. Vi, eller i alla fall jag, tycker
att det är roligt med språket i de här inte alltför ålderdomliga
recepten. Fast om hundra år tycker de nog att så som vi pratar
och skriver just nu, inte låter modernt på något sätt eller vis.
Men vad var det då för måttenheter jag stötte på?
Jo, i ett recept skulle man ha tre och ett halvt skålpund potatis, åtta tum tjock grädde och hela trettio ort smör.
I ett annat recept ska man använda ”god ugnsvärme”. Här
syftar det på 200 grader. I nästa recept ska man ha ”medelvärme” och även det är visst 200 grader. Därefter är ”god
ugnsvärme” 225 grader. Och ”ej för varm ugn” har inte blivit översatt.
Men den vanskligaste bakningen skulle för min del vara
den där brödet får jäsa över natten och sedan bakas nästa
morgon när ugnen blivit ”uppeldad”. Någon vedspis har jag
inte och inte hade jag kunnat ”känna på mig” när ugnen är
tillräckligt varm och när brödet är f ärdiggräddat. Nog underlättar ugnstermometer och elektrisk, jämn uppvärmning
med både över- och undervärme, samt varmluftsugn vid flera
plåtar samtidigt? En provsticka för att kontrollera att kakan
och brödet är genomgräddat är väl ett allmänt köksredskap
just nu i alla fall?
Ordvalen man använde för att förklara de olika momenten är nog inga vi använder idag. Att ägget och sockret skulle
”röres till fradga” kan man förstå, men är kanske inte en analogi som får en att se fram emot det färdiggräddade brödet...
Tårtan ”klyves” i två bottnar. Tja. Utan baktermometer
och jämn ugnsvärme blev tårtbottnen kanske hård som en kokosnöt? Skönt att det går bra med en kniv numera.

Gamla svenska måttenheter
Vikt
1 skålpund = 32 lod = 100 ort = 425,1 l
1 lod = 4 kvintin = 13,3 g
1 kvintin = 3,32 g
1 ort = 100 korn = 4,25 g
1 korn = 0,0425 g
Volym
1 skäppa = 6 kappar = 27,49 l
1 kappe = 1 ¾ kanna = 4,58 l
1 kanna = 2 stop = 2,62 l
1 stop = 4 kvarter = 1,31 l
1 kvarter = 4 jungfrur = 0,33 l
1 jungfru = 0,082 l
Stycketal
1 val = 20 kast = 80 st
1 kast = 4 st
1 toft = 12 st
1 skrock = 60 st
Längdmått
1 aln = 2 fot = 0,59 m
1 fot = 10 tum = 2,97 dm
1 tum = 10 linjer = 2,97 cm
1 linje = 2,97 mm

Till sist tar jag med ett recept som inte har något med potatis
att göra. Här nämns ett ”half-ankare”. Det är en tunna som
motsvarar 19.63 liter och blev ett officiellt mått 1665.
Visserligen har jag svartvinbärsbuskar i trädgården, men
varken ett half-ankare, en björkspade eller en sådan källare
man med säkerhet menar i detta recept. Det får bli ett besök i
systembutiken i stället om jag vill ha svartvinbärsvatten gjort
på franskt brännvin.
Swart Winbärs-Watten
Lägg 4 och en half kanna renplåckade swarta winbär i et rensmakande half-ankare, och koka emedlertid godt källe- eller
bruns-watn, som skummas wäl; när det är sommar-ljumt, slås
deraf så mycket på bären, at ankaret blifwer nästan fullt; då
bör det ligga i et rum 2: ne dygn, med löst sprund, och röres
en gång om dagen med en biörck-spada; sedan slås et qwarter franskt brännewin deruti, då ankaret bör blifwa hel fullt,
hwilket slås wäl igen och bäres i källaren, hwarest det blifwer
liggande i 6 weckor förrän det aftappas.

Källor:
http://www.potatisitiden.se/matkultur/brod-kakor/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5lpund
h t t p s ://w w w. h e m t r e v l i g t . s e/i c a k u r i r e n/a r t i k l a r/m a t dryck/20150922/omvandlingstabell/
Artikeln har tidigare publicerats i SWEA – Bladet nr 2 – 2020 i
Denver.
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HÄLSOHÖRNAN

MALIN KÅGEMAN

Personlig tränare och hälsocoach • SWEA Marbella

Visst är det väl fantastiskt vad som händer i
kroppen bara för att man rör på sig!
Tänk att så små förändringar kan ha så stor påverkan och göra så stor skillnad för
vår hälsa, både fysiskt och mentalt. Oavsett om du motionerar för att gå ner i vikt,
förbättra konditionen, få större muskler, för att hålla dig frisk eller helt enkelt för att
det är roligt, så påverkas du av dina fysiska aktiviteter. Låt dig inspireras!
Skelettet blir starkare
Motion, som till exempel löpning, stärker
både skelett, senor och ledband. Det är
inget man direkt märker av, men på längre
sikt är ett starkt skelett viktigt för hälsan.
Med åldern börjar skelettet att urkalkas,
och då är motion i kombination med en
balanserad kost extra viktigt för att bromsa
nedbrytningen av skelettet.
Lederna blir smidigare
Efter 10–15 minuters uppvärmning uppnår
kroppen en optimal arbetstemperatur.
Uppvärmningen får igång din blodcirkulation
och gör att nervimpulserna når musklerna
snabbare och du kan prestera mera och
reagera snabbare. Uppvärmningen gör att
ledvätskan ökar och muskler, senor och
bindväv blir mer elastiska, vilket också leder
till minskad skaderisk.
Musklerna blir starkare
Motion – särskilt i form av styrketräning
– gör att musklerna blir starkare och
uthålligare. Det är bra både för den som
idrottar och för den som helt enkelt
vill känna sig starkare i vardagen. Starka
muskler är dessutom ett bra skydd mot
de funktionsnedsättningar som kommer
smygande med åren.
Hjärtat blir starkare
När man rör på sig och tränar så stiger
pulsen, och eftersom hjärtat är en muskel
så kommer den ökade aktiviteten göra att
hjärtat växer. Styrkeidrotter, till exempel
tyngdlyftning, skapar ett högre tryck i
hjärtat, vilket i sin tur gör att hjärtats väggar
blir tjockare. Hjärtat blir helt enkelt mer
muskulöst. Uthållighetsidrotter gör istället
att hjärtats volym ökar eftersom det måste
pumpa runt mera blod.
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Förbränningen ökar
Mer muskler – mer förbränning.
Ju mer du tränar, desto högre mängd
fettsyror frigörs i kroppen.
En konditionstränad muskel
har större möjlighet att tillgodogöra sig
fettet som bränsle än en otränad muskel,
och musklerna är ju en stor del i själva
förbränningsprocessen; därför ger ökad
muskelmassa en högre förbränning.
Hjärnan blir mer skärpt
Visste ni att ända fram till 1990-talet trodde
man att inga nya celler kunde bildas i
hjärnan? Nu vet man att hjärnan ständigt
förändras och är formbar.
När man motionerar bildas nya
hjärnceller, och de olika områdena i
hjärnan blir bättre på att kommunicera
med varandra. Motion ökar nämligen
produktionen av signalämnet IL6,
vilket förbättrar hjärncellernas
kommunikationsförmåga. Det innebär i sin
tur att hjärnan blir både effektivare och
mer skärpt.
Vilopulsen sjunker
När hjärtat tränas blir det effektivare och
följden blir att vilopulsen sjunker. Med
2–3 konditionspass i veckan kan du sänka
vilopulsen med cirka 10 slag per minut
jämfört med om du är otränad. Det innebär
cirka 100 000 färre slag per vecka och
oräkneliga slag färre totalt under ett helt
liv. Genom att regelbundet pressa hjärtat
korta stunder skonas det alltså effektivt på
längre sikt.
Sömnen blir bättre
Motion är ett bra sömnmedel. Viktigt
att komma ihåg och respektera är dock
att ge kroppen tid för nedvarvning

så att pulsen inte är alltför hög innan
läggdags. Musklerna behöver vila för att
återuppbygga sig själva efter att de har
jobbat i samband med träning, och det
sker effektivast när man sover. Trötta
muskler hjälper därför hela kroppen att
slappna av och få en bättre sömn.
Immunförsvaret stärks
Fysisk aktivitet stimulerar immunförsvar.
Regelbunden träning stärker bevisligen
immunförsvaret så länge man inte
överdriver och tränar så att man blir
helt sänkt.
Risken för livsstilssjukdomar minskar
Runt 20 procent av vuxna och över 80
procent av skolungdomar rör på sig för lite
globalt sett, enligt Världshälsoorganisationen
WHO. Sunda levnadsvanor i kombination
med fysisk aktivitet, speciellt motion
som får cirkulationssystemet att jobba
hårdare, förebygger bland annat hjärt- och
kärlsjukdomar, cancer och diabetes typ-2.
Känslan av lycka och välbefinnande
ökar
Forskning visar tydligt att fysisk aktivitet
är ett av de enklaste, snabbaste och mest
effektiva sätt att öka det emotionella och
mentala välbefinnandet. Både på kort och
lång sikt leder träning till bättre humör, mer
positiva känslor och ökad tillfredsställelse
med livet.
När du tränar frigörs endorfiner i
kroppen, ett slags glädjehormon, som
får dig att känna dig stark och glad.
Endorfiner kan bidra med en glad och
nästan euforisk känsla.
Allt att vinna, inget att förlora!

LOUISE SPANAR TRENDER
AV L O U I S E J A N S S O N S W E A M A R B E L L A

Vi kommer att klä upp oss igen!
are plagg är inhängda i garderoben på ännu
obestämd tid, till förmån för myskläder,
jeans och tröja. Men när vi väl får träffas
igen, gå på restaurang, mingla på en afterwork och besöka en teater så kommer vi
vilja att klä upp oss igen.

Hur firade du in det nya året – iklädd partystass eller mysdress? Själv stod jag in i det
sista och valde mellan en glammig, f ärgglad
historia och en betydligt enklare, minimalistisk svart klänning. Skulle jag gå all in
även om antalet gäster runt nyårsbordet var
lika minimalistisk som min ena klänning?
Eller skulle festblåsan få vila i garderoben i
väntan på ett större kalas?

Om man tittar i backspegeln och ser hur krig
och ekonomiska depressioner har påverkat
hur vi klär oss så är trenden tydlig. Vi spar in,
håller igen, lagar och lappar under nödåren,
men sedan, ja då blir vi som kalvar på grönbete. Det slösas på tyg, strösslas med paljetter, fjädrar, färg och höga klackar. Nu ska vi
ta igen det vi har förlorat och festa bort det
tråkiga vi har varit med om. Frågan är bara
om det händer redan under 2021.

Oavsett klädbestyr så kändes det som ett
årsskifte som vi längtat efter mer än någonsin. En önskan om ett nytt år där vi får kränga
av oss den tunga, våta coronafilten från våra
axlar. Även om det lyser svagt så är det ändå
ett ljus vi ser i tunneln där förhoppningsvis
vaccin och människors ihärdighet kommer
att ge resultat.
Tittar vi på modet för 2021 är det ungef är lika ambivalent
som mitt val av outfit för nyårsfirandet. I den ena ringhörnan
hittar vi de klassiska, återhållsamma plaggen i lugn f ärgskala.
I den andra står de f ärgglada och voluminösa kläderna, som
bara väntar på att få släppas lösa. Designers runtom i världen
måste ha haft ett huvudbry när de satt vid skissbordet och
funderade på trenderna för 2021. Under året som gått har vi
ställt om till ett hemmaliv där såväl jobbkostym som festlig-

Den italienska designern Elsa Schiaparelli (1890-1973) sade
”In difficult times, fashion is always outrageous.” Hon lär
ha vetat eftersom hon var verksam mellan två världskrig.
Våren 2021 bjuder hursomhelst på godbitar oavsett vilken
sida du väljer.
PS Jag valde varken festblåsan eller den lilla svarta på nyår.
Valet föll istället på en vintagesmoking från Armani. Med
strassörhängen och klackar såklart! DS

FEM TRENDER FÖR VÅREN 2021:
LOUNGEWEAR – dressade myskläder för hemmalivet kommer fortfarande
vara stort
LOAFERS – coolare än ballerinaskor och skönare än höga klackar
FÄRGSTARKT – nyanser som Barbie Pink och Tangerine Orange kommer vi
få se en hel del, gärna i kombination också, för den som vågar
KRITSTRECKSRANDIGT – en klassiker som har seglat upp på trendhimlen
för 2021
STORA KRAGAR – hänger med även detta år. Min favorit är den lösa kragen som gör dig redo för teamsmötet i ett nafs!
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Hur ser det ut i vårt SWEA-arkiv och hur går det
för vår SWEA-forskare?
En del av er kanske minns att vi under Sverige-middagen i Västerås 2018 (se reportage i SWEA Forum nr 2
– 2018) fick lyssna till en intressant beskrivning av SWEAs arkiv på Swenson Center på Augustana College
av professor Dag Blanck. Vi fick samtidigt veta att en svensk kvinna fått ett stipendium för att kunna forska
om SWEA! Hur har det gått? Det får vi läsa om här:
T E X T: DAG B L A N C K O C H N E V R A B I LT E K I N
F O T O N : P R I VATA

SWEAs arkiv, Swenson Center och forskning kring SWEA
SEDAN BÖRJAN av 2000-talet är Swenson Swedish Immigration Research Center vid Augustana College i Rock Island,
Illinois, SWEAs eget arkiv. Swenson Center är ett arkiv, bibliotek och forskningsinstitut för studiet av svensk-amerikanska
relationer och den svenska invandringen till Nordamerika.
Centret grundades 1981 och innehåller omfattande samlingar
av material om den svenska invandringen till Nordamerika.
Det ligger på Augustana College, ett framstående liberal artscollege i Illinois. Augustana är det äldsta av de gamla ”svenskcollegen” i USA, grundat av svenska invandrare 1860, och
det har fortfarande en
stark svenskprofil bl.a
genom Swenson Center men även genom
en livaktig undervisning i svenska som
främmande språk. (Se
www.augustana.edu/
swenson och www.
augustana.edu ).
SWEA-arkivet är en
av de största samlingarna på Swenson
Center och omfattar
främst arkivmaterial
från många lokalavdelningar världen över,
alltså inte bara i USA.
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Dessutom har vi uppsättningar av SWEABladet, SWEA-Nytt
och Forum, samt en
speciell samling som
fokuserar på Agneta
Nilsson. För mer information se beskrivningen på vår webbplats: www.augustana.
edu/swenson/collections/archives/IO46.
Även om våra samlingar om SWEA i Rock Island är stora,
så vet vi att det fortfarande finns mycket material kvar ute i
lokalavdelningarna världen över. Vi tar därför gärna emot material, både som kompletteringar och som nyleveranser. Kontakta vår arkivarie Lisa Huntsha lisahuntsha@augustana.edu
för mer information.
För dem av oss som är intresserade av både den svenska invandringen till Nordamerika och av den alltmer ökade rörligheten av svenskar i världen, är SWEA en mycket intressant
organisation. Det är lätt att bli imponerad av allt som ni gör,
men ni är också en spännande illustration av vår alltmer globaliserade värld. Swenson Center har ett stipendium för forskare som vill komma till oss och använda vårt material.
2018 gick det till Nevra Biltekin från Stockholms universitet. Hon skriver här bredvid om sitt SWEA-projekt.
Dag Blanck
föreståndare vid Swenson Center
och professor vid Uppsala universitet.

MITT NAMN ÄR Nevra Biltekin och jag arbetar som historiker och forskare vid Stockholms universitet. I min forskning har jag haft ett stort intresse av att analysera hur kvinnor
har intagit informella roller inom diplomatin och därmed bidragit till utvecklandet av bilaterala relationer. Det var därför fantastiskt roligt att jag i januari 2019 fick möjlighet att
påbörja ett två-årigt forskningsprojekt om hur svenska och
svensk-amerikanska kvinnor i USA har upprätthållit svensk
kultur och därmed bidragit till svensk kulturell diplomati
och utvecklandet av svensk-amerikanska relationer med ett
speciellt fokus på SWEA. Min historieinriktade forskning
bygger vidare på Catrin Lundströms och Lena Sohlas etnografiska studier av SWEA.
Kulturell diplomati handlar om hur individers verksamheter
sprider kännedom om ett lands kultur och hur aktiviteterna
har som mål att främja kulturella utbyten. Trots att forskningen om kulturell diplomati och icke-statliga aktörers roll
inom detta f ält både historiskt och i nutida sammanhang har
studerats, vet vi fortfarande lite om hur just migration och
genus förhåller sig till kulturell diplomati. Min hypotes har
varit att svenska och svensk-amerikanska kvinnor har haft,
och fortfarande har, en viktig informell roll inom svensk
kulturell diplomati och i utvecklandet av svensk-amerikanska
relationer. Med resebidrag från The Dagmar and Nils William Olsson Visiting Scholar Award, fick jag möjlighet att
under vintern 2019 besöka Swenson Swedish Immigration
Research Center vid Augustana College, Rock Island, Illinois, som förvaltar SWEAs arkiv. Materialet som jag fick
ta del av och analysera innehåller bland annat SWEA-blad,
mötesprotokoll, korrespondens, programblad m.m. från
1979 och framåt. Jag fokuserade min analys på framförallt de
lokala avdelningarna i Los Angeles, New York och Chicago.
Ett av mina resultat är att SWEAs lokala avdelningar har
kunnat agera som ”informella ambassadörer” för svensk
kultur i USA genom sina omfattande aktiviteter inom kulturområdet. För studenter och forskare utgör arkivet en fantastisk källa. Jag hoppas och tror att det kommer att vara
föremål för mer forskning i framtiden och att det ger oss
ökad kunskap om svenska och svensk-amerikanska kvinnors
ideella verksamhet i USA.
Nevra Biltekin
fil. dr, Stockholms universitet

LÄS HENNES ARTIKEL
“Unofficial ambassadors: Swedish women in the United States and the making of non-state cultural diplomacy”,
i International Journal of Cultural Policy, 26:7, (2020).
Tillgänglig online på https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286632.2020.1823975.
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Produktkommittén
Vad är en SWEA-produkt? Varför finns det SWEA-produkter? För vem
är SWEA-produkterna framtagna? Hur gör man för att ta fram en SWEAprodukt? Var och när kan man köpa en SWEA-produkt?
EN SWEA-PRODUKT är en produkt framtagen av någon av våra avdelningar. Tanken med en produkt är att den genom
försäljning ska kunna ge ett litet ekonomiskt bidrag till avdelningen ifråga. Våra produkter är avsedda att säljas till Sweor i avdelningarna på lokala möten, till andra Sweor på Regionmöten och på Världsmöten.
Att tillsammans i en lokalförening arbeta med att ta fram en produkt ger sammanhållning. Det är ett roligt litet projekt att
inom föreningen komma med förslag, att arbeta igenom det och att sedan få det godkänt av produktkommittén. Det är positivt
och tillfredsställande och något man kan vara stolt över när man presenterar slutresultatet på något av våra större möten.
All information gällande att ta fram en SWEA - produkt finns att hitta i riktlinjerna på produktsidan på vår hemsida swea.org under fliken ”för Sweor”. Om ni har frågor så besvarar vi dem gärna.
Produktkommittén går igenom ansökan och godkänner, eller om det behövs, ber om kompletteringar.
Framför allt; det är roligt att ta fram en produkt och att bidra till den samling av väl genomtänkta produkter som
finns på SWEAs Produktsida!

GUNILLA PEARCE, SWEA Göteborg
Jag är född i Göteborg. Gift med en engelsman. Vi har två vuxna
söner som är gifta och bor i San Francisco och Portland, Oregon,
USA. Min man och jag har bott utomlands i närmare 40 år, i nio
olika länder. Vi flyttade till Göteborg 2013 och bor mellan Göteborg och Tjörn på västkusten. Vi reser mycket och naturligtvis så
hälsar vi på barn och barnbarn minst två gånger per år.
Jag blev Swea 1992 när vi flyttade till Genève. Har suttit
med i styrelsen i Tokyo; jag var programansvarig och var också
med i valberedningen och var vice ordförande i ett par år.
När vi bodde i London var jag först
med i programgruppen och senare
ordförande under ett par år. Jag jobbade som annonsraggare för SWEA
Internationals tidning FORUM i
fem år, vilket var mycket intressant och
givande! Har nu suttit med i Produktkommittén i några år, de senaste fyra åren
som sammankallande i kommittén. Det är ett väldigt roligt och givande arbete. Dessutom har vi en väl sammansvetsad liten grupp som trivs väldigt bra ihop, både med
arbetet och i privata sammanhang.

PIA LASSMANN MENNITI, SWEA Rom
Jag har varit med i SWEA Rom i massor av år (kommer inte
ihåg hur länge) men hade ett kortare avbrott då jag var med i
SWEA Stockholm. Just nu är jag vice ordförande i Rom.
Jag är gift och har två söner. Vi har utlokaliserat oss i fyra
olika länder men är trots det en sammansvetsad familj. Jag är
född gotländska men uppvuxen i stockholmsområdet.
Jag älskar att resa, men i väntan
på bättre tider läser jag mycket.
Min tid i produktkommittén
har givit mig två nära väninnor,
som jag inte kände innan, men
också en stor lust att engagera
mig mer i SWEA. Jag brinner
särskilt för det internationella
inom SWEA. Det är underbart
med alla härliga vänner över hela
världen och möjligheten att få se
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nya ställen och träffa nya människor.

CATHERINE BLIX KALLERMAN,
SWEA Rivieran
Jag är född och uppvuxen i Stockholm, student i Sveaplan
1964, tandläkare 1970.
Min SWEA-resa började i Hongkong. Inflygande från
Orange County kom SWEA Internationals inspirerande
andra ordförande Vanja Haley. Hon entusiasmerade 12 av
oss svenskor till att starta SWEA Hongkong, och det g jorde
vi 1988! Vi växte, jag ingick i styrelsen och blev sedermera
ordförande.
Därefter gick resan till Stockholm och mer styrelsearbete;
vi var bl.a. särskilt måna om att välkomna återvändande Sweor
– en viktig funktion.
Resan fortsatte till Singapore, där SWEA Singapore var en
stöttepelare när jag kom dit efter att ha lämnat sönerna kvar i
Stockholm. Det var ju egentligen de som skulle ut i världen,
inte jag!
Men det löste sig med sönerna; nu har jag barnbarn i Stockholm och i San Francisco.
Efter Singapore blev det fina och innehållsrika år i SWEA
London, och…… nya vänner!
Jag hade sedan tidigare ett boende i Frankrike och visste
att där fanns intresse av att starta en SWEA - avdelning på
Rivieran. Eftersom jag hade erfarenhet från Hongkong blev jag
tillfrågad och tillsammans med en entusiastisk interimsstyrelse
startade jag år 2001 en underavdelning till SWEA Paris.
2003 kände vi att vi var mogna och skulle klara av att stå på
egna ben, och vi invigde SWEA Rivieran. Christina Moliteus,
då ordförande i SWEA International, höll i klubban.
SWEA har gett mig många
glada minnen och många goda
vänner. Det är en rolig resa, som
startade 1988 och som fortfarande
är härligt positiv och givande,
inte minst genom arbetet och
den kontinuerliga kontakten med
mina nära och väldigt kära vänner i SWEAs Produktkommitté!
Gunilla (vänster) Pia (mitten)
Catherine (höger)

KRÖNIKAN

NÄR KAN VI ANDAS UT?
serter och checka in på flyg som tar oss till
fjärran paradis.

-Aaatjoo!
Mannens nysning hördes över halva affären, och folk stannade upp lika snabbt
som om de hört ett skott avlossas. Förr
hade ingen reagerat, men i dessa covidtider upplevs en nysning nästan lika hotfull
som en beväpnad person. Förhoppningsvis bromsade tacohyllan bacillerna från att
spridas över till frysdisken där jag befann
mig. Men då nös han igen! Jag stelnade
till och såg på kvinnan mittemot, som
även hon hejdat sina rörelser. Med den
frysta laxen i handen tittade hon nervöst
på mig, och utbrast: ”Nuförtiden blir man
ju livrädd för mindre…”

Expats världen över omvärderar sina val och
många undrar om de ska fortsätta med livet
utomlands eller flytta hem. Hemlandet som
de kanske valt bort för att de ville resa och
upptäcka världen. Men när världen stänger
sina gränser på grund av ett osynligt men
mycket farligt virus, frågar sig många om
äventyret är värt det. Enligt en global enkät som fastighetsmäklaren Knight Frank
gjort, uppger nästan två tredjedelar att lockdown påverkat människors beslut att köpa
MALIN LAGER
fastighet i hemlandet. Vissa expats tänker
SWEA Stockholm
flytta hem direkt, medan andra vill ha ett
andra hem att fly till ifall det kommer en ny
Nuförtiden ja, vi som lever nu kommer
förmodligen att dela upp livet i före och efter coronan. Vi är virusvåg, eller för att snabbt kunna flytta hem. Många mändrygt ett år in i pandemin och ingen vet när det är över. När niskor prioriterar nu att bo i ett land som är politiskt stabilt och
återvänder livet till det normala, och vad kommer egentligen har bra sjukvård, och de vill ha ett större hem med utrymmen
där familjen får plats att arbeta/plugga hemma ifall det behövs,
att räknas som normalt?
samt snabbt bredband.
Det är lätt att tappa sugen när man inte har något att se fram
emot. När man förvägrats både dop, bröllop och födelsedags- Jag tror inte att någon går helt opåverkad genom detta. Oron
kalas, och man har fått ställa in alla evenemang och resor. När har infiltrerat de flesta, och när vi äntligen kan lägga coronan
så många glädjeämnen avbokats att man till slut blir blasé. bakom oss kommer vi att höra världens befolkning dra en
Hur blir övergången till livet efter corona? Kommer vi att lättnadens suck. Ett djupt renande andetag som släpper ut den
studsa ut som ystra kalvar och besöka både barer och bu- unkna oron, och gör oss lätta till sinnet igen. Som jag längtar
tiker? Fira födelsedagar och krama farmor, trängas på kon- till den dagen!

SWEAs RUMSFÖRMEDLING
Läs mer via länken
swea.org/medlem/rumsformedling-2
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SWEA Bangkok firar
20-årsjubileum!
T E X T O C H F O T O : AG N E TA D E B E K A S S Y, B A N G KO K

Ä

NNU EN JUBILAR att fira bland våra avdelningar.
SWEA Bangkok har fyllt 20 år.

Tiden flyger iväg och jag tycker inte det var länge sedan vi
firade SWEA Bangkoks 15 års-jubileum. Den gången var
vi på en av Bangkoks privata klubbar, Pacific City Club,
och våra män fick nöjet att vara med oss.
SWEA är en välkänd kvinna, väl värd att fira. SWEA har
givit, och ger oss, så mycket: ett otroligt nätverk, trevliga
sammankomster, intressanta presentationer, kaffemorgnar, utflykter och mycket annat.
Vi har en mycket aktiv avdelning i Bangkok med många intresserade och aktiva medlemmar, och en styrelse
som gör sitt allra bästa för att tillfredsställa oss alla.
Programgruppen erbjuder omväxlande och trevliga
program under hela året.
I slutet av 1990-talet fick Susanne Rapp i Bangkok en stor
längtan efter SWEA. Hon fick kontakt med SWEA första
gången under sina år i Singapore där hon bodde tidigare.
Efter ett halvår i Bangkok mötte Susanne Mariana Kemvall, även hon en kvinna som bott många år utomlands
och som hade samma längtan efter SWEA. De båda kvinnorna satte sig ner och slog sina kloka huvuden ihop – hur
skulle de kunna få igång ett SWEA i Bangkok?
De började höra sig för bland svenskorna i och runt omkring Bangkok för att se om det möjligen kunde finnas
intresse för att starta SWEA Bangkok.
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Till deras allra första möte kom 25 kvinnor, alla mycket
entusiastiska. År 1998 såg så SWEA Bangkok dagens ljus,
men först som en ”underavdelning” till SWEA Singapore. Det här att starta som en underavdelning är en klok
lösning och på detta vis har många avdelningar börjat.
Det är ett bra stöd som ny avdelning att ha en s.k. ”äldre
syster” att rådfråga och lära av.
Susanne Rapp blev SWEA Bangkoks första ordförande,
Marina Kemvall hennes vice ordförande, Anette Norman skattmästare, Christina Sandström sekreterare och
Gunnel Schwitzer och Lena Treffner blev programansvariga. Deras första aktivitet blev en ”Kaffemorgon”
eller ”Fikaträff ” som man säkert skulle säga idag. Fler
och fler kvinnor strömmade till och i slutet av 1998
hade avdelningen 50 medlemmar. År 2000 blev SWEA
Bangkok en egen avdelning. Idag har man något fler än
65 medlemmar.
Det här året har varit lite speciellt med tanke på covid-19. Ett antal program har man fått avstå ifrån, och
vissa aktiviteter har skett via Skype och Zoom. Det har
väl i stort sett gått bra, men det är ju så mycket trevligare
att ses på riktigt.
Senaste gången många av oss sågs var då vi träffades i
samband med SWEAs världsmöte i Dubai i november
2019. Dubai-Sweorna hade ordnat ett par fantastiska
dagar som vi sent kommer att glömma. Vi skulle också
ha haft ett möte i Ungerns vackra huvudstad Budapest i
april 2020, men där kom tyvärr också covid-19 emellan,

och mötet fick ske online. Det var många av oss som var
riktigt besvikna.
SWEA är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och har idag över 6000 medlemmar. Vi gör vårt bästa för att sprida kännedom om
Sverige, föra våra traditioner vidare, ge en inblick i
vår kultur, vårda vårt svenska språk samt ge en hjälpande hand till svensk aff ärsverksamhet i utlandet.
SWEA-avdelningarna hemma i Sverige spelar en betydande roll, då det, efter många år utomlands, kan
vara ganska svårt att återvända till fosterlandet. Det
gör att våra avdelningar hemma i Sverige också är viktiga för återvändande Sweor.
Vid vårt 20-årsjubileum, valde vi denna gång att bara
vara vi kvinnor, och vi gjorde en underbar tur på en liten
kryssningsbåt. Innan vi steg ombord träffades vi på Baan
Khanitha, en restaurang som ligger på 4:e våningen i,
vad jag tror, Asiens största shoppingmall Siam Icon. Här
mottogs vi av SWEAs styrelse och fick ett glas bubbel.
Ombord på båten serverades en flera rätters lyxig middag
tillagad från grunden ombord. Det är en fantastisk båttur

utmed Chao Phraya River där man passerar många av
Bangkoks kända sevärdheter, t ex. det Kungliga Palatset,
the Royal Navy, tempel etc.
Båtturen tar ca två timmar. Vår nuvarande ordförande
Eva Steinbach med styrelse hälsade oss alla hjärtligt
välkomna och sade några upplysande, väl valda ord, om
SWEA och dess betydelse.
Vill jag varmt rekommendera denna kryssning på en flod
där det inte är lugnt en minut. Inget man ångrar.SWEA
Bangkok har under sina år haft många trevliga tillställningar på olika Baan Khanitha-restauranger och denna
kväll utgjorde inget undantag. Mat och viner, samt service, var till allas belåtenhet.
Nu ser vi fram emot nästa jubileum, som blir 25-årsjubileum, men innan dess ses vi under hela året och har
trevligt tillsammans.
Om du ännu inte är en Swea, så tveka inte att bli det, gå
med oss bara för att du är värd det.
Varma gratulationer till SWEA Bangkok!
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swea.org/medlem/formaner

ADRESSLISTA
swea.org/var-finns-swea/avdelning-lista

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, SPONSORER
OCH SAMARBETSPARTNERS!
SWEA FORUM
Sofia Distans
WEBB-ANNONSÖRER
Sofia Distans
Relians Advokat
SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
The Heimbold Foundation
Svenskt Näringsliv
Swedish Press
SVIV, Svenskar i Världen
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU
Utrikesdepartementet
Svenska institutet
VisitSweden
Business Sweden
SCA – Swedish Council of America
Swenson Swedish Immigration Research Center
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SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt syfte är
att främja det svenska språket
samt sprida svensk kultur och
tradition.
SWEA ger donationer och delar
ut stipendier för två miljoner
kronor per år.
SWEA är en ideell organisation
som erbjuder ett personligt
kontaktnät samt är ett starkt
socialt stöd för den svenska
industrin utomlands.
SWEA representeras på många
platser i världen och spelar en
viktig roll i svenska Utrikesdepartementets kris- och
beredskapsplan.

SOM MEDLEM I SWEA FÅR DU:

Ett svenskt nätverk i området
du bor.
Ett nätverk som ger dig tillgång
till hela världen.
Ett nätverk som ger dig
möjlighet att utvecklas.
Ett nätverk som hjälper dig
i yrkeslivet.

I ETT NÖTSKAL

MEDLEMSFÖRMÅNER

SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK
med över 6 000 svensktalande
kvinnor i ett 70-tal avdelningar
och ett 30-tal länder.

FÖLJ OSS PÅ...
SWEA-PODDEN
Har du hunnit lyssna till SWEA-podden som
intervjuar svensktalande kvinnor som bor eller
har bott utomlands? Nu har vi hunnit med
över 15 avsnitt redan och det är verkligen
spännande att få lyssna till svensktalande
kvinnor över hela världen.
Syftet med SWEA -podden har varit att skapa
en podcast som riktar sig till svenska kvinnor
som är intresserade av utlandsliv men även
till alla våra Sweor världen över att lyssna om
andra både Sweor och övriga svensktalande
kvinnor som bor eller har bott utomlands.
Vi får ta del av spännande livsberättelser och
blir inspirerade av hur man lever på olika platser
både när det gäller arbete, familj, bostad, fritid
med mera. Vi har redan haft många spännande
namn, både kända och okända: Kristina
Kappelin i Italien, Amy Von Sydow Green i USA,
Susanna Häggel i Libanon, Agneta Nilsson,
SWEAs grundare i USA, Maria Borelius i London,
Anna Centerman i Kina, Malin Mendel i Indien,
Lena Walther i USA med flera.
Nya avsnitt kommer varannan onsdag och du
kan lyssna direkt från poddens hemsida: swea.
org/sweapodden-overblick
Eller sök upp podden på Spotify, Acast, Apple
Podcasts, Google Podcasts etc.
Obs. SWEA-podden med bindestreck.
Ge oss gärna ett betyg i din poddapp och
dela och tipsa gärna om avsnitt med andra i
sociala medier. Podden är öppen för alla att
lyssna!
Intervjuer och produktion: Anna Bril och
Maria Jacky
Har du feedback eller idéer? sweapodden@
gmail.com

SWEA INTERNATIONALS
WEBBINARIER
Under året 2020 hann vi med hela 40
webbinarier och 2021 har redan sett ytterligare
ett antal spännande digitala föreläsningar i regi
av SWEA International. Alla webbinarier i regi
av SWEA international spelas in och du kan
t.ex. se ”Livet utan socker”, ”LinkedIn”, ”Skapa
det liv du vill ha”, etc. igen via vår hemsida.
Lösenordet att titta i efterhand får du från din
avdelningsordförande. Bara att kika in och
komma igång med E:et i SWEA - Education!
Du hittar alla inspelade webbinarier här:
swealand.swea.org/webbinarier-tidigare
Det finns alltid mycket spännande på
gång i SWEA Internationals webbinarieserie.
Kommande webbinarier finns här: swealand.
swea.org/2020/kommande-webbinarier

Har du idéer om ämnen och föreläsare? Mejla
Anna Bril, ansvarig för SWEA Internationals
sociala medier: websocialmedia@gmail.com
Webbinarierna är en medlemsförmån för
medlemmar i SWEA.

FACEBOOK
SWEA Världen – vår populära slutna grupp för
Sweor - det är här det händer! Kom med du
också - nära 2 500 Sweor är med.
SWEA International – öppen sida: officiell
information från SWEA International - alla kan
följa - hjälp oss gärna att få fler följare.
SWEA Professional Worldwide – en sluten grupp
för dig som vill samtala om arbetsrelaterade
ämnen. Här får du även annonsera egen
verksamhet 2 ggr per år.
SWEA Art – sluten grupp för Sweor som är
konstnärer eller konstintresserade.
SWEA BUS Diskussion – sluten grupp för alla
som är intresserade av barn utomlands - vi
behöver förstärkning i denna grupp, vill du
hjälpa oss? Mejla Anna Bril websocialmedia@
swea.org

INSTAGRAM
Följ @sweainternational för det senaste inom
SWEA Öppet för alla att följa vårt konto!

LINKEDIN
SWEA International – sida för officiella SWEAnyheter – följ oss!
SWEA Professional – sluten grupp för Sweor om
karriär eller professionell verksamhet.
PS. Hjälp SWEA att nå ut till fler genom att
dela inlägg till andra från vår öppna sida på
Facebook, SWEA international, Instagram,
@sweainternational samt SWEA International
på LinkedIn.
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Fem snabba frågor till SWEA Stockholms
avgående ordförande Agneta Melin:
T E X T: K E R S T I N DA H L , F O RU M

FOTO: SWEAS ARKIV

Hej Agneta!

härligt minne!

1. Du är avgående
avdelningsordförande för
SWEA Stockholm. Hur
många år har du haft detta
uppdrag?

4. Vilka är dina klokaste
råd som du kan ge till din
efterträdare?

Jag har varit avdelningsordförande i
SWEA Stockholm i tre år, tog över
ordförandeskapet efter Britta Hesse
som avgick vid årsmötet 2018. Sedan satt jag kvar som avdelningsordförande på dispens ett extra år
eftersom SWEA Stockholm hade
Sverigemiddagen 2019 – samma år
som SWEA firade 40-årsjubileum.
Jag var med i jubileumskommittén
som leddes av dåvarande vice IO Pia
Wennerth. Det var fantastiskt roligt!

2. När blev du medlem i
SWEA Stockholm och i
vilken/vilka avdelningar var
du med tidigare?
Jag blev medlem i SWEA Stockholm
2014 och gick med i styrelsen 2015.
Fick direkt en roll i programgruppen, s.k. anmälningsansvarig. Det
var ett mycket bra uppdrag för att
snabbt lära känna de mest aktiva
Sweorna.
Första gången jag var med i
SWEA var då en grupp entusiastiska svenska damer i Barcelona ville
starta SWEA Barcelona. Den allra
första träffen var hemma hos mig
på Alla Hjärtans Dag 2002. Det tog
ungefär ett år innan vi kunde inviga
SWEA Barcelona eftersom vi bl. a.
måste översätta SWEAs stadgar
till katalanska – vilket innebar
rätt mycket arbete.
Vi var alla mycket glada när
Christina Moliteus invigde vår nya
avdelning 2003.
Under åren 2006 – 2009 bodde
jag i Örebro och hade tyvärr inte tid
för SWEA.
Under åren 1997 – 2002 bodde
vi i Kobe, Japan. Där fanns inte
SWEA och det blev för kostsamt
att resa till SWEA-träffar i Tokyo.
Men vi flyttade tillbaka till Japan
2010 och denna gång till Tokyo,

26

•

där jag direkt blev medlem i SWEA
Japan. Jag var mycket aktiv där, bl.a
som julbasarsgeneral och blev sedan
ordförande 2011. Jag var kvar som
AO tills vi flyttade hem till Sverige
i december 2013.

Det är förstås alltid viktigt att vara
sig själv. I styrelsen bör man se till
att alla ledamöter får komma till
tals, men samtidigt inte vara rädda
för att ta beslut.
Om man är osäker på olika
SWEA-frågor kan man alltid vända
sig till sin regionordförande eller till
SWEA International.
Det är viktigt att försöka lära
sig namn och att få kontakt med
så många medlemmar som möjligt.
Speciellt när det kommer nya medlemmar är det viktigt att välkomna
dem. Personlig kontakt är trevligt
och man får ju så mycket tillbaka.
Engagemang är viktigt.

3. Vad minns du starkast
från tiden som Stockholms
ordförande?

5. Nu när du inte blir så
upptagen med SWEA – vad
ska du då hitta på?

Det starkaste minnet är nog Sverigemiddagen 2019. Vi förberedde oss
i ca ett år. Det var ganska mycket
arbete – men också väldigt roligt.
Det kom närmare 300 Sweor till
Stockholm och vi hade program i
tre dagar. Det var fantastiskt.
Jag minns också alla trevliga aktiviteter ’IRL’ som vi kunde ha innan coronapandemin; middagar,
föreläsningar, hemvändarkvällar och
kräftskivor och – inte att förglömma
– en nostalgikväll då vi pratade om
när SWEA Stockholm startade på
1980-talet.
Jag minns utflykten till Rosersbergs slott när det spöregnade och vi
blev blöta och alla trevliga julluncher
med utdelning av vårt språkstipendium. Naturligtvis minns jag en
sommarmiddag med räkfrossa, som
vi hade på en skärgårdsbåt, med sång
och tipsfrågor.
Dessutom deltog jag på Regionoch Världsmöten – oförglömliga
minnen.
Att vi nu drar igång SWEA
Sverige kommer också att bli ett

Jag kan ägna mer tid åt barn och
barnbarn och till min kära, gamla
pappa (93 år). Jag ska hjälpa honom
att sälja gamla grejer och jag ska
även avveckla ett förråd som min
man och jag har och som har varit toppen under de år då vi bott
utomlands. Nu är det dags att göra
sig av med fågelburar, akvarium,
gamla cyklar, stolar, hemmasnickrad kökssoffa mm. Jag ska lära mig
att sälja via Tradera, Blocket och
andra ställen.
Min man och jag bor på ett mycket
trevligt seniorboende i Uppsala och
där är vi redan ganska engagerade.
Nu har jag blivit tillfrågad om att bli
ansvarig för det s.k. matrådet.
Det känns som en lämplig uppgift för mig.
Jag ska förstås också stötta den
nya styrelsen i SWEA Stockholm,
om det behövs.
Tack för en trevlig pratstund, Agneta!
Eftersom vi tillhör samma SWEAavdelning så kommer vi säkerligen att
träffas många fler gånger.

Till sist...

Livet går vidare…
Vilket år världen lagt bakom sig! Och ännu kan vi inte se
slutet på denna pandemi, men vi är på god väg till att kunna
återgå till ett liv som liknar det vi hade tidigare.
Vi som har förmånen att leva i den bättre delen av världen
kan se ett ljus i tunneln med alla vaccinationer som nu satt
igång på de flesta håll och som jag hoppas ni tar emot.
Men jag sänder också en tanke till alla de människor i den
tredje världen som inte vet när de får en chans att vaccineras.
Snart hoppas vi kunna få resa igen och många av oss längtar säkert enormt mycket efter att få umgås med våra kära
familjer och andra anhöriga och vänner igen.
Livet måste, trots allt, gå vidare på något sätt och det gäller
även SWEA Forum, som fr o m nu kommer att ges ut oftare – troligen fyra ggr/år. Den första upplagan för i år har
du just läst.
Vi har i detta nummer försökt locka fler Sweor till att arbeta ideellt inom SWEA. Du har läst om medarbetarna i
Forums redaktion och deras olika uppdrag både inom och
utanför SWEA. Din insats behövs också. Jag vågar nog
påstå att vi aldrig kan bli för många.
Vi fick mycket intressant läsning om och av SWEAforskaren Nevra Biltekin samt Dag Blanck, professor i
nordamerikastudier vid Uppsala universitet och vår kon-

takt för SWEAs arkiv på Swenson Center, Augustana
College i Illinois.
Två nya skribenter debuterar i detta nummer: Louise spanar
trender och Malin skriver om välmående. Som tidigare har
ni också fått roas av Gotland-Malins ord i hennes krönika.
Visst var artikeln om SWEA Perths donationsarbete inspirerande? Om man tänker till lite längre så går det att hitta
bra och värdiga projekt att donera till. Allt för att sprida
kunskap om vårt kära Sverige.
Mitt liv går också vidare, vilket innebär att detta är mitt
sista nummer av vår medlemstidning Forum och att redaktörspennan nu lämnas över till nya krafter.
Fast som vi ofta upplever det, är världen ganska liten. Vi
kommer säkerligen att mötas igen i andra SWEA-sammanhang. Vill samtidigt tacka er för alla uppmuntrande ord
under min tid som redaktör för Forum och tack till er som
kommit in med tips på artiklar och reportage till tidningen.

Kerstin Dahl, FORUM-redaktör
SWEA Stockholm
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S W E A Ä R D E N S T Ö R S TA I D E E L L A
S V E R I G E F R Ä M J A N D E O R G A N I S AT I O N E N
U TA N F Ö R S V E R I G E

Vara vardeord
VÄ R L D S V I D VÄ N S K A P
G LO B A L K O M P E T E N S
LO K A LT S T Ö D

Var vision

AT T VA R A D E T S J Ä LV K L A R A
N ÄT V E R K E T F Ö R S V E N S K TA L A N D E
K V I N N O R U TO M L A N D S

Vart syfte

AT T F R Ä M J A S V E N S K K U LT U R , S V E N S K A
TRADITIONER OCH DET SVENSKA
S P R Å K E T I VÄ R L D E N

www.swea.org

