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Så har SWEAs  
avdelningar och  
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fortsatt vara aktiva  
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SWEA Beijing  

firar 20 år

med överrasknings-picknick  

på kinesiska muren

SWEOR I CORONA-TIDER

ETTAN –  dörröppnaren och navet 

i SWEA Sverige

HUR GÅR DET, SWEA SAC?
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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 päronglassIDEELLT ARBETE  är meriterande

MEDLEMSFÖRMÅNER
swea.org/medlem/formaner

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

och ett 30-tal länder. 

SWEA är den största ideella 
Sverigefrämjande organisa-

tionen 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 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 Utrikes- 
departementets kris- och  

beredskapsplan.

Ett svenskt nätverk på orten 
där 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.

SOM MEDLEM I SWEA FÅR DU:
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ADRESSLISTA
swea.org/var-finns-swea/avdelning-lista
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I detta nummer av SWEA Forum välkomnar vi Eva Wissting, 
SWEA Toronto, som ny redaktör för vår kära medlemstid-
ning. Vi har knutit flera nya skribenter till tidningen, som 

fortfarande har ett varierat och trevligt innehåll. Vi kan läsa om 
Sweor, mat, karriärer, trender, kultur, böcker, språk, livet utom-
lands och ett trevligt personporträtt av SWEAs hedersordförande 
Prinsessan Christina, Fru Magnuson. Vår helt nya jury för Sigrid 
Paskells stipendium presenteras också.

För andra året i rad hölls SWEA Internationals årsmöte digi-
talt. Vi längtar alla efter att kunna träffas på riktigt igen, men 
det var ändå glädjande att många medlemmar runt om i världen
deltog på årsmötet via Zoom. I det här numret av Forum kan 
vi bland annat läsa om vad som hände på årsmötet samt om 
Kronprinsessan Victoria, som tilldelades utmärkelsen Årets 
Svenska Kvinna 2021. Dessutom presenteras SWEA Interna-
tionals tre stipendiater som har fått 10 000 USD vardera. 

Våren har anlänt och sommaren är snart i full blom på de flesta 
håll, medan våra Sweor på södra halvklotet går mot vinter!

Jag önskar er alla en riktigt skön sommar, och vinter, och hop-
pas innerligt att vi alla kan resa lite mer detta år än samma tid 
förra året! Kanske vi till och med  kan ses på några sommar-
luncher i våra svenska avdelningar igen!

Varma hälsningar

Kära Sweor,

Stort TACK till…

Vår sponsor  

Barbro Osher
THE BARBRO OSHER PRO SUECIA FOUNDATION

ORDFÖRANDE

Suzanne Southard
Ordförande,

SWEA International
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Anastasia Konstadinidis 
SWEA Milano
Det jag gillar bäst med Forum är bredden 
och samhörigheten – att det finns något 
för alla. En tidning som når oss i alla 
världens hörn och knyter oss samman. 

Det bästa med att skriva för Forum, 
är mötet med andra intressanta och in-
spirerande svenska kvinnor världen över 
och att få möjligheten att berätta deras 
historier. 

Louise Jansson
SWEA Marbella
Att läsa Forum är som att ge sig ut på 
en miniresa runt världen! Så inspire-
rande att läsa om andra Sweors liv från 
jordens alla hörn.

Att skriva för Forum får mig att lyfta 
blicken och se trender i ett vidare pers-
pektiv. Det är mycket som är lika, men 
också mycket som skiljer sig åt i olika 
delar i världen. Det svenska vintermodet 
känns troligtvis inte så aktuellt för någon 
som bor i Bangkok. Jag vill göra det så 
relevant som möjligt för alla läsare.

Mi Karlsson Bergkvist
SWEA Global
Ända sedan jag gick med i SWEA  har 
jag uppskattat varje gång jag har fått 
mitt exemplar av Forum. För mig ger 
tidningen en varierad och mångfacet-
terad bild av det som händer i SWEA 
och reportagen kompletterar på ett bra 
sätt det som inte är direkt knutet till en 
specifik avdelning. 

Jag är väldigt glad över att få vara 
en del av Forumredaktionen. För mig 
som älskar att skriva är den enda 
svårigheten att begränsa mig. Det är 
en ständig, positiv utmaning att välja 
en eller ett par ämnen och utforma en 
artikel. Jag vet att Sweorna utgör en 
kräsen läsekrets och därför blir det 
ännu viktigare att göra en extra an-
strängning när jag skriver en artikel. 



5

10 48

  6    Kalendern

  8   SWEA Internationals årsmöte 2021  

  9    Årets Svenska Kvinna

10    SWEA Internationals stipendiater 

13    Nya SWEA Frankfurt

14    SWEA-podden

16    Svenska Skolan under pandemin

         I KÖKET MED ANNA 
18    Ulrika Eleonora Lindströms oslagbara 

västerbottensost

19    Mat och minnen från NYC

20    Prinsessan Christina, Fru Magnuson

21    SWEAs webbinarier

22    Paskellstipendiet mot stjärnorna

24    Att byta karriär i covidtider

        LOUISE SPANAR TRENDER 
26    Mjuka silhuetter i sikte

27    Året för SWEAs digitala genombrott

28    Aktiva SWEA-avdelningar under 
pandemin

         HÄLSOHÖRNAN 
32    Kom igång med din träning!

33    Notiser från Bangkok och Rivieran

34    Virginia Beach sprider svensk matkultur

         SVENSKA INSTITUTET 
36    Så kommuniceras Sverige bäst

          KRÖNIKAN 

37   Finns Gud i London?

          BÖCKER & LÄSNING 
38    Bokrecensioner

          BÖCKER & LÄSNING 
40    Ingvar Kamprads brev berättar

         SPRÅKFRÅGAN 
42    Vad heter online på svenska?

43    Det oöversättliga trädet

44    Sömnad för självförsörjning

46    På spaning efter de runda 
inslagningarna som flytt

48    Aktuell kultur från Sverige

49    Tre snabba frågor

50    SWEA i sociala medier

INNEHÅLL
NR 2 SOMMAR 2021

33 38



6

Juni

6    Sveriges nationaldag

21 Sommarsolståndet

25  Midsommarafton

26 Midsommardagen

Juli

1  Sista dag att skicka in tips och förslag 

till nästa nummer av Forum

13 Paltdagen

14  Kronprinsessan Victorias födelsedag

15 Tornedalingarnas dag 

15  Sista dag att skicka in text och bilder 

till nästa nummer av Forum 

19   Första dagen i 

fruntimmersveckan

26  Bellmansdagen

27  Sjusovardagen

Augusti

8    Kräftpremiär

9    Tove Jansson-dagen

10  Larsdagen

19  Surströmmingspremiär

23  Köttbullens dag

27  Raoul Wallenbergs dag

September

4    Hemslöjdens dag

10  Kulturarvsdagen

19  Messmörets dag

26  Europeiska språkdagen

29  Resandefolkets dag

Sommarsolståndet inträffar när jordaxeln lutar 
som mest mot solen, vilket sker runt den 21 juni. 
Det norra halvklotet har då årets längsta dag och 
kortaste natt. 

På 200-talet ska sju kristna män ha gömt sig i 
en grotta för att undkomma förföljelse från den 
romerske kejsaren Decius. Männen somnade och 
vaknade enligt legenden inte upp förrän 200 år 
senare. Folktron säger att den som sover för länge 
på sjusovardagen kommer att vara sömnig och 
försova sig under resten av året. Sjusovardagen var 
också en viktig dag i den gamla Bondepraktikan, 
som hävdade att om det regnar på sjusovardagen 
så fortsätter det att regna i sju veckor.

Larsmässan firas till minne av martyren S:t Lars. Per 
Brahe skrev 1581 att Ny råg sås ifrån Larsmässan 
intill Bartolomeus. I Skåne skulle slåttern vara över 
till Larsdagen om man inte ville riskera att förlora 
halva skörden. Dagen kallades ibland även för 
sultne Lars eftersom det kunde vara ont om mat 
innan årets nya skörd. 

Tove Jansson är en av våra internationellt mest 
uppskattade svenskspråkiga författare och 
bildkonstnärer. Hennes böcker är översatta till 
över 50 språk.

Köttbullar serverades redan kring år 1000 vid 
Richard den II:s hov i England och ungefär samtidigt 
fanns det köttbullsrecept i kokböcker i Bagdad. 
Typiskt svenskt är att servera dem tillsammans 
med gräddsås och lingon. Köttbullen finns med 
i Cajsa Wargs kokbok från 1754, men det var 
först på 1800-talet som maträtten blev vanligt 
förekommande i Sverige.

Syftet med europeiska språkdagen är att visa att 
det är viktigt och roligt med språk. EU har idag 
tre alfabet och 24 officiella språk, men det talas 
ytterligare runt 60 språk i särskilda regioner och 
av minoriteter.

Sammanställt av Eva Wissting

Kalendern
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Hej!
Det här känns ju pirrigt, mitt allra första nummer av Forum. 
Men faktum är att när jag fick frågan om jag ville ta över 
redaktörskapet så var det ganska lätt att tacka ja. De senaste 
åren har jag ställt om från en tidigare karriär inom verksam-
hetsutveckling och IT-projektledning till det som jag verk-
ligen brinner för, nämligen språk och litteratur. Jag är också 
intresserad av konst och kultur i alla dess former. Att då få 
engagera mig i en medlemstidning för en organisation som 
SWEA, som verkar inom precis de områdena, är ett tillf älle 
som jag helt enkelt inte kunde motstå.

Jag måste börja med ett stort tack till Forums tidigare re-
daktör Kerstin Dahl, som ägnat avsevärd tid och energi åt 
att dela med sig av sin erfarenhetsbank och se till att jag 
fått bra förutsättningar att ta vid, och detsamma gäller hela 

Kommunikationskommittén samt SWEA Internationals ti-
digare ordförande Christina Hallmert.

Det har också varit en ynnest att få kliva in i Forums globala re-
daktion tack vare den fina kompetens och erfarenhet som finns 
här, både vad gäller arbetet med tidningen och med SWEA 
generellt. Ni som läste förra numrets artikel om Forums in-
nersta kärna med korrekturläsarna Birgitta Benthede, Anna 
Cavallini, Christina Moliteus och Ninni Pettersson Wästberg 
samt vår formgivare Lollo Nylén förstår vad jag menar. Om du 
missade artikeln kan du fortfarande hitta den i Forums arkiv.

I det här numret av Forum återser ni flera bekanta skribenter 
från tidigare men också ett antal nya. Till exempel hittar ni 
”I köket med Anna” av Anna Tvinnereim, bokrecensioner av 
Carina Middendorf samt reflektioner kring att byta jobb mitt 
under en pandemi av Petra Socolovsky. Tanken är att alla tre 
ska fortsätta att skriva i Forum om just mat, böcker och kar-
riär. Missa inte heller Anastasia Konstadinidis reportage om 
svenska skolor, Margareta Nilsons artikel om SWEAs digitala 
genombrott och Åsa Wallmarks reportage om Kuala Lumpurs 
donationsprojekt, och ni kan räkna med att se fler artiklar från 
dem i kommande nummer.

Har du idéer och förslag till Forum? Kanske vill du också bidra 
med en text eller till och med bli en återkommande skribent? 
Hör i så fall av dig! Det här är alla SWEAs medlemmars tid-
ning och den blir vad vi tillsammans gör den till.

Med önskan om trevlig läsning & somrigt gräs under fötterna!

Från 
redaktören

Eva Wissting, SWEA Toronto 
Redaktör Forum
editor@swea.org
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SWEA Internationals årsmöte 2021
A V  S O F I A  S O L F O R S  •  S E K R E T E R A R E  S W E A  I N T E R N A T I O N A L

Vårt digitala årsmöte var i år mycket välbesökt och hade hela 97 inloggade deltagare! Det var verkligen 
väldigt roligt att så många medlemmar ville delta i mötet på en lördag.  

SWEA INTERNATIONALS ÅRSMÖTE 
infaller alltid på våren någon gång i mars-
april. Årsmötet brukar innebära att den in-

ternationella styrelsen träffas någonstans i världen 
för att arbeta tillsammans under ett par intensiva 
dagar. Nya och gamla styrelsemedlemmar får chan-
sen att bekanta sig med varandra och samtidigt arbeta kring 
viktiga frågor för organisationen; man ser över arbetsområden 
och diskuterar pågående projekt. Mötesdagarna brukar sedan 
avslutas med det officiella årsmötet och en gemensam avslut-
ningsmiddag där lokala Sweor ofta deltar. 

Precis som förra året måste allt som planerats ställas in och 
alla möten, inklusive årsmötet, fick hållas via Zoom, och alla 
medlemmar var välkomna att deltaga.

Faktum är att det måste vara en av de få fördelarna med 
pandemin, att vi faktiskt lärt oss att genomföra digitala möten 
på ett trevligt och bra sätt. 

När alla deltagande medlemmar loggat in och hälsats 
välkomna, tog vår ordförande Suzanne Southard ordet och 
förklarade mötet officiellt öppnat genom att slå klubban i bor-
det, klockan 15.05 svensk tid. Hon hälsade styrelsen, de särskilt 
inbjudna gästerna och alla deltagare varmt välkomna. Bland 
gästerna som hälsades lite extra välkomna återfanns SWEAs 
grundare Agneta Nilsson, vår juridiska rådgivare Gîta Pater-
son, Barbro Osher, Barbro Westin, Katarina Agorelius, Chris-
tina Hallmert samt alltså ett glädjande stort antal medlemmar 
från våra avdelningar runtom i världen. 

Ett årsmöte är ett bra tillfälle att få ett ansikte på styrelse-
medlemmar, kommittémedlemmar och naturligtvis informa-
tion kring verksamhetsåret. Suzanne ledde oss lugnt och tryggt 
genom mötet och gav en kort sammanfattning av året som 
gått. Hon tackade sina regionordförande och alla avdelnings-
ordförande som kämpat hårt för att hålla aktiviteterna vid liv 
detta märkliga år, då så mycket tvingats ske i det digitala rum-
met. Speciellt tackades också vår kommunikations-kommitté 
för det stora antalet intressanta webbinarier som presenterats 
under året, samt den nya SWEA-podden som lanserades under 
sommaren 2020, där svenska kvinnor med utlandserfarenheter 
intervjuas varannan vecka. 

Vår juridiske rådgivare Gîta Paterson tog oss igenom de le-
gala frågorna kring varumärkesskydd av vår logotyp och vår 
grafiska profil. Hon berättade också att man arbetar vidare 
med att utreda hur SWEA ska kunna bedriva verksamhet i 
Mellanöstern på laglig väg. Vidare gick vår skattmästare Per-
nille Nordström igenom resultat- och balansräkningen och 
informerade stolt att trots det svåra och annorlunda år vi lagt 
bakom oss, var våra donationer i stort sett likvärdiga med ett 
vanligt år. Våra avdelningar donerade hela 176 000 USD till 
olika svenskrelaterade projekt världen över! Tillsammans med 
SWEA Internationals tre stipendier donerade alltså SWEAs 
avdelningar drygt två miljoner kronor under 2020. En alldeles 
otrolig siffra som vi ska vara enormt stolta över.

Sammankallande i valberedningen, Rose-Marie Wiberg 
från SWEA Marbella, meddelade vilka medlemmar som före-

slogs till våra tio kommittéer och våra juryer. De 
utgör en viktig del av vår verksamhet och val-
beredningen välkomnade medlemmar att anmäla 

sitt intresse för att engagera sig inom SWEA, något 
som undertecknad garanterar är oerhört roligt och 

lärorikt. Att man får lära känna och arbeta med kreati-
va och duktiga Sweor från hela världen är en stor tillgång. 
En av höjdpunkterna vid varje årsmöte är tillkännagivandet 

av vem som blivit utsedd till Årets Svenska Kvinna samt vilka 
som är mottagarna av SWEA Internationals tre stipendier på 
10 000 USD vardera. 

Suzanne introducerade därefter Barbro Osher, SWEA 
San Francisco. Barbro fick ordet och presenterade Årets 
Svenska Kvinna, som i år blev H.K.H. Kronprinsessan 
Victoria. Barbro var nämligen den medlem som nominerat 
vår kronprinsessa till ÅSK-kommittén tidigare i år.

“Kronprinsessan står för allt som SWEA identifierar sig 
med: ett nutida, modernt Sverige med öppenhet, inkludering, 
miljötänkande och omsorg. Egenskaper som vi Sweor för med 
oss ut i världen i ett globalt systerskap över gränserna, där vi nu 
välkomnar vår Kronprinsessa”, kommenterade Barbro Osher 
vid nomineringen. 

Sammankallande i ÅSK-kommittén, Christina Hallmert, 
berättade att i år fick, för första gången, alla SWEA-medlemmar 
vara med och rösta fram Årets Svenska Kvinna och därmed vara 
jury för den fina utmärkelsen. Vår Kronprinsessa fick 37 % av 
rösterna, och blev dessutom Årets Svenska Kvinna exakt tjugo 
år efter att hennes mor Drottning Silvia blev utsedd. 

Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna tillde-
lades Emanuel Ippolito, en mycket begåvad ung dansare, 
som enligt juryn visar upp en dansteknik med en harmonisk 
rörelsekvalitet. Sammankallande i Sigrid Paskell-kommittén, 
Katarina Agorelius, tillkännagav stipendiaten.

SWEAs Stipendium för forskning i svenska språket, lit-
teraturen och samhället tilldelades Luca Gendolavigna för 
sin forskning i mångkulturell litterär miljö. Detta pris presentera-
des av Barbro Westin, sammankallande i stipendiekommittén.

En stolt Agneta Nilsson tillkännagav vem som var årets 
stipendiat för Agneta och Gunnar Nilssons stipendium 
för studier av interkulturella relationer. Årets stipendiat 
blev Evelina Nolin för att hon genom sina skulpturer återger 
fenomen i omgivningen mot en historisk bakgrund utifrån 
hennes egen släkt och dess relationer till USA.

Suzanne avslutade mötet med att tacka alla deltagare för deras 
insatser och närvaro. Efteråt passade många av Sweorna på att 
stanna kvar i rummet för digitalt mingel. Många härliga minnen 
delades och hälsningar skickades mellan jordens alla hörn. 

Årets BUSa, Anna Brännström, fick ett extra grattis av 
mötesdeltagarna och var glad och hedrad över den fina ut-
märkelsen hon fick i samband med SWEA Milanos årsmöte 
tidigare i år. Vi hade en trevlig stund, skrattade gott och det 
var svårt att lämna mötet. Det är tydligt att vi saknar att träffas 
inom SWEA och nu hoppas vi att världsmötet i Fort Lauder-
dale nästa år äntligen kan vara live igen!
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Kronprinsessan Victoria är en klar förebild för oss Sweor, men 
inte bara för oss. Hon åtnjuter största förtroende från det svenska 
folket genom sin okonstlade medmänsklighet, sitt mod och 
sin klokhet. Med respekt och ödmjukhet inför både tradition 
och innovation visar hon att Sverige är ett land att räkna med.

För femton år sedan hade jag förmånen att följa och växla 
några ord med Kronprinsessan Victoria. Hon var på officiellt 
besök i Pune, Indien, min dåvarande hemstad. Det som slog 
mig var hur oerhört påläst hon var om landet. Hennes frågor 
fick en och annan politiker och företagsledare att svettas lite 
extra i värmen. Jag minns även hennes genuina intresse för 
människorna i Indien. Kanske brås Kronprinsessan på sin 

faster; Prinsessan Christina, Fru Magnuson. För liksom sin 
faster, tillika SWEAs hedersordförande, utstrålar Kronprinses-
san en värme och ett engagemang som lätt smittar av sig.

För första gången någonsin fick alla Sweor i år vara med och 
nominera kandidater till Årets Svenska Kvinna. Barbro Osher 
var en av dem som nominerade Kronprinsessan. I sin moti-
vering skrev Barbro att Kronprinsessan verkligen står för allt 
som SWEA identifierar sig med: ett nutida, modernt Sverige 
med öppenhet, inkludering, miljötänkande och omsorg. Egen-
skaper som vi Sweor för med oss ut i världen i ett globalt sys-
terskap över gränserna, där vi nu välkomnar vår Kronprinsessa.

Att varje enskild SWEA-medlem numera kan vara med och 
påverka vem som ska bli Årets Svenska Kvinna, är en förnyelse 
som mottagits varmt bland Sweorna. Fem fantastiska kvinnor 
gick vidare till slutomröstning och vinnaren, Kronprinsessan 
Victoria, var förstås inte helt oväntad. 

Och det är extra roligt att det i år är precis tjugo år sedan H.M. 
Drottning Silvia blev utsedd till Årets Svenska Kvinna. Vi i 
SWEA är glada över att kunna ge dessa fantastiska kvinnor och 
förebilder den hyllning de så väl förtjänar.

Maria Svensson, SWEA Malmö har tidigare ansvarat för SWEA 
Internationals medierelationer. Efter 13 år i Kina och Indien är hon 
tillbaka i Sverige där hon driver egen konsultverksamhet inom kom-
munikation och marknadsföring.

A V  M A R I A  S V E N S S O N  •  S W E A  M A L M Ö 

Vid SWEAs internationella årsmöte i slutet av mars tillkännagavs att H.K.H. Kronprinsessan Victoria hade 
röstats fram, av SWEAs medlemmar, till Årets Svenska Kvinna 2021. Denna hedersbetygelse har sedan 1989 
tilldelats svenska kvinnor som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag i världen.

H.K.H. Kronprinsessan  
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IDAG ÄR LUCA DOKTORAND i nordiska språk 
och litteratur vid L’Orientale-universitetet i Neapel. I 
sin forskning om interkulturell samtidslitteratur skildrar 
Luca förhållandet mellan unga karaktärer av utländskt 
ursprung och det svenska samhället. Förhållandet är 
motstridigt, men också produktivt och tankeväckande. 

Att forska i interkulturell samtidslitteratur innebär mer i 
detalj att Luca studerar sambandet mellan litterära texter 
och sätter dem i dialog mot bakgrund av de historiska, 
kulturella och politiska förhållanden som finns i Sverige.

Luca kom att fascineras av området när han skrev sin 
magisteruppsats om utvandrarserien av Vilhelm Moberg. 
Han blev intresserad av Sveriges historia och kopplingen 
till hur landet på senare år har blivit ett avancerat mång-
kulturellt samhälle. Som doktorand fokuserar han på hur 
just denna mångfald påverkar det svenska språket och 
litteraturen i ett allmänt sammanhang, där invandring 
ses som en social och ekonomisk strukturell resurs för 
Sverige. Lucas avhandling beräknas vara klar inom ett år.

”SWEAs stipendiemedel kommer att hjälpa mig enormt 
mycket. Jag behöver införskaffa mycket litteratur, delta 
på konferenser och så småningom översätta avhandlingen 
vid ett prestigefullt akademiskt förlag”, säger Luca. 

Luca har varit i Sverige många gånger och känner en stor 
värme för allt som har med Sverige att göra. Han har till 
och med varit både student och gästdoktorand vid Göte-
borgs universitet. På frågan om det är något speciellt han 
saknar från Sverige svarar han att han saknar i princip allt, 
men framför allt lugnet. Han tycker mycket om att ha 
nära kontakt med naturen. Han saknar även möjligheten 
att kunna höra och samtala dagligen på svenska, det språk 
som han både lär sig och undervisar i.

Efter det att han har disputerat hoppas Luca kunna 
återvända till Sverige för att fortsätta forska. Hans 
framtidsdröm är att en dag kunna titulera sig professor i 
svenska språket och litteraturen.

LUCA GENDOLAVIGNA
MOTTAGARE AV SWEAS STIPENDIUM FÖR FORSKNING I SVENSKA 
SPRÅKET, LITTERATUREN OCH SAMHÄLLET 2021

A V  M A R I A  S V E N S S O N  •  S W E A  M A L M Ö

Luca Gendolavigna är italienaren som tidigt fattade tycke för Sverige. Redan som liten var han fascinerad 
av svensk musik och nordisk litteratur. Därför lärde han sig svenska direkt efter studenten i Italien. Genom 
åren har han sedan fortsatt att följa vad som händer i Sverige och han anser att landet är en stor förebild i 
solidaritets- och öppenhetsfrågor. 

SWEA INTERNATIONALS STIPENDIATER
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“UPPVÄXTEN PÅ GÅRDEN i Småland har haft en 
stark prägel på min konstnärliga praktik. Mina verk dis-
kuterar mänskliga avtryck i de miljöer som omger mig. 
Jag letar efter information som dominerar vår omgivning 
men som slumpmässigt har hamnat där”, säger Evelina.

Hennes verk tar avstamp i arkitektur, föremål, platser 
och ljud. Hon fastnar ofta för fenomen som har uppstått 
på grund av effektivisering av jordbruk, skogsbruk och 
infrastruktur. Hennes konstnärliga avsikt är att låta dessa 
fenomen, och de material de består av, imitera varandra 
i hennes skulpturala verk. 

Många av hennes förfäder emigrerade till USA under 
1800-talet, och just nu söker hon efter information som de 
kan ha lämnat efter sig i det småländska landskapet. Hon 
hoppas kunna följa upp något av dessa spår när hon flyttar 
till USA i höst. För efter avslutad utbildning på Konstfack 
i Stockholm har Evelina nämligen blivit antagen till mas-
tersprogrammet i Fine Arts på Parsons School of Design i 
New York, en internationellt mycket högt rankad konst- 
och designskola. Att ha blivit antagen till en så fin skola 
tycker Evelina känns som något av en dröm, och hon är 
mycket tacksam, för SWEAs stipendium gör det möjligt 
för henne att studera vidare i USA. 

Evelina har alltid haft ett intresse för färg och form-
givning, men det var aldrig en självklarhet att hon skulle 
bli konstnär. Hon famlade länge innan hon hittade något 
som kändes värdefullt att ägna sig åt och slets mellan vad 
hon upplevde förväntades av henne och vad hon själv 
ville. Till slut tog hon mod till sig och sökte till en konst-
skola lite i smyg. Då hade hon någon slags bild av att hon 
skulle ägna sig åt formgivning eller konsthantverk. Men 
väl på konstskolan fick hon insikt i hur man faktiskt kan 
arbeta som konstnär och vilka möjligheter som kommer 
med yrket. Hon blev helt såld och undrade varför ingen 
hade sagt något om det här till henne tidigare. Hennes 

kritiska tänkande blev plötsligt en tillgång och att arbeta 
i en konstnärlig process för att gestalta sina idéer var oer-
hört givande och kändes helt naturligt för henne. Hon 
bestämde sig där och då för att det var konst hon ville ägna 
sig åt resten av livet.

Det ska bli väldigt spännande att fortsätta följa Eveli-
nas interkulturella konstskapande. Hon anser själv att 
konstf ältet har en unik förmåga att verka avväpnande 
och gränsöverskridande. Denna förmåga vill hon för-
valta och på så vis öppna upp för interkulturella möten 
under hela sin karriär. 

”Det är fascinerande att man med hjälp av konsten och 
ödmjukheten kan röra sig relativt obehindrat mellan 
olika platser och samhällsskikt. Det är något som jag vill 
fortsätta att göra”, avslutar Evelina.

Bildkonstnären EVELINA NOLIN
MOTTAGARE AV AGNETA OCH GUNNAR NILSSONS STIPENDIUM FÖR 
STUDIER AV INTERKULTURELLA RELATIONER 2021

A V  M A R I A  S V E N S S O N  •  S W E A  M A L M Ö

Evelina Nolin är uppvuxen på en släktgård i södra Småland, i en liten by som heter Hornaryd. Det är där 
som hon hämtar inspiration till sitt skapande. 
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FÖR JUST DANSEN har öppnat dörrar som Emanuel 
bara kunnat drömma om. Han har fått stipendium till 
många dansskolor och tillbringat nästan alla sina somrar 
i London, New York, Paris och till och med Alabama i 
USA. När Emanuel som tolvåring fick dansa i Raymonda 
på Kungliga Operan i Stockholm blev han förälskad i att 
stå på en scen.

För att stå på scenen, är Emanuels kall och plats i livet. Det 
är det enda han verkligen vill göra. Det är också när han 
dansar som han känner att han lever fullt ut.

”Dansen är mitt ordlösa språk, min egen konstnärliga 
uttrycksform. Att få uttrycka det jag har inom mig – att 
förmedla och gestalta – är det centrala och det jag vill 
göra under hela min danskarriär”, säger Emanuel. 

Han anser också att det är viktigt att, som kille, vara en 
förebild och inspirera andra unga killar att börja med 
dans. Det råd han ger är att man ska vara medveten om att 
det är oerhört viktigt att ha en hög teknisk nivå. Det går 
inte att kompromissa med det. Man måste också kunna 
förmedla känslor och gå in i en roll. Emanuel säger att 
man kan jämföra det med gymnaster, med skillnaden att 
de inte har någon roll att förhålla sig till. 

”Inom baletten krävs att du ska behärska omänskliga 
och nästan omöjliga, onaturliga rörelser med kroppen. 
Du måste klara av att pressa kroppen till det yttersta och 
samtidigt förmedla en känsla, samt ha musikaliteten och 
närvaron. Det är inte lätt. Kroppen är ditt uttrycksmedel. 
Man måste finnas för sin publik och kunna gestalta även 
när man har ont och är trött. Det är viktigt med disciplin 
och att orka leverera varje dag. Att nöta in. Och att sam-
tidigt kunna resa sig och se framåt de dagar det inte går 
bra. Man måste förstå att dansen är en konstform”, berät-
tar Emanuel.

Just det här att nöta in är viktigt och Emanuel lever mer 
eller mindre i dansstudion. Han dansar från morgon till 
kväll. Hans högsta önskan är att en dag få dansa prin-
sen i Svansjön. I sin motivering till att utse Emanuel till 
årets Sigrid Paskell-stipendiat skrev juryn bland annat: 
”Med sin ambitiösa inställning och målmedvetenhet har 
Emanuel de allra största förutsättningarna att nå sina högt 
ställda mål”. 

Bli därför inte förvånade om ni inom en snar framtid får 
se honom på en balettscen någonstans i världen.

EMANUEL IPPOLITO
SIGRID PASKELL-STIPENDIAT 2021

A V  M A R I A  S V E N S S O N  •  S W E A  M A L M Ö

Liten, livrädd och blyg. Så beskriver Emanuel sig själv när han som nioåring skulle göra sin första audition 
på balettskolan i Göteborg. Han fick en svår ångestattack och klarade inte ens av att gå in i balettsalen. 
Men en mycket krävande jury såg hans talang och det blev starten på en otrolig resa i dansens värld. 

SWEA INTERNATIONALS STIPENDIATER
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SWEA Frankfurt/Heidelberg bildades ursprungligen 
1995, men 2017 var man tvungen att ta en paus. Avdelningen 
blev då en satellitavdelning till SWEA Köln/Bonn, vilket in-
nebar att medlemmarna fortfarande kunde ta del av SWEAs 
gemenskap trots att den lokala avdelningen inte fanns. För 
mig var det lärorika år och vi är tacksamma för att Frankfurt/
Heidelberg-medlemmarna kunde fortsätta vara Sweor under 
denna tid. 

2019 tog jag över som koordinator för 
avdelningen Frankfurt/Heidelberg. Det 
var då tanken började gro att starta SWEA 
Frankfurt och bli en egen avdelning igen. 
Genom att vara nära medlemmarna lo-
kalt finns det större möjligheter att forma 
verksamheten för dem, värva nya svenskta-
lande kvinnor och synas för dem som inte 
visste att vi fanns. 

Jag och dåvarande ordförande för SWEA 
Köln/Bonn, som jag fått ovärderlig hjälp 
och stöd av, kontaktade SWEA International om hur vi skulle 
gå tillväga för att komma igång med att starta SWEA Frank-
furt. Den största  utmaningen med att starta en ny avdelning 
var främst att förklara för dåvarande medlemmar vikten av att 
bli egna igen. Många trogna medlemmar och intressenter till 
interimsstyrelsen gjorde arbetet både inspirerande och roligt. 

Så, den 22 september 2020, blev vi officiellt den 13:e avdel-
ningen i MEMA (Mellersta Europa, Mellanöstern och Af-
rika) som består av SWEA Belgien, Berlin, Frankfurt, Israel, 
Köln/Bonn, Luxemburg, Malmö, Milano, Paris, Rimini, 
Rivieran, Rom och Örestad. Vilken härlig blandning! När 
allt var på plats, blev det viktigt för oss att synas, med en egen 
SWEA Frankfurt hemsida, Facebook och ett Instagramkonto.

För mig betyder det nya SWEA Frankfurt sammanhåll-
ning och gemenskap! Dessutom är tillgången, både lokalt 
och internationellt, till ett stort nätverk av kvinnor som är 
villiga att hjälpa varandra var än de befinner sig i världen, 
ovärderlig. Jag kan redan nu, efter bara ett par månader, 
känna hur roligt det är att som ordförande, tillsammans med 
den nyblivna styrelsen, driva SWEA Frankfurt. Vi ser verk-

ligen fram emot 2021 och många trev-
liga och inspirerande träffar och möten. 

Initialt kommer vi att fortsätta träf-
fas digitalt. Stammtisch har nu istäl-
let blivit regelbundna Zoom-kvällar, 
många med speciellt tema såsom Lu-
ciafika med frågesport, bokträffar, Gin 
& Tonic-provning samt receptbyte. Vi 
har definitivt blivit kreativa, vilket har 
uppskattats mycket av våra medlem-
mar. Det arbete jag, tillsammans med 
min styrelse, har lagt ner på att hitta 

engagemanget hos medlemmarna har verkligen gett dubbelt 
så mycket tillbaka. Våra digitala träffar har blivit någonting 
man ser fram emot!

Så snart det går kommer vi att träffas live igen. Vi hoppas 
kunna fylla 2021 med after work, Stammtisch och museibesök. 
Det ger oss så mycket att ses och stärker oss som förening. Des-
sutom ger det oss chansen att träffa nya potentiella medlem-
mar, göra reklam för vår förening och förhoppningsvis kunna 
växa i antal.

Jag vill göra allt för att ge våra medlemmar en ännu starkare 
känsla för vår nya avdelning. Tillsammans arbetar vi med att 
få ihop olika program och aktiviteter. Vår förening blir vad vi 
alla tillsammans gör den till!

NYA SWEA FRANKFURT  
Sammanhållning och gemenskap
A V  M A R I A  N O R L É N ,  A O  •  S W E A  F R A N K F U R T

Bildandet av interimsstyrelsen i september, från 
vänster Anett Györe, Maria Mauro, Ximena Wörner, 
Amalia Friman, Veronika Sparrborn, Eva Lampen och 
Maria Norlén

Svenskt kafferep hemma hos Anne Kristin Storch, från 
vänster Maria Norlén, Lena Arnault, Agneta Siemens, 
Anne Kristin Storch och Veronika Sparrborn  

Bembel med Ebbelwoi, taget på Zur 
Germania, ett av Frankfurts många 
Ebbelwoi Kneipen, resturanger som 
serverar traditionell Frankfurt-mat 

Gin & tonic-provning via Zoom

Det gångna året, 2020, är något att minnas för alla, men framför allt för SWEA Frankfurt. Efter gediget arbete 
bakom kulisserna kunde AO Maria Norlén den 22 september meddela att SWEA Frankfurt återigen var en egen 
avdelning. 
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I SWEA-podden hittar du intervjuer med svensktalande kvinnor över hela världen! Det är spännande 
livsberättelser och inspiration om livet på olika platser med allt från familj och bostad till karriär och fritid.

Våra uppskattade podcastavsnitt har hittills bland annat träffat Kristina Kappelin i Italien, Amy von 
Sydow Green i USA, Susanna Häggel i Libanon, SWEAs grundare Agneta Nilsson i USA, Ettan Bratt i 
Stockholm, Anna Centerman i Kina, Malin Mendel i Indien, Lena Walther i USA m.fl.

”Era poddar är verkligen superbra! Du har en 
så’n naturlig läggning att prata med folk och 
är så rolig när du brister lite ut i skratt över 
något i intervjun. Marielle Saunders liv var ju 
fantastiskt spännande att lyssna på! 

Tina O’Malley, SWEA Chicago

SWEA-PODDEN

JU
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PODDTIPS 1
Lyssna på SWEA-poddens samtal med Pia Sundhage, 
SWEAs ÅSK 2020. Det var i Ulricehamn allt började 
på 60-talet när hon inte fick vara med och spela 
fotboll med killarna. Idag är hon en av världens 
bästa fotbollstränare, numera bosatt i Rio de 
Janeiro, Brasilien, där hon är förbundskapten för det  
brasilianska damlandslaget.
swea.org/2020/sweapodden-20201216-sundhage

PODDTIPS 2
I ett populärt poddavsnitt från förra året berättar 
Maria Borelius om sin kunskapsresa mot ett bättre 
och ljusare liv samt om livet i England och relationen 
till Sverige. Maria har gett ut flera böcker i en serie 
om Hälsorevolutionen.
swea.org/2020/sweapodden-borelius-20200826

Nya avsnitt kommer varannan onsdag och du kan 
lyssna direkt från poddens hemsida: 
swea.org/sweapodden-overblick
Du hittar också podden på Spotify, Acast, Apple 
Podcasts, Google Podcasts etc.

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
Idéer eller kommentarer? Skicka till oss: 
sweapodden@gmail.com
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MER INFORMATION PÅ SWEA .ORG  ELLER E-POSTADRESS OFFICE@SWEA .ORG

Personerna vi söker har god digital kompetens och är vana
vid projektledning. Vi värdesätter också kandidaternas sociala 
kompetens, inspirationsförmåga och lyhördhet.
 
Båda posterna är förtroendeuppdrag som tar en hel del tid
i anspråk, i synnerhet posten som internationell ordförande. 
Uppdragen är obetalda men kostnader i anslutning därtill 
ersätts.

Kvalificerade sökande kommer att få fylla i ett frågeformulär
och intervjuas av valberedningen som bedömer kandidaternas 
lämplighet.

Har du frågor eller vill du rekommendera någon till en av 
posterna kan du kontakta SWEA Internationals valberedning 
på e-postadress valberedning@swea.org

Vi söker dig som har vana vid styrelsearbete och stor erfarenhet av ledarskap inom 
och utanför SWEA.

Du måste ha fallenhet för det svenska språket och mycket god förmåga att skriva på svenska samt 
lätt för att uttrycka dig även på engelska. Därtill söker vi ansvarskännande, 
företagsamma och välorganiserade SWEA-medlemmar med god kännedom om
och förståelse för SWEAs organisation och styrdokument.

SWEA INTERNATIONAL SÖKER

INTERNATIONELL ORDFÖRANDE
& VICE INTERNATIONELL ORDFÖRANDE

FÖR PERIODEN 1 JANUARI 2022 - 31 DECEMBER 2023

Välkommen att skicka in din ansökan tillsammans 
med ditt CV och ett rekommendationsbrev till 
office@swea.org senast den 15 september 
för posten som internationell ordförande 
och den 7 november 2021 för posten som 

vice internationell ordförande.
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”DET FÅR BÄRA ELLER BRISTA”, tänkte Anna Bränn-
ström, grundare och huvudlärare på Svenska Skolan i Milano, 
när hon bestämde sig för att flytta undervisningen till webben. 
Det var tidig vår 2020 och Italien hade precis inlett sin första 
lockdown. Med hjälp av sin kollega Emma Ivarsson lyckades 
hon hålla engagemanget uppe och driva verksamheten, med 
ett femtiotal barn, vidare.

”Det gick förvånansvärt bra att övergå till online-under-
visning. Vi tappade någon familj som inte kunde få ihop lo-
gistiken hemma men annars har alla fortsatt”, berättar Anna.

Hon bestämde sig ganska snabbt för att övergå till undervis-
ning via internet och började med att dra igång den årliga läsut-
maningen, en tävling där svenska skolor runtom i världen tävlar 
mot varandra i antalet lästa sidor. Svenska Skolan i Milano har 
varit ständig tvåa i flera år men ifjol, under lockdown och pan-
demi, blev det storslam och skolan vann stort. Planeringen med 
lektioner online sattes igång och lektionerna för de små kortades 
ner till en timme per gång. Grupperna blev mer homogena 
eftersom barnen kunde placeras in bättre efter ålder. Anna 
bestämde sig också för att slå ihop sin gymnasieklass med två 
mindre grupper i Aten och Budapest. Den nya större klassen 
blev ett lyft och eleverna fick fler klasskompisar. 

På Svenska Skolan i Singapore har övergången däremot 
varit tuffare.  Annelie Nikou som är huvudlärare på skolan 

sedan 2014, berättar 
att de hade lite drygt 
100 elever innan pan-
demin. De hade lek-
tioner en dag i veckan 
på en stor internatio-
nell skola med en lära-
re och assistent i varje 
klass. Men i början 
av februari 2020 fick 
skolan besked att de 
inte längre kunde an-
vända lokalerna och 
undervisningen flyt-
tade till Zoom.

”Till en början var 
alla assistenter med 
och stöttade lärarna, 

men när vi startade upp höstterminen tappade vi så pass många 
elever att vi inte längre kunde behålla våra assistenter. Vi för-
lorade lite mer än hälften och har numera drygt 40 elever”, 
säger hon. 
Även Svenska Skolan i Toronto har haft ett kämpigt år och har 
tappat cirka 30 procent av sina elever. 

”Många av våra familjer kände sig överväldigade av allt som 
höll på att hända i samhället med den växande pandemin och 
det blev för mycket för både barn och föräldrar”, säger Ulrika 
Johansson som arbetar på Svenska Skolan i Toronto.

Skolan har funnits i nästan 40 år och har två olika grupper. 
Den ena gruppen brukade ses en lördag per månad på IKEA 
medan den andra gruppen sågs en lördag i veckan och den 
hade precis funnit sig tillrätta i Svenska/Finska kyrkans lokaler 
när pandemin bröt ut. Inför skolstarten i september i f jol hade 
skolan bara 19 elever registrerade för det nya läsåret.

”Vi bestämde oss för att prova på en naturskola-modell 
och det blev mycket populärt under hösten. Men samtidigt 
som det kanadensiska vädret blev kallare och blötare så kom 
den andra vågen av covid-19 och vi hamnade i lockdown igen”, 
berättar Ulrika.

Att motivera eleverna framför skärmen har helt klart varit en 
utmaning, speciellt efter en hel skolvecka framför datorskärmen.

”De yngsta eleverna har haft svårt att engagera sig framför en 

Från kreativa klassrum  
till inrutad hemundervisning 
SVENSKA SKOLAN UNDER PANDEMIN 
A V  A N A S T A S I A  K O N S T A D I N I D I S  •  S W E A  M I L A N O 

Svenska skolor för barn runtom i världen har det senaste året fått tänka om. När pandemin bröt ut tvingades många 
flytta undervisningen till internet, en utmaning för både lärare och elever. Det spontana språket i klassrummet 
försvann och lärarna var tvungna att hitta nya sätt att hålla barnen engagerade framför skärmarna.

Ulrika Johansson

Kreativa klassrum i Milano
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skärm men lärarna har gjort ett fantastiskt jobb genom att hitta 
på allt möjligt för att hålla intresset uppe: gåtor, hänga gubbe, 
baka, och så vidare”, förklarar Ulrika. 

I Singapore har man upplevt samma problem med att skapa 
stimulerande lektioner som fungerar via webben. Omställnin-
gen från klassrum till datorskärm har också påverkat eleverna. 

”För eleverna har det blivit mer eget arbete hemma, där de 
kanske inte har möjlighet att få lika mycket hjälp med det som 
är svårt, något som de tidigare kunde få i klassrummet”, säger 
Annelie Nikou. 

Anna Brännström på Svenska Skolan i Milano upplever att 
lektionerna blir mer inrutade på nätet och att det är svårt att 
vara spontan. Varje lektion måste planeras in i detalj. 

”Det är fruktansvärt online. Det spontana språket i klass-
rummet försvinner”, säger hon. 

Svenska Skolan i Milano startade 2013 och har idag 56 barn 
i sju olika grupper, från förskolan upp till gymnasiet. Många 
av de äldre barnen har gått hos Anna sedan de var små och det 
finns en stark gruppgemenskap. Precis innan pandemin bröt 
ut, i början av 2020, åkte Svenska Skolans gymnasieungdomar 
iväg på en uppskattad skolresa till Kalix i Lappland, sponsrad 
av SWEA Milano. De bodde hos svenska familjer och träffade 
både Greta Thunberg och Kungen och Drottningen på den 
årliga samesammankomsten. 

I februari i år blev Anna utsedd till årets BUSa 2020 för 
hennes engagemang för det svenska språket. Förutom Svenska 
Skolan i Milano arbetar hon som lärare i svenska på Università 
degli Studi i Milano och har även skrivit och gett ut läroböcker 
i ämnet. Hon startade och driver också Istituto Culturale Nor-

dico i Milano, en kul-
turförening som ut-
för undervisning i de 
nordiska språken samt 
anordnar föreläsningar 
och seminarier kring 
det svenska kulturar-
vet.  Hon hade ingen 
aning om att SWEAs 
internationella styrelse 
hade nominerat henne.

”Det var verkligen 

chockartat. Riktigt roligt”, säger hon 
och ler. Att bli utsedd till årets BUSa 
är en bekräftelse på allt arbete hon läg-
ger ner. ”Det känns som att någon ser 
vad man gör. Det är ju så mycket jobb 
bakom lektionerna.”

Nu satsar Anna på att kunna köra 
igång med utomhusaktiviteter för 
barnen innan de går på sommarlov. 
Till hösten tar Svenska Skolan i Mi-
lano också över Miniklubbben, som 
Svenska Kyrkan tidigare drev, för de 
allra minsta barnen. 

Även Svenska Skolan i Singa-
pore ser positivt på framtiden.  Trots 
många nya utmaningar och förlust av 
elever har undervisningen online fört 
med sig mycket som är bra. Annelie 
Nikou berättar att de elever som är kvar är väldigt positiva; för 
en del barn har det till och med blivit bättre. 

”För vissa elever med diagnoser, vilka tidigare har haft 
svårt att klara av klassrumssituationerna, har det till och med 
fungerat bättre med Zoom-undervisning”, säger hon. 

I dag är den webb-baserade undervisningen vardag och 
lärarna har hittat sätt att stötta varandra. 

”Många lärare, som i början var skeptiska till att ha un-
dervisning via Zoom, tycker att det har fungerat bättre än 
förväntat. Vi lärare har träffats regelbundet, antingen på 
Zoom eller hemma hos någon, och tipsat varandra om olika 
lektionsidéer och undervisningssätt som fungerar bra på 
Zoom”, berättar Annelie. 

I Toronto tar man också nya tag och letar efter en ny hu-
vudlärare och två nya styrelsemedlemmar, då flera lärare och 
styrelsemedlemmar valde att flytta hem till Sverige under pan-
demin. De hoppas att de ska kunna fortsätta att träffas i sina 
två nuvarande grupper, så fort de får möjlighet att ses inom-
hus igen. 

Anastasia Konstadinidis, SWEA Milano skriver för Forum se-
dan 2021 och har en bakgrund som journalist men jobbar framför allt 
med att sprida sin passion för Ashtanga Yoga. Du kan följa henne på 
instagram: @stasiastories

Annelie Nikou

Svenska Skolan i Milano

Med Greta Thunberg i Kalix

Anna Brännström
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I KÖKET MED ANNA

DEN FÖRSTA FRÅGAN som jag 
fick till den här spalten kommer 

från Forums redaktör och det är en fråga 
som jag tror att många har ställt sig. Det 
handlar om vår älskade västerbottensost, 
osten som har tillverkats i Burträsk sedan 

starten 1872. Det var Ulrika Eleonora 
Lindström som, genom en ny och för den 
tiden speciell tillverkningsteknik, kom 
fram till receptet på osten. Skulle du få 
för dig att själv ysta fram den här osten på 
en annan plats i världen så går det tyvärr 

inte. Den grynpipiga och starkt aroma-
tiska västerbottensosten måste framstäl-
las på Norrmejerier i Burträsk och ha 
norrländsk komjölk som basingrediens. 
Dessutom är receptet hemligt och har 
sedan tillverkningsstarten förts vidare 
mellan generationer av ostmästare. Idag 
är ostmästare Thomas Rudin en av de få 
som kan receptet. Han har ansvarat för 
tillverkningen sedan 2001.

Blev du nyfiken på Ulrika Eleonora 
eller vill du veta mer om västerbot-
tensosten? Då kan du hitta information 
här: sv.wikipedia.org/wiki/Väster-
bottensost

Ibland blir våra icke-svensktalande vän-
ner också nyfikna på våra mattradition-
er. Då kan du dela med dig av den här 
länken: vasterbottensost.com/en

Ulrika Eleonora Lindströms 
oslagbara västerbottensost
A V  A N N A  T V I N N E R E I M  •  S W E A  T O R O N T O

Fråga
Min västerbottenspaj har alltid varit min stolthet på midsomrar och kräftskivor 
hemma i Sverige. Men vad kan jag använda istället, när jag inte får tag på väster-
bottensost utomlands?

Eva Wissting, SWEA Toronto

Svar
Tyvärr finns det ingen annan ost som man bara kan ta istället för vår älskade 
västerbottensost. Däremot har jag funderat lite, och jag tror att din paj skulle 
bli jättegod om du tittar på receptets mängd av västerbottensost och istället 
använder dig av 2/3 gruyère och 1/3 vällagrad parmesan. Gruyère och västerbot-
tensost har liknande fetthalt och smaken på en riktigt lagrad parmesan ger pajen 
en liknande syrlig och aromatisk smak.

Lycka till med pajen och hör gärna av dig och berätta hur den blev!Anna

Vår nya matskribent Anna Tvinnereim kommer att återkomma regelbundet i Forum på temat mat 
och matlagning! Har du en fråga om mat, svenska recept eller utbytbara ingredienser som du vill att 
Anna tar upp i kommande nummer? Mejla din fråga till: editor@swea.org E
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Det svartvita fotot här bredvid är taget 
i det svenska generalkonsulatets residens 
på 600 Park Avenue i NYC. Vem kunde 
då, 1989, tro att Eva och jag nu 32 år 
senare skulle träffas och prata gamla 
minnen? På kortet syns även Anne 
Skaug Andersson. Det var Anne och jag 
som under slutet av 80-talet arbetade 
som kockar hos Eva och Arne Thorén, 
dåvarande generalkonsul i New York.

Att mycket har hänt sedan det här kor-
tet togs är ju ett understatement. Eva har 
hunnit bli 89 år och jag 57. Att sitta och 
prata i tre timmar med Eva i hennes 
kök på herrgården i Össjö i Ängelholms 
kommun är det trevligaste jag gjort på 
mycket länge. Man pratar dock inte bort 
flera timmar tillsammans med Eva, man 
allmänbildas. Denna kvinna sitter inne 
med så mycket kunskap och historier 
och är dessutom en otrolig berättare, en 
riktig storyteller.

Den som en gång varit i Evas närhet 
förstår precis vad jag menar. Mitt första 
möte med SWEA var just på general-

konsulatets residens i New York. SWEA 
NY var ofta inbjudna och Eva berät-
tar bland annat om tillfällen, när det 
inte var någon annan tillställning på 
residenset, och då det mycket väl kunde 
hända att SWEA lånade matsalen och 
tränade gymnastik. Jag kan riktigt se alla 
”Jane Fondor” liggande på golvet iklädda 
benvärmare och gympadräkt med string 
där bak. 

I våras satt vi, under ett par timmar, 
vid Evas köksbord i det gamla fina 
huset ute på landet, utanför Ängel-
holm. Vi gick igenom hennes pärmar 
där hon sparat allt från recept, in-
bjudningar och bordsplaceringar till 
tackkort och tidningsurklipp. I den 
ena pärmen fanns dessutom den myt- 
omspunna svarta listan. Den svarta 
listan kunde man hamna på om man 
ignorerat några inbjudningar, uppfört 
sig illa eller varit allmänt tråkig under 
en middag. Att hamna på den svarta 
listan var såklart inget man strävade 
efter. Som tur var så är Eva inte lång-
sint, så hon kunde mycket väl ta bort 
ett namn från listan efter att personen 
ifråga uppfört sig väl eller bara svarat 
i telefon när Eva ringde. Då förekom 
kommentaren avskrivet. Det betydde 
att man hade skärpt till sig och nu 
mycket väl kunde få förtroendet att bli 
inbjuden igen.

Eva tog sitt uppdrag som hustru till Sveri-
ges generalkonsul i New York på största 
allvar. Eftersom hon tidigare arbetat ute 
i Europa för Findus räkning kunde hon 
sälja och prata för en produkt som hon 
trodde på utan problem. Att nu få sälja sitt 
land, Sverige, till amerikanarna var som 
en dröm. Detta gjorde Eva på ett galant 
sätt genom sitt otroliga sinne för organisa-
tion, gästfrihet och värdinneskap.

Om man kom som gäst eller kock till 

generalkonsulatet spelade ingen roll. Eva 
hade, och har, en förmåga att få alla att 
känna sig välkomna och väsentliga. Hon 
lyssnar, älskar att knyta bekantskaper 
och är framför allt nyfiken på männis-
kor. Dessa attribut använde hon dagligen 
för att göra arbetet med att sälja Sverige 
till en enda lång, underbart underhål-
lande och proffsig teaterföreställning.

Jag kommer ihåg hur imponerad jag var 
av Evas fantastiska personlighet. Att som 
kvinna våga ta plats, våga skratta högt, 
vifta med armarna och framför allt våga 
bjuda på sig själv var något som inte 
var lika vanligt då som idag. Att som 
25-åring få se och ta del av detta har 
funnits med mig hela livet. Mina tankar 
har ofta gått till Eva och hur hon just 
vågade ta plats.

Vad skulle du bjuda kungen på om han dök 
upp på middag? Många tänker nog något 
lyxigt som gåslever, kaviar eller liknande. 
Att ha bordsservering är ju bara givet, 
eller hur? Inte så givet om man heter Eva 
Thorén. Då tänker man på saken utifrån 
kungens sida. Kungen får ju aldrig själv ta 
mat, tänkte Eva och ställde till med buffé 
med pyttipanna i köket dit alla fick gå och 
hämta sin mat själva. Eva hade kungen till 
bordet, och efter att ha ätit upp frågade 
han artigt om det var okej att ta en andra 
portion. ”Jamen, givetvis!” utbrast Eva. 
”Det är ju precis det jag vill, att Kungen 
ska få äta vad Kungen vill och hur mycket 
Kungen vill!”

Anna Tvinnereim, SWEA Toronto 
skriver för Forum sedan 2021 och hon har 
alltid brunnit för att inspirera och sprida mat-
glädje. Under tolv år drev hon svenskt café i 
Toronto, men numera är det högstadieelever 
hemma i Sverige som får ta del av hennes 
matkunskaper. Du hittar Anna på Instagram 
som @annatvinnereim.

Mat och minnen från New York
A V  A N N A  T V I N N E R E I M  •  S W E A  T O R O N T O

Anna Tvinnereim berättar om ett samtal vid Eva Thoréns köksbord; ett samtal som handlade om 
minnen från det svenska generalkonsulatet i New York på 80-talet.

Eva Thorén och Anna Tvinnereim
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Med många strängar på sin lyra har Prinsessan Chris-
tina verkligen levt ett händelserikt liv. Genom 
åren har hon varit djupt engagerad i bland annat 

svenska och internationella Röda Korset, haft otaliga rep-
resentationsuppdrag och på senare år kan hon även titulera 
sig författare. Vilken ynnest det är att ha en så härlig och 
mångfacetterad kvinna som SWEAs hedersordförande. 

Jag ska dock erkänna att det var lite nervöst att ringa upp 
henne för det samtal vi hade bokat in. Men jag hade inte be-
hövt ha alla de där fjärilarna i magen. Vi hade det så trevligt att 
jag nästan glömde bort att det var en intervju jag skulle göra. 
Så vi samtalade om alltifrån Christinas författarskap till hur 
vi i Sverige förr i tiden krävde att kvinnor, som hennes egen 
farmor, skulle ta ett svenskt förnamn när de gifte sig med en 
svensk kunglighet. Brittiska farmor Margaret fick således bli 
Margareta på svenska. 

Och det är just Margaretas liv som senaste boken Hon kal-
lades Daisy: att finna en farmor handlar om. Det är en personlig 
skildring av en farmor som Christina aldrig fick träffa. Idén till 
boken uppkom under arbetet med den första boken Dagar på 
Drottningholm. Det var i familjearkivet som hon kom i kontakt 
med bilderna på sin farmor. Dessa skapade en nyfikenhet om 
vem hennes farmor egentligen var som person. Christina säger 
själv att hon fick ett väldigt intresse när hon dök djupt ner 
bland farmoderns personliga brev och fotografier. Hon ville 
liksom tränga bakom bilderna för att lära känna sin farmor och 
hennes historia. 

Och genom sitt febrila sökande lär hon känna farmor 
Daisy på djupet. I boken skriver hon om farmor Daisys 
framsynthet och varma intresse och engagemang för män-
niskor, til l och med långt utanför hennes egen krets. Hon 
berättar även om farmor Daisys konstnärliga talang och 

Prinsessan Christina,  
Fru Magnuson
SWEAs MÅNGFACETTERADE HEDERSORDFÖRANDE 
A V  M A R I A  S V E N S S O N  •  S W E A  M A L M Ö

Prinsessan Christina, Fru Magnuson 
med Carl Otto Werkelid
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stora intresse för trädgårdar. Vad jag förstår påminner de 
väldigt mycket om varandra och Christina säger själv att 
hon känner en djup samhörighet med henne.

Boken har fått strålande recensioner. Det är också ett 
mycket gediget arbete som Christina och hennes medför-
fattare kulturjournalisten Carl Otto Werkelid har lagt 
ner. Vi är många inom SWEA som 
vet hur ansträngande det kan vara 
att skriva uppsatser, avhandlingar 
och diverse projektarbeten tillsam-
mans med kollegor och kurskam-
rater. Jag var därför nyf iken på hur 
de lyckades att få till ett så bra sa-
marbete under så lång tid som det 
trots allt tar att skriva två böcker 
tillsammans. Christina säger att de 
passar väldigt bra ihop, för Carl Otto 
kunde se det hela objektivt medan 
hon själv var mer subjektiv. Det var trots allt hennes släkt 
böckerna skulle handla om. Det blev en bra mix helt en-
kelt, där hon berättade och sedan bollade de idéer med 
varandra. Därefter skrev de på varsitt håll, för att sedan 
dela texter med varandra fram och tillbaka. Vi strök, skrev 
om och så höll vi på tills vi båda var nöjda, säger Christina. 

Och det där med att vila och ta det lite lugnt på äldre dagar 

verkar inte riktigt vara Christinas melodi. Det är få som blir 
författare efter de har fyllt 70 år. Hon verkar dock inte riktigt 
se sig själv som en författare utan kallar det för ett ”pen-
sionärsnöje”. Det är svårt att beskriva i ord men det är just 
den här ödmjukheten som går som en röd tråd genom hela 
vårt samtal. När jag nämner hennes långa och fina meritlista 

säger hon att ”man helt enkelt fick 
hugga in”. Hon kommer dock inte 
att hugga in på en tredje bok, det 
säger hon med bestämdhet. 

Genom åren har Christina följt 
SWEA och sett organisationen växa. 
Det hela började en gång i tiden med 
att hon tyckte att det var en härlig 
vision som Agneta Nilsson hade när 
hon startade SWEA i Los Angeles 
år 1979. Christina kände att det var 
intressant och spännande med USA-
kopplingen för hon hade själv studerat 

i USA och hade således en anknytning dit. När Christina 
fick frågan om att bli SWEAs hedersordförande tackade hon 
självklart ja, för hon ville gärna vara en representant hemma i 
Sverige för sina många utflyttade svenska landsmaninnor. Än 
idag håller hon fanan högt för SWEA i Sverige. Så jag avslu-
tar där jag började – vilken ynnest det är att ha en så härlig 
och mångfacetterad kvinna som SWEAs hedersordförande!

SWEA International bjuder löpande 
in till nya webbinarier som alla 
medlemmar är välkomna att delta i!

Vi har webbinarier om allt från barn, 
konst, författare och skrivande, 
hälsa och välbefinnande, karriär 
och arbetsliv, till matlagning, 
träning, vetenskap och tekniska 
verktyg.

Alla webbinarierna spelas in och 
du kan titta på dem i efterhand 
via swealand.swea.org/sweas-
webbinarier/

Lösenord får du från din 
avdelningsordförande.

TIPS: Kom igång med Zoom!
Vill du också komma igång 
med Zoom? På det här 
webbinariet går Anna Bril från 
Kommunikationskommittén och 
Maria Jacky från SWEA Rom 
igenom grunder i Zoom. Bland 
annat tittar vi på hur du startar 
ett gratis konto på Zoom, hur du 

kommer med på ett möte samt 
några av funktionerna inne i själva 
programmet.
Länk: swealand.swea.org/2020/
webbinarium-20200429-bril-jacky

TIPS: Om svenska språket med 
årets BUSa Anna Brännström
Välkommen till ett webbinarium i 
det svenska språkets förtrollande 
värld! Här får du lära dig om 
svenska skrivregler kring 
styckeindelning och särskrivning. 
Anna tar också upp kuriosa om 
senare års talspråksfenomen.
Länk: swealand.swea.org/2020/
webbinarium-20200525-
brannstrom

Har du idéer om ämnen och 
föreläsare till kommande 
webbinarier? Kontakta Anna Bril: 
websocialmedia@gmail.com 

Planerar er avdelning ett webbinarium 
som kan vara intressant för fler 
Sweor? Hör gärna av er så att vi kan 
samordna planeringen!

SWEA INTERNATIONALS  
WEBBINARIER

”Kanske jag gissar rätt när 
jag tror att många fler än jag 
uppskattar alla webbinarier 
så mycket. De är berikande 
och räddar eller tröstar oss i 
pandemitider.”

Gunilla Ljungdahl,  
SWEA Stockholm

”Tack för organisationen 
av ännu ett väldigt givande 
föredrag, så tacksam för dessa 
tillfällen att få lyssna på så 
många intressanta kvinnor 
med så mycket erfarenheter!” 

Helena Lindgren,  
SWEA Milano
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“EN NY PROFFSIG JURY som kan hjälpa SWEA att ytterli-
gare synliggöra Paskellstipendiet – det ska jag göra allt för att få 
till.” Så gick mina tankar för ett år sedan i samband med att jag 
tilldelades uppdraget som sammankallande för kommittén för 
Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna. Hela den sittande 
juryn – Lill Lindfors, Per Arthur Segerström, Sara Granath 
och Hugo Ticciati – ville efter många års generöst arbete avgå, 
efter avslutat uppdrag i februari-mars 2021, och nu var det dags 
att få fram en ny.

Då Paskellstipendiet går till unga och mycket lovande artis-
ter i början av sin karriär, måste juryn kunna se artisternas 
potential på alla plan; även hos dem som ännu inte har vuxit 
klart och står mellan tonårs- och vuxenvärlden. Jag tänkte 
mig att den nya juryn kunde bestå av en övergripande spe-
cialist i scenkonsterna samt, som tidigare, en specialist inom 
varje konstart som vi uppmärksammar – teater, instrumen-
talmusik, sång och dans – och att de skulle vara kända, för 
att göra stipendiet välkänt och attraktivt och, varför inte, ge 
SWEA stjärnglans. Dessutom kändes det förstås viktigt att de 
nya jurymedlemmarna skulle vara kreativa och samarbetsvil-
liga personligheter. ”Endast det bästa är gott nog för SWEA”, 
var tanken.

PLANEN SÄTTS I VERKET
Till att börja med kontaktade jag prefekten för fakulteten 
för scenkonst vid Stockholms konstnärliga högskola, til-
lika regissör, Johanna Garpe. Vi är bekanta sedan vi med-
verkade i Kungliga Operans uppsättning av Don Juan Free-
style på Södra Teatern och jag har sedan dess följt hennes 
strålande karriär. Hon tyckte att det lät trevligt om jag 
nominerade henne. 

Vilken dansare skulle jag då fråga? Jag talade med en god vän om 
projektet och han satte mig i kontakt med den världsberömda 
balettdansösen Anneli Alhanko. Hon blev genast intresserad! 
Tobias Ringborg var ett ungt stjärnskott när vi gick samtidigt 
på Kungliga Musikhögskolan och är numera verksam som både 
violinist och dirigent världen över – en självklar kandidat att 
kontakta. Han kunde tänka sig vara med på detta och berättade 
att han själv hade fått ett SWEA-stipendium när han studerade 
på Julliard School i New York!

Paskellkommitténs tidigare medlem och sammankallande 
Sofie Marin, som är producent och framstående rådgivare 
inom svensk kultur, hade den strålande idén att nominera 
världssångerskan Anna Larsson. Nu behövdes det bara en 
skådespelare… Jag visste att vår vice ordförande Eva Kars är 
väl bevandrad i Sveriges teatervärld och hon tog tag i saken 
och bidrog med att nominera den framstående skådespelaren 
Elin Klinga.

Efter många månaders mejl och samtal med många kreativa 
och kunniga Sweor hade alla bitar fallit på plats och jag läm-
nade in förslaget till valberedningen. Till min stora glädje 
lyckades planen – vid SWEA Internationals årsmöte 27 mars 
tog styrelsen beslut och den nya mycket kvalificerade juryn var 
ett faktum. 

Alla ni Sweor runt om i världen kanske inte vet vilka dessa fem 
personligheter är, så jag berättar lite kort. Jag bad också var och 
en av dem att lämna en kommentar. I denna pandemi, som har 
slagit mycket hårt mot scenkonsten, känns deras engagemang 
som en ny vår och en frisk vind, som jag är säker på kan blåsa 
upp SWEAs segel på vägen mot nya äventyr, i uppdraget att 
främja och sprida svensk scenkonst.

PASKELLSTIPENDIET 
mot stjärnorna

A V  K A T A R I N A  A G O R E L I U S  •  S W E A  R O M

S A M M A N K A L L A N D E  P A S K E L L K O M M I T T É N

“Endast det bästa är gott nog för SWEA.” Paskellkommitténs 
sammankallande Katarina Agorelius, sångerska utbildad vid Kungliga 

Musikhögskolan och specialiserad i Italien, berättar om framtagandet  
av den nya juryn för Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna.
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JOHANNA GARPE är regissör och dramatiker inom opera 
och teater och har regisserat många uppsättningar i Sverige 
och Tyskland. Hon är sedan 1 januari 2020 prefekt för insti-
tutionen för scenkonst vid Stockholms konstnärliga högskola 
och innan dess har hon bland annat varit professor på samma 

högskola och på Operahögskolan 
i Stockholm. Dessutom var hon 
kulturråd vid Sveriges ambassad i 
London 2004–2008. 

Om uppdraget i Paskellstipendiets 
jury kommenterar Johanna:
”Jag känner mig mycket glad över 
att vara en del av urvalsproces-
sen för det här stipendiet! Det 
ska bli spännande att arbeta med 
så kompetenta kollegor i sti-
pendiejuryn! 2021 är ett år där 

scenkonsten drabbats hårt av nedstängningar med anledning 
av pandemin. Allt som nu kan stödja scenkonstens utveck-
ling framåt är viktigt. Själva fundamentet för scenkonstens 
framtid är såklart att begåvade konstnärer ges möjlighet till 
utveckling.”

ANNELI ALHANKO, Prima Ballerina Assoluta och hovdan-
sare, har varit premiärdansös vid Kungliga Operan i Stock-
holm. Hennes första stora huvudroll var i Rudolf Nureyevs 
Nötknäpparen 1971 och 1990 utsågs hon till hovdansare av 
Kungen - som första svenska dansare med denna hederstitel. 

Hon har gjort gästframträdan-
den runt om i världen och är den 
enda svenska ballerina någonsin 
som har bjudits in att dansa på 
Bolsjojteatern i Moskva. Efter att 
hon 1984 dansade Giselle där till-
delades hon dansvärldens finaste 
titel Prima Ballerina Assoluta vilket 
ungefär betyder: den främsta 
bland premiärdansöser. 

Hon kommenterar: 
”Jag tackar för förtroendet att få 

sitta i denna kvalificerade jury. Det är med stor glädje och 
stort ansvar jag tar mig an uppgiften att utse kandidater till 
detta prestigefyllda stipendium. Sverige har så många unga 
begåvningar och att få hjälpa till att finna dessa och ge dem 
möjlighet till fortsatta studier i sina respektive gebit är en 
ynnest.”

TOBIAS RINGBORG, violinist och dirigent, inledde sin 
internationella karriär 1994 vid 21 års ålder, då han vann 
Solistpriset som ges ut av Kungliga Musikaliska Akademien. 
Samtidigt gick han ut Kungliga Musikhögskolan och fortsatte 
vid Juilliard School i New York. År 2000 inledde han vid 

sidan av sin karriär som violinist 
den som dirigent och 2011 blev 
han invald som ledamot i Musi-
kaliska Akademien. 

Tobias kommenterar: 
”Jag känner mig mycket glad över 
att vara en del av urvalsproces-
sen för det här stipendiet! Som 
ung musikstudent, lite vilsen i det 
enorma New York, fick jag själv 
stipendiestöd från SWEA – så det 
känns helt riktigt att nu få vara 

med och ge något litet tillbaka. Sedan ska det bli ett sant nöje 
att arbeta med så fina kolleger i stipendiejuryn!”

ANNA LARSSON, operasångare, är internationellt anlitad 
vid opera- och konserthus och arbetar med världens främsta 
dirigenter. Hon är bland annat välkänd för rollen Erda i Ni-

belungens ring av Richard Wagner 
och sina känsliga tolkningar av 
Gustav Mahlers verk. 2011 valdes 
hon in som ledamot i Musikaliska 
Akademien och utsågs samma år 
till hovsångerska. 

Anna kommenterar:
”Det ska bli så roligt att få jobba 
i den här namnkunniga juryn för 
att uppmärksamma unga blivande 
artister och konstnärer, speciellt 
i dessa tider när den scenfram-

ställande konsten inte existerat på över ett år. De unga artis-
terna och konstnärerna behöver uppmärksammas och upp-
muntras, och det kan detta stipendium bidra till.” 

ELIN KLINGA, skådespelare, inledde sin karriär på Kungliga 
Dramaten i Stockholm 1994 med roller i ett flertal pjäser 
regisserade av Ingmar Bergman. Förutom på Dramaten, där 

hon ingår i den fasta ensemblen, 
har hon haft ett stort antal roller 
i svenska filmer och tv-serier. 

Elin kommenterar:
”I det mediebrus vi har idag, den-
na kakofoni av information, blir 
varandet och den gemensamma 
upplevelsen i nuet viktigare än 
någonsin. Att då bereda plats åt 
de unga konstnärer som kost-
samt och hängivet ägnar sig åt att 
slå igenom, blir ett viktigt arbete. 

Och att få göra det tillsammans med ett garde som verkligen 
nått fram, känns fantastiskt. Ser fram emot detta!”

PASKELLSTIPENDIETS NYA JURYMEDLEMMAR

S
TE

LL
A

N
 H

E
R

N
E

R

M
AT

S
 B

Ä
C

K
E

R
A

N
N

A 
TH

O
R

B
JÖ

R
N

S
S

O
N



Visst är det perfekt tajming! 
Jag bytte karriär, från jour-
nalist till mäklare, och 

tre månader senare lamslog covid 
världen. Kontoret stängde och ingen 
människa ville köpa hus eller flytta. 
I nästan två månader hände det inte 
ett smack på marknaden. Det var så 
länge folk stod ut. 

För då, i april-maj, fick folk nog av 
att bo trångt. Alla ville ha hemma-
kontor och egen trädgård eller bal-
kong. Vi hade dessutom hämtat oss 
från första chocken och börjat vänja 
oss vid att hålla avstånd, bära mun-
skydd och bara umgås utomhus. 

Folk började leta hus som galna. 
Och på något konstigt sätt fick min 
nya karriär som mäklare rejält med 
luft under vingarna. 

Jag har fortfarande svårt att vänja 
mig vid att träffa nya kunder med 
munskydd på. Det är så mycket vi 
läser ut av ansiktsuttrycken, oftast 
helt omedvetet, när vi träffar nya 
människor. Jag saknar fortfarande in-
nerligt att se människors leenden vid 
flyktiga möten på gatan eller i affären. 
Men vi har anpassat oss och livet som 
mäklare är rätt trevligt.

Det låter kanske drastiskt att sadla 
om helt, från att vara journalist till 
att jobba som mäklare, men det var 
något jag funderat på länge. Livet som 
frilanskorre för Sveriges Radio hade 
på ett sätt skämt bort mig. Jag var 
van vid att göra långa radioinslag för 
Studio Ett och dokumentärer för P1 
Kultur, från länderna där jag bodde. 
Jag hade hamnat i Amsterdam via 
studier på universitetet där och sedan 
bara stannat kvar eftersom det gick 
väldigt bra att frilansa därifrån. Efter 
nio år i Nederländerna var jag sugen 
på något nytt och min blivande man 
och jag flyttade till Madrid, där våra 
två pojkar föddes. 

Det var ett fantastiskt liv. Min 
man frilansade för den amerikanska  
radion, National Public Radio 

(NPR), och jag för Sveriges Radio. 
Vi bodde i en gammal patriciervilla 
i bergen utanför Madrid och barnen 
växte upp i naturen och följde ofta 
med oss på reportageresor till Portu-
gal och Marocko. 

När min man blev erbjuden ett 
jobb i Washington DC kunde vi inte 
motstå ett nytt äventyr, så vi flyt-
tade. Barnen var fyra och sju år och 
började på en tvåspråkig skola i DC. 
Jag fortsatte med frilanseriet och 
gjorde reportage och dokumentärer 
åt P1 från USA.

Men jobbet var lite ensamt och 
jag ville ha kollegor. Jag började titta 
på ett fast jobb och vikarierade ett 
tag på radion (NPR) i Washington 
DC och hade en projektanställning 
på Världsbanken. Men eftersom min 
man reste i jobbet, körde allt ihop sig 
med fasta arbetstider och barnpass-
ning. Jag vet att många familjer fixar 
att kombinera två heltidsjobb och 
barn, men vi hade det kämpigt.

Livspusslet är mycket svårare att 
få att gå ihop i USA än i Sverige 
eftersom det inte finns någon betald 
föräldraledighet. USA är faktiskt det 
enda landet i OECD som inte har en 
nationellt reglerad betald föräldra-
ledighet. De som har råd anställer en 
nanny eller betalar för barnomsorg 
som på vissa ställen kan kosta mer än 
college. De som har familj i närheten 
lutar sig mot den och får hjälp med 
barnpassning. Men väldigt många 
amerikaner, särskilt kvinnor, slutar 
jobba när barnen är små. När barnen 
börjar skolan vill dessa mammor ofta 
börja jobba igen, men deltidsjobb med 
arbetstider på vardagar från klockan 
nio till tre växer inte på träd i USA. 

Som journalist har jag skrivit spalt-
metrar av artiklar om detta sorgliga 
faktum. Men det löser ju ingenting. I 
USA får föräldrar, särskilt mammor, 
hitta en väg runt systemet. 

Jag började titta lite på hur andra 
svenskar löst det i USA. Genom mitt 

engagemang i Svenska Skolan för 
Barn i Washington DC och i SWEA 
BUS (Barn Utomlands och Svenska 
språket) hade jag byggt upp ett stort 
nätverk av utlandssvenskar runtom 
i världen. Och jag trodde mig snart 
se ett mönster i USA. Många svenska 
kvinnor har startat eget för att kunna 
kombinera familj med jobb.

En av mina svenska online-vänner 
jobbar som bröllops- och porträtt-
fotograf. En annan har en butik med 
svenska varor. Här i Washington DC 
har många av mina vänner fått jobb 
som lokalanställda på ambassaden, 
vilket medför många svenska anställ-
ningsförmåner. 

En sak jag märkte när jag såg mig 
omkring på sociala medier och i min 
vänkrets, var att förvånansvärt många 
svenskor verkade jobba som mäklare. 
Det där med hus har alltid fascinerat 
mig. Att äga sitt boende är nyckeln 
till att bygga upp kapital i de flesta 
länder och successiva lägenhetsköp, 
renoveringar och försäljningar har 
gett mig – och senare även min man 
– den ekonomiska friheten att ha ett 
spännande men rätt dåligt betalt jobb 
som frilansjournalist. Jag har ägt, 
renoverat och sålt i Sverige, Neder-
länderna, Spanien och USA. 

Som den journalist jag ändå 
är, började jag intervjua mina 
mäklarvänner om deras jobb. De de-
lade generöst med sig av sina erfaren-
heter och bilden jag fick av jobbet var 
att det är tufft i början. Mäklare job-
bar på kommission och det tar tid att 
bygga upp verksamheten. Jag skulle 
inte räkna med att ha någon ordentlig 
inkomst de första åren, sa de. Först 
efter fem år börjar det gå av sig självt. 
Det gäller alltså att tänka långsiktigt, 
ha besparingar och göra upp en plan 
för fem till tio år.

Men jobbet lät omväxlande, ut-
manande och potentiellt lukrativt. 
Det var värt ett försök. Jag gav mig 
själv två år.

Att byta karriär  
i covidtider
A V  P E T R A  S O C O L O V S K Y  •  S W E A  W A S H I N G T O N  D C

Nytt jobb precis innan en pandemi lamslår världen. Låter det 

som dålig tajming? Det skulle visa sig vara precis rätt tid för 

Petra Socolovsky att bli mäklare.
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Det var bara att ta fram studieva-
nan igen och pressa sig igenom li-
censkurserna så snabbt som möjlig. 
Sedan hade jag tur och fick arbeta 
i en av de bästa och mest seriösa 
mäklarfirmorna i stan, där jag nu 
lär mig jobbet från grunden. Jag vill 
inte utmana ödet, men det har gått 
väldigt bra hittills och jag har haft 
enormt mycket att göra.

Jag jobbar med köpare och säl-
jare, hyresvärdar och hyresgäster. I 
USA har köpare också en mäklare 
som representerar deras intressen 
och förhandlar för dem. Mycket av 
min tid går åt till att hjälpa köpare 
hitta bostäder, helst innan de kom-
mer ut på den öppna marknaden. 
Just nu finns det många fler kö-
pare än säljare på marknaden här i 
Washington-området och konkur-
rensen om bostäderna är hård. Det 
gäller alltså att kunna förhandla och 
lotsa köparen genom processen så 
att de vinner budgivningen. 

Många av mina kunder är också 
expats och de uppskattar att jag kan 
förklara kontrakten och den ganska 
komplicerade processen för att köpa 
hus i USA. Jag vet hur den skiljer sig 
från hur man gör i många andra länder. 

En del av mina kunder är svenskar 

som ska flytta till USA och behöver 
hjälp med att hitta något att hyra. Jag 
har även hjälpt vänner hyra ut sina 
lägenheter här i Washington DC. Jag 
jobbar också med säljare och hjälper 
dem att förbereda sina hus och lägen-
heter inför försäljningen, genom att 
hitta hantverkare, målare, trädgårds-
firmor och staging-företag som kan 
piffa till bostaden så att ägaren får så 
mycket betalt som möjligt för den. 
Jag älskar den här biten. Den skan-
dinaviska, lite avskalade, stilen är 
perfekt för att skapa ett hem som ser 
exklusivt och mysigt ut, men som 
samtidigt är neutralt nog för att en 
köpare ska kunna se sig själv i huset.  

Nackdelen med jobbet är att 
mäklare jobbar när klienterna har 
ledigt och tid att titta på hus. Det be-
tyder en hel del jobb på kvällar och 
helger. För mig är det inget större 
problem, eftersom jag som journalist 
är van vid konstiga arbetstider. Mina 
barn är stora och klarar sig utan mig. 

Det som kanske har förvånat mig 
mest med det här nya jobbet är hur 
spännande det är. Adrenalinet flödar 
när förhandlingarna hettar till. Det 
är mycket som står på spel. Att köpa 
hus är för många det största ekono-
miska beslutet de någonsin fattat. Jag 

inser vilket enormt ansvar jag har att 
lotsa mina klienter rätt och vilken 
gåva deras tillit är.

Den största kicken är när en af-
fär går i lås och jag ser hur lyckliga 
mina klienter är över sitt nya hem. 
Eller när en säljare känner att de har 
fått ett bra pris och att deras hus är i 
goda händer. 

I säljlitteraturen talas det ofta om 
vad det är som driver en. Vad är det 
som gör att man orkar när det tar 
emot? 

I mitt fall är det just den här 
känslan av att ha hjälpt en annan 
människa eller familj hitta ett hem 
där de kan känna sig trygga och tri-
vas. Ett hem där de till och med kan 
klara av en pandemi.

Den här artikeln publicerades först på 
SWEA Professionals blogg. Besök pro-
fessional.swea.org/blogg för att läsa om 
fler Sweors karriärerfarenheter. 

Petra Socolovsky, SWEA Washing-
ton DC, håller på att dra igång en lokal 
SWEA Professional-grupp och längtar 
efter att kunna se människors leenden 
på gatan igen, när det är tryggt att sluta 
med munskydd.

MER INFORMATION PÅ SWEA .ORG  ELLER E-POSTADRESS VALBEREDNING@SWEA .ORG

SWEAS SJU REGIONER SÖKER

ORDFÖRANDE
FÖR PERIODEN 1 MAJ 2022 - 30 APRIL 2024

 
VILL DU BLI EN AV VÅRA SJU REGIONORDFÖRANDE? 

En roll som innebär att du som ordförande i regionstyrelsen också blir en av SWEA Internationals 
styrelseledamöter. För uppdraget måste du ha varit avdelningsordförande i minst ett år och
deltagit i minst ett regionmöte. Du ska deltaga i SWEA Internationals styrelsemöten en till två 
gånger per månad och dessutom organisera regionstyrelsens möten och arbete. Du ska också 
närvara vid regionmötet, internationella årsmötet, världsmötet och Sverigemiddagen. 

Du som söker ska ha:
• Erfarenhet av att leda
• Lätt för att kommunicera och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, 
   både på svenska och engelska
• God kännedom om SWEA och våra stadgar

Respektive regional valberedning kommer att skicka ut mer information till alla avdelningar inom 
kort och ansökan ska vara dem tillhanda senast den 15 november 2021. 

För ev. frågor kontakta SWEA Internationals valberedning på valberedning@swea.org
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LOUISE SPANAR TRENDER
A V  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

Det har varit modeveckor runt om i världen och till skillnad 
från tidigare år så kan numera alla som vill sitta front row. Tradi-
tionella catwalk-visningar har bytts ut mot kreativa filmer när 
modeskapare runt om i världen visar nya kollektioner digitalt. 
Vi får också träffa designers i längre intervjuer där vi får höra 
tankar bakom skapandet av de nya plaggen. Och vad har vi då 
för härligheter framför oss?

Jo, vi ser generellt ett mode där funktionalitet och kvalitet tar 
mer plats. Det pratas om investment pieces – klassiska, tidlösa 
plagg som håller för tidens tand och kan kombineras med det 
mesta, vilket är logiskt när vi rör oss från det här med fast 
fashion och slit-och-släng-modet. Klimatet gör sig påmint och 
modebranschen ställer om. Remake och upcycle tar över cat-
walken, där plagg tillverkade av befintliga tyger och textilier 
får större uppmärksamhet. Det är inte bara små, experimen-
tella designers som sätter saxen i påslakan från 70-talet eller 
förra årets osålda skjorta; även stora lyxmärken tillverkar plagg 
av redan existerande material. Trenden med patchwork och 
mönstermix syns tydligt och blir en lekfull påminnelse om 
plaggets ursprung.

En tydlig trend är också de mjuka silhuetterna vad gäller 
jobbkläder. Den strikta kavajen ersätts av en ledigare variant, 
som tillsammans med vida byxor skapar en avslappnad kostym-
känsla. 

Många av oss kommer fortfarande att ha hemmet som ar-
betsplats ett bra tag framöver och det är logiskt att vi väljer 
en mer lättsam men ändå elegant stil för jobbgarderoben. Vi 
sneglar bakåt till 90-talet för inspiration, avskalat med enkla 
snitt. Lager på lager med kaftanliknande tunikor över byxor, 
där plaggen går i en mer nedtonad färgskala. 

Ett plagg som jag länge undrat när det är på väg tillbaka i mo-
det är den kortkorta kjolen. Och gissa vad – nu är den på väg 
tillbaka. Vem kunde ana? Det är dessutom inte bara kjolläng-
den som kryper upp, även överdelar blir kortare och visar ma-
gen bar. Men det finns andra sätt att visa hud i vår och sommar.

Louise Jansson, SWEA Marbella har börjat skriva för Forum i år. 
Louise är personlig stylist, trendspanare och radiopratare som alltid är 
på jakt efter det perfekta vintagefyndet, gärna Yves Saint Laurent eller 
Dior. Hennes webbsida hittar du på: www.loopeab.se

Mjuka silhuetter i sikte

FEM TRENDER FÖR VÅR OCH  
SOMMAR 2021
VISA RYGGEN med vacker ringning baktill på en klänning

HALTERNECKSKÄRNINGEN som visar axlar på ett elegant sätt

UTSKÄRNINGAR, cut-outs på en tröja eller klänning, som visar bar 
hud

PUFFIGA ÄRMAR vill vi ha, som nu syns på allt från blusar till trench-
coats

MONOKROMT, svart eller vitt, eller allra helst i kombination. Jag 
plockar gärna fram svart på sommaren och pastellerna på vintern! Nu kan alla sitta front row
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FÖRRA ÅRET BLEV DET en 
digital omställning för många av 
oss. Vi fick jobba hemifrån, många 

skolor ställde om till digital undervis-
ning och vi lärde oss att använda video-
samtal och onlinekonferenser i stället 
för att träffas i verkliga livet. Coronan 
satte stopp för personliga kontakter mer 
än vi någonsin hade kunnat ana. 

SWEA stod inte utanför den här ut-
vecklingen, utan tog ett rejält digitalt 
språng under 2020. Visserligen har både 
SWEA International och de olika avdel-
ningarna haft hemsidor och funnits på 
Facebook och Instagram sedan många år 
tillbaka och även använt digitala platt-
formar, till exempel för internationella 
och regionala styrelsemöten, men det 
blev ändå en stor förändring förra året. 

Redan i början av 2020, innan pan-
demin slagit till fullt ut, ställde SWEA 
International om medlemstidskriften Fo-
rum från papper till digitalt format. Vi 
är många som saknar känslan av en pap-
perstidning i händerna, men orsaken var 
framför allt de höga portokostnaderna. I 
samband med denna förändring genom-
fördes en enkät om Sweors medievanor.

Det visade sig att 95% av dem som 
svarade är online dagligen och att 67% 
använder sociala medier varje dag. 81% 
känner sig uppdaterade från SWEA 
International, 44% är med i SWEA 
Världen på Facebook, men lika många 
besöker aldrig webbsidan swea.org. 
SWEA Internationals nyhetsbrev öpp-
nas av drygt hälften av medlemmarna 
och mejlet om förra numret av Forum 
öppnades av 67%. Nyhetsbrev via e-
post är den främsta informationskällan 
från avdelningarna och 54% nämner 
avdelningarnas Facebookgrupper. 

När coronapandemin slog till på våren 

2020 reagerade SWEA International med 
att uppmuntra alla avdelningar att satsa 
på träffar via Zoom eller andra digitala 
plattformar och gav hjälp och råd kring 
hur man kunde sätta igång. SWEA In-
ternationals årsmöte, som skulle ha varit 
i Budapest i april, lades om till ett digi-
talt möte, som alla Sweor hade tillfälle 
att följa. Likaså genomfördes höstens 
regionmöten över Zoom. Även presen-
tationen av Årets Svenska Kvinna och 
stipendieutdelningarna skedde digitalt, 
eftersom Sverigemiddagen blev inställd. I 
år kändes det självklart att årsmötet hölls 
via internet och ingen tar ännu för givet 
att vi ska kunna träffas i sommar.  

Här i de tyska avdelningarna satte vi 
också igång med digitala styrelsemöten 
och sedan våren 2020 har vi bjudit in 
medlemmarna till träffar över Zoom. 
Det har varit digital fika, lunch, after-
work, bokcirklar och annat. Samtidigt 
har många Sweor varit tveksamma och 
känt sig obekväma med Zoommöten. 
Men för många har det mest handlat om 
att komma igång och upptäcka att det 
inte är så svårt, och då har de flesta va-
rit entusiastiska. SWEA Berlin kom på 
den ypperliga idén att föra samman unga 
Sweor som vill lära sig tyska och äldre 
Sweor som har svårt för det digitala.  

Samtidigt satsade SWEA Interna-
tional stort på att erbjuda webbinarier 
på ett stort antal teman. Det var SWEA-
relaterade ämnen som SWEA Profes-
sional, BUS, SWEA Art samt olika häl-
sorelaterade frågor – något som kändes 
speciellt viktigt i coronasituationen. Ett 
annat viktigt tema har varit just hur man 
använder olika digitala verktyg. 

Vi har också sett webbinarier om 
matlagning, presentationer av böcker 
av Sweor, eller där Sweor berättar om 

sitt arbete och sina erfarenheter. Web-
binarierna koordineras av Anna Bril, 
ansvarig för SWEA Internationals so-
ciala medier. De inleds med en utförlig 
framställning av temat av dagens gäst 
eller gäster. Därefter får alla möjlighet 
att ställa frågor och diskutera, antingen 
skriftligt genom en chat eller muntligt. 

Mer än 100 Sweor har deltagit i 
SWEAs webbinarier samtidigt. Den här 
direkta kontakten mellan Sweor över 
hela världen är något som gör webbina-
rierna särskilt speciella och som stärker 
gemenskapen. Alla webbinarier kan man 
även se i efterhand; de finns på swea.org. 
Du behöver ett lösenord som du kan få 
av någon i din avdelnings styrelse. 

Under 2020 startade SWEA Inter-
national även SWEA-podden, som är 
tillgänglig på alla vanliga podd-tjänster. 
Där berättar Sweor och andra svens-
kor om sina liv i olika delar av världen 
och delar med sig av sina erfarenheter. 
Här inser man vilken mängd fantastiska 
kvinnor det finns inom SWEA!

Hur världen blir efter pandemin, det 
är det ingen som vet. Vi hoppas givet-
vis att vi ska kunna träffas i verkliga livet 
igen, precis som tidigare. Men det är väl 
ganska säkert att vi kommer att utnyttja 
digital kommunikation i en mycket större 
utsträckning än tidigare. För SWEA 
betyder det framför allt att vi ännu lät-
tare kan umgås med varandra över hela 
världen men även i våra avdelningar – allt 
enligt SWEAs motto: världsvid vänskap, 
global kompetens och lokalt stöd!

En tidigare version av den här artikeln pub-
licerades först i SWEA Tysklands medlems-
tidning, årgång 10.

Margareta Nilson, SWEA Köln/Bonn 
skriver för Forum sedan 2021 och uppskat-
tar SWEAs världsvida vänskap ännu mer 
i dessa coronatider. Hon tycker om konst, 
kultur och natur och älskar att gå långa 
promenader med sin skissbok. Margareta är 
aktiv i SWEA Art och du hittar hennes 
konst på www.margaretartist.com

Året för SWEAs  
digitala genombrott
A V  M A R G A R E T A  N I L S O N  •  S W E A  K Ö L N / B O N N
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SWEA ATHENS
Maria Renhuldt, AO
Vi i SWEA Athens bestämde oss för att göra två saker direkt när 
vi såg hur situationen med covid utvecklade sig förra våren. Det 
första var att vi i styrelsen ringde ett samtal till varje medlem för 
att höra hur de hade det och för att hålla kontakt. Det var väl-
digt givande för oss alla och uppskattades mycket. För det andra 

så planerade vi flera möten i månaden 
via Zoom och om vi kunde ses utom-
hus på en vandring eller en lunch så 
ordnade vi det också. Men det gällde 
att vara snabb och flexibel för reglerna 
här i Grekland ändrades med kort var-
sel och vi tvingades till långa perioder 
av total nedstängning.

På Zoom hade vi morgonfika och 
afterwork med musik-quiz eller tema 
som böcker och film. Till Internatio-
nella kvinnodagen hade vi tema kring 

kvinnor som har betytt mycket för oss och inför jul bakade 
vi pepparkakshus. Vi har också haft gäster inbjudna som till 
exempel en språkvårdare från Språkrådet, då vi pratade om 
svenska nyord. En av våra medlemmar är guide och på Grek-
lands nationaldag höll hon ett föredrag om Greklands histo-
ria och i mars hade vi en uppskattad kväll med föredrag om 
grekiska viner, med en efterföljande vinprovning. Det gick 
fantastiskt bra på Zoom!

Ibland har vi bara setts via Zoom över en fika och det har 
också varit fint att ha den kontakten, men det har blivit mer 

givande när vi har haft ett tema tycker vi. På våra Zoom-möten 
har vi varit mellan 6-20 personer. Vi är knappt 40 medlemmar 
totalt så det tycker vi är bra. Det är dock några som inte kan an-
vända Zoom och det är synd. Å andra sidan är det andra som bor 
långt bort som kunnat vara med på fler aktiviteter nu än tidigare. 

När det gäller tips på aktiviteter så ger Zoom enorma möj-
ligheter; med lite fantasi kan man hitta på en massa.  På vår 
facebooksida har vi skrivit en manual för hur man kan få till ett 
lite festligare Zoom-möte. Vi har även länkat till en SWEA-
sida om Zoom. 

Eftersom meningen med SWEA är just att ses och göra sa-
ker ihop har det svåraste med anpassningen varit att vi saknat 
samvaron. 

Men Zoom har varit en bra ersättare som vi absolut kommer 
att ha parallellt med vanliga events framöver. 

Jag tror att SWEA har varit ett stöd för många. Själv har jag 
uppskattat kontakten och att på ett sätt ha kommit flera andra 
medlemmar närmare. Sedan tycker jag att det har varit väldigt 
inspirerande att se vad alla andra avdelningar har hittat på och 
jättetrevligt att vi alla många gånger blir inbjudna! Och SWEA 
Internationals webbinarier är ju så otroligt fina och intressanta; 
det är en lyx att ha haft tillgång till allt detta under året som gått.

Vi har ansträngt oss att vara aktiva på Facebook, både på vår 
öppna sida och på den stängda gruppen för våra medlemmar. 
Vi startade ett Instagramkonto i januari i år – allt för att synas 
och vara kontaktbara både för våra medlemmar och för andra 
intresserade. 

HUR GÅR DET ATT HÅLLA EN SWEA-AVDELNING 
aktiv under en pandemi?
A V  E V A  W I S S T I N G  •  F O R U M S  R E D A K T Ö R

Det har varit ett tufft år och det har även känts av i SWEAs avdelningar. Vi har inte kunnat träffas som vanligt 
och en del mångåriga traditioner har tvingats ta en paus. Samtidigt har vi börjat träffas och hålla kontakten på 
andra sätt, och nya aktiviteter har växt fram. Forums redaktör vände sig till Paris, Athens, Toronto och Houston 
för att höra hur det har varit ute i olika avdelningar och hur de gör för att hålla igång verksamheten och finnas där 
för medlemmarna.

Maria Renhuldt

Föredrag om grekiska vinerJulbak med pepparkakshus



SWEA HOUSTON
Karin Sandwall, AO
Förhoppningsvis känner våra Sweor att vi finns här även nu 
under pandemin, om än inte i det stora, så i det lilla. Det blev 
en dipp under några månader 2020 när frågetecknen kring co-
vid var som flest, men under hösten började lunchträffar utom-
hus komma igång. 

Jag tror att det viktigaste är att hålla glöden vid liv genom 
att fortsätta föreslå och bjuda in till aktiviteter och låta de som 
vill komma med. Ambitionen behöver inte alltid vara så hög. 
Vi försöker blanda fasta programpunkter med spontana luncher 
som annonseras på Facebook-sidan bara några dagar i förväg. 

Det blir levande och kul om inte allt be-
höver planeras långt i förväg. 

Vi har sagt att filosofin är att aldrig 
ställa in, blir det bara ett par deltagare så 
får det vara gott nog – kvalitet och inte 
alltid kvantitet. En annan enkel devis är 
att om man själv har roligt brukar det 
smitta av sig, och jag tycker att vi har 
bra och positiv energi i styrelsen. När 
andra medlemmar ser och hör att vi har 
roligt, kan vi växa organiskt och bli fler 
som kommer med på aktiviteterna. Att 

SWEA finns här och fortsätter att erbjuda kontakt och träffar, 
inger någon form av hopp i min bok.

Vi har också världens bästa webb- och Facebook-ansvariga i 
form av vår Naima Christensen som ser till att vi har ett digitalt 
interaktivt liv. Ett antal medlemmar är aktiva på SWEA Hous-
tons Facebook-sida, vilket förhoppningsvis gör att man som 
medlem vill gå dit och kolla vad som är på gång och kanske 
kommentera och ställa frågor. Jag älskar att man kan gå in och 
fråga gruppen var man kan köpa saltlakrits eller dill och få en 

massa glada tips till svar!
Zoom-aktiviteter som har va-

rit lyckade är bokklubben, fika 
och vinträff i kombination med 
frågesport. Enkelt men samtidigt 
engagerande och kul. Det blir 
alltid en hel del skratt! Mia Rehn-
man har med stor hängivelse ans-
varat för dessa. 

Vi har även haft utomhusträf-
far i form av semmelfika, luncher 
och vinprovning. Vi kommer 
att starta barnbokklubben un-
der våren och troligtvis ses ute i 

någon av Houstons många parker. Första kräftskivan för året 
blir utomhus med amerikanska kräftor. Det är en uppladdning 
för en mer riktig svensk kräftskiva i höst.

För att få med de som inte är så vana vid Zoom och det 
digitala så är det bästa att ringa runt och fråga, eller höra med 
andra medlemmar som kanske känner de som vi saknar lite 

bättre. Erbjud att leverera till exempel semlor om medlemmar 
inte kan eller vågar komma med när vi ses fysiskt! Vi är en 
ganska liten avdelning med knappt 40 medlemmar och då är 
sådana initiativ möjliga.

Jag tror att det är viktigt att inte bara tänka på hinder utan 
se möjligheter. En klassisk kommentar, men väldigt sann. Vad 
finns det för aktiviteter som passar extra bra just nu? Kanske 
kan man fråga medlemmarna vad de vill göra och känner sig 
bekväma med under rådande omständigheter? Egentligen är 
det ju härligt att bara gå ut i naturen, sitta ute i solen och 
äta lunch och varför inte vinprovning ute om vädret tillåter? 
Hundpromenad, bokbytarträff ute – varför inte? Vi har ju lite 
tur som har skönt väder, i varje fall just nu med våren här i 
Houston. Tuffare var det när vi drabbades av vinterväder med 
elavbrott och vattenläckor som följd… 

Det kan vara bra att få med sig en liten grupp som man kon-
taktar direkt och inte bara via en officiell inbjudan. Då blir det 
lättare att få med sig fler när det märks att intresse redan finns. 
Var positiv! Gör det enkelt! Och fortsätt bjuda in!

SWEA PARIS
Marja Niitepöld-Souquière, AO 
Det har inte varit lätt att hålla avdelningen aktiv. Fram till mit-
ten av mars 2020 kunde vi genomföra vårprogrammets plane-
rade evenemang med teaterbesök, lunchkonserter, museibesök 
och eftermiddagskaffe. Därefter var det total nedstängning.

Efter att den första chocken lagt sig bestämde vi oss för att 
försöka starta med Zoom-fika och fram till sommaruppehållet 
ordnade vi nio fika-tillfällen. Träffarna ägde rum utan något 
speciellt tema; de flesta hade bara behov av att prata om pande-

min och att prata av sig sin oro. 
Det var emellertid inte lätt att få 

med medlemmarna på dessa Zoom-
träffar. Medelåldern på Paris-Sweorna 
är relativt hög och majoriteten kände 
sig inte bekväma med det digitala. 
Efter en övertalningskampanj med 
många telefonsamtal lyckades vi få 
sammanlagt 18 av våra 71 Sweor att 
komma med på Zoom-fika. Endast 
fyra deltog dock regelbundet.

 Efter sommaruppehållet blev det 
en kort tid med viss lättnad, då vi 
åter kunde träffas under coronasäkra 

förhållanden. Under tre veckor ”i frihet” hann vi med att göra 
en promenad i Albert Kahn-parken, som innehåller ett antal 
trädgårdar med utgångspunkt från trädgårdskulturen i olika 
länder, samt besök på två utställningar; om skokreatören Chris-
tian Louboutin och om modeikonen Coco Chanels kreationer. 

Karin Sandwall

Marja Niitepöld-
Souquière

Promenad i Albert Kahn-parken

Träff utomhus i Houston
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Vi lärde oss också en hel del om 
Paris’ täckta passager genom ett 
guidat besök och vi fick uppleva 
en mycket intressant författaraf-
ton hemma hos vår Swea Bir-
gitta Lindqvist. 

Därefter blev det stopp igen! 
Valet föll då snabbt åter på Zoom-
fika, men nu med olika bestämda 
teman för att undvika kallprat 
om pandemin. Två av våra teman 
var ”Skogsbad – att uppleva na-
turen med alla sinnen och befrias 
från stress och negativa känslor” 
med hjälp av en av våra Sweor 

som även är yogainstruktör, samt ”Kost och hälsa” med tips och 
råd från en annan av våra medlemmar som är nutritionist.

Samtidigt öppnade vi under hela december månad en 
”skapa-julstämningsatmosfärs-ruta” på vår hemsida. Avsik-
ten var att försöka få så många som möjligt av medlemmarna 
att aktivt bidra med något, framför allt de som inte var in-
tresserade av eller behärskade Zoom-tekniken. Medlemmarna 
uppmuntrades att sända in berättelser, långa eller korta, någon 
julhistoria, något minne, julrecept, bilder och så vidare per 
mejl. Allt sattes sedan in på vår hemsida. Responsen var över-
raskande positiv. Många deltog med olika slags bidrag och vi 
följdes åt hela tiden från första advent och fram till jul. 

Parallellt med allt ovanstående uppmuntrade vi våra med-
lemmar att kolla regelbundet på de intressanta webbinarier 
som SWEA bjöd in till, likaså att anmäla sig till de digitala 
konferenser som arrangerades av våra vanligtvis anlitade mu-
seiguider och konferenciärer.

Alla medlemmar har under årets lopp regelbundet fått 
”Brev från ordföranden” per mejl och via hemsidan för att 
hålla så tät kontakt som möjligt och peppa medlemmarna att 
hålla ut. Det har blivit bra respons på dessa brev. Det är även 
viktigt att hålla kontakten via vanlig telefon med de speciellt 
ömtåliga eller utsatta under denna svåra period. Att bara höra 
en medmänniskas röst och att hon intresserar sig för just dig 
kan ibland göra underverk.

2021 har inletts med olika slags promenader och ett ”walk 
& talk” med titt-in på tio olika små konstgallerier, då vi samti-
digt tar hänsyn till alla gällande regler med att hålla avstånd, gå 
i mindre grupper, bära munskydd och så vidare. Eftersom res-
tauranger, kaféer och serveringsställen är stängda har vi istället 
tagit med oss egen matsäck och haft picknick på lämpliga stäl-
len. Mycket populärt! 

Vi har fortsatt med våra Zoom-eftermiddagsfikor och al-
ternerat dessa med Zoom-aperitif på kvällstid före middagsdags, 
alltså vid sju- eller åtta-tiden. Vi har haft ett tema varenda gång, 
det är det som fungerar bäst. Trots att vi de senaste månaderna 
har fått flera nya, yngre medlemmar, och vi därmed har anpassat 
våra tider till deras rytm med arbete, familj och barn så är det 
alltjämt mest den äldre åldersgruppen som deltar.

Det digitala är naturligtvis väldigt bra, men det kan ibland 
bli för mycket av det också. Speciellt för de yngre som måste 
distansarbeta hemifrån på dagarna och kanske även har digital 
distansundervisning för barnen. Då kan det vara svårt att mo-
bilisera dem för ytterligare digitala event med SWEA. 

Satsa på utomhusaktiviteter när så är möjligt! Efter ett helt 
corona-år har folk behov av att kunna träffas fysiskt när det går! 
Utnyttja Zoom eller andra digitala plattformar inte enbart för 

diskussioner utan för kulturell verksamhet när den möjligheten 
finns! Utnyttja SWEAs webbinarier och podden! Uppmuntra 
via telefonsamtal när så är möjligt!

För de medlemmar som inte är vana vid det digitala så är 
det bästa om någon som bor i närheten kan hjälpa till direkt 
på plats med att ladda ner Zoom. Det har tyvärr sällan varit 
möjligt; vi har i stället handlett några personer per telefon.

Sweorna i Paris har fått övertalas att använda digitala me-
del. Vi tror att vi efter ett år trots allt har lyckats med det. Vårt 
årsmöte, som hölls i början av mars, kunde inte bli annat än 
via Zoom, och till vår glädje deltog ungefär hälften av alla våra 
medlemmar.

Nyligen har vi öppnat en ny ruta på vår hemsida, med upp-
muntran att åter sända in bidrag per mejl i form av berättelser, 
foton från naturen, en liten påsktävling, med mera. Bidragen 
har börjat strömma in!

SWEA TORONTO
Lisa Quondamatteo, AO &  
Linda Granqvist, programansvarig

Vi agerade väldigt snabbt när pandemin kom. Först ville vi i 
styrelsen säkerställa att alla mådde bra genom att prata med 
alla medlemmar personligen. Sedan insåg vi också att det var 
viktigare än någonsin att fokusera på aktiviteterna då vi alla 
mer eller mindre satt isolerade. Det märktes att många hade ett 
behov av att prata av sig, i synnerhet i början av pandemin. Vi 
hade då Zoom-möten lite oftare, men nu ett år senare pratas 
det mycket mindre om covid på våra träffar. 

När styrelse ringde till alla med-
lemmarna efter lockdown förra året 
identifierade vi en del medlemmar 
som var ensamma och vi såg till att 
ringa till dem lite då och då. Vi fick 
också igång SWEA Care i Toron-
to och denna fina grupp har också 
ringt runt och erbjudit hjälp. Just nu 
hjälper SWEA Care medlemmar med 
skjuts till vaccinationstillf ällen, om 
det behövs. 

I SWEA Toronto har vi också en 
aktivitetsgrupp bestående av fem med-
lemmar som träffas med jämna mel-
lanrum och planerar program. Rätt 
omgående började vi använda Zoom 
och anpassade aktiviteterna till den 
nya mötesplattformen. Tack vare flitigt 
deltagande bland medlemmarna har vi 
sporrats att hitta på en massa trevligt.

Vi har fångat upp lite olika in-
tressen som går att göra virtuellt, till 
exempel matlagning, handarbete, lit-
teratur, film och träning. Styrelsen har 
frågat några medlemmar om de är in-

tresserade av att ta hand om vissa aktiviteter och vi har utsett 
en eller några ansvariga för respektive grupp; dessa personer 
planerar, bjuder in och genomför mötena. Försök att hålla det 
enkelt! Det behöver varken vara dyrt eller tidskrävande att träf-
fas. Inför påsk hade vi till exempel en träff på Zoom där vi 
målade påskägg tillsammans. Det var hur trevligt som helst! 
Man måste inte ha jättemånga som kommer varje gång, träffar 

Linda Granqvist

Lisa Quondamatteo

Promenad med picknick



Promenad i Toronto

kan vara lika trevliga med bara några stycken.
Vi har en ny grupp som heter ”Kulturskutt under lockdown”. 

Vi träffas efter att vi har tittat på en film, en utställning, en 
intervju eller liknande om en viss konstnär eller föreställning 
och pratar om det. Just nu erbjuder många olika museer gratis 
visningar virtuellt. Den här månaden utforskar vi den svenska 
konstnären Hilma af Klint.

Uppmuntra alla att komma med på ett möte! Har man varit 
med på Zoom en gång kanske man inser att det inte alls var 
så svårt. För att hjälpa dem som inte är vana vid Zoom kan 
man bjuda in till träning. Vår ordförande, Lisa, har gjort en 
användarguide med hjälp av screen shots och beskrivit vad man 
ska göra vid varje steg: ”klicka på länken”, ”klicka på Open 
Zoom”, ”svara ja när du får frågan om du vill använda datorns 
audio” och så vidare. Bara man har varit med en eller två gånger 
går det ju genast lättare. Ring också till personer som du tror 
kanske är ensamma och erbjud dig att hjälpa dem!

Svårast det här året har såklart varit att inte kunna träffas i 
verkligheten. Vi saknar varandra. I Toronto har vi dock haft 
ett väldigt aktivt och positivt år med Zoom. Vi utökade våra 
träffar och aktiviteter från ett 60-tal om året till över 150 förra 

året. Våra medlemmar som bor utanför Toronto, så långt iväg 
som Sverige, Finland, Azorerna och många timmar iväg i On-
tario kan nu vara aktiva i föreningen och det har varit väldigt 
positivt för oss.

Det är svårt att planera aktiviteter på längre sikt. Restrik-
tionerna kan ändras närsomhelst och då kan ju all planering 
gå till spillo. Många av de mest uppskattade träffarna, såsom 
vårfesten, Jenny Lind-konserten och julfesten fick vi helt ställa 
in på grund av pandemin. Men även om det har varit ett job-
bigt år för många av oss har vi trots allt lärt oss otroligt mycket. 
Vi har hittat nya mötesformer och avståndet är inget hinder 
för att träffas längre. Även om vi 
förhoppningsvis kommer att börja 
träffas som vanligt snart tror jag 
att vi även kommer att ha virtuella 
träffar som komplement framöver.

Zoom är helt klart här för att 
stanna i kombination med vanliga 
träffar. Fortsätt erbjuda och över-
tyga era medlemmar! För styrelser 
och programgrupper är det vik-
tigt att hitta aktiviteter som passar 
avdelningens medlemmar. Sedan är 
det upp till medlemmarna att stödja 
sin styrelse och att ställa upp och 
komma på sammankomsterna, även 
om de är digitala. Vi har jättetrev-
ligt tillsammans. Det enda sättet att 
hålla liv i en avdelning är ju om alla 
gör sitt för att det ska lyckas, och det 
gäller styrelsen, programansvariga 
och medlemmarna.

Utflykt med vinprovning

SWEAs RUMSFÖRMEDLING
Läs mer via länken

swea.org/medlem/rumsformedling-2
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Kom igång med din träning!
Har du svårt att komma igång med att träna? Då har jag några bra tips för dig här.

Bara en aning fysisk aktivitet kan göra stor skillnad för din kropp och ditt sinne. Det här känner 
du säkert redan till, men när det handlar om träning och motion kan det vara långt mellan tanke och 
handling. Många skaffar sig ett gymkort för att sedan aldrig börja. Här kommer jag att tipsa om hur 
du på ett enkelt sätt kommer igång med att träna och motionera!

HÄLSOHÖRNAN MALIN KÅGEMAN
Personlig tränare och hälsocoach • SWEA Marbella

Börja med en plan
• Vad vill jag uppnå? 
• Hur vill jag uppnå mitt mål?
• Vilka är mina förutsättningar?
• Hur mycket vill jag träna/motionera? 

Använd nu din plan som utgångspunkt. Då 
kan du alltid justera längs vägen, om du har 
satt ribban för högt eller lågt.

Sätt realistiska mål
När du gör din plan ska det vara mål som 
du kan uppnå. Hellre börja sakta och lugnt 
än att gå in i väggen redan innan du har 
kommit igång.

Stora framgångar bygger på små 
framgångar. Satsa gärna på minst en liten 
framgång varje dag eller sätt upp delmål. 
Vad är det minsta jag kan göra idag för att 
nå mitt mål? 

Välj något som du tycker är roligt
Chansen att du fortsätter är betydligt 
större om du gör något du gillar! Älskar 
du att dansa så anmäl dig till ett danspass. 
Eller gillar du bollar mer, börja då med en 
bollsport! Det kan också vara så att du trivs 
bäst framför tv:n hemma och då kanske du 
ska börja med ett träningsprogram som du 
kan göra på vardagsrumsgolvet. För att din 
träning ska vara hållbar och varaktig bör det 
vara något som du tycker är roligt.

Gör en undersökning innan du börjar
Innan du sätter igång med din träning 
kan det vara bra att göra lite förarbete, 
vi vill ju helst använda kroppen på bästa 
sätt så att vi inte drar på oss skador.  Vill 
du börja med gruppträning, så börja med 
ett nybörjarpass där övningarna förklaras 
noga.  Vill du träna själv finns det många 
hemmaprogram i olika nivåer att följa. 
Alternativt kan du boka en personlig 
tränare som sätter ihop ett program till dig.

Skaffa en träningskompis
Har du misslyckats varje gång du har 
försökt komma igång kanske du ska testa 
att skaffa en träningskompis att träna ihop 
med. För många människor är det en stor 
motivationsfaktor att förplikta sig gentemot 
andra. Sätt upp några mål tillsammans och 
peppa varandra att komma iväg eller göra 
det som ni har kommit överens om.

Förberedelse
När energin tryter så förbered dig i lugn 
och ro dagen innan. Det kan till exempel 
handla om att lägga fram kläder för 
morgonens löptur, bestämma träff med en 
väninna eller packa träningsväskan så att 
du kan köra direkt till gymmet efter jobbet 
i stället för att slänga dig i soffan. Om du 
känner dig stressad kan det vara svårt 
att komma igång med nya rutiner. På sikt 
kommer det att gå av sig självt, för ju mer 
rutin det blir, desto mindre energi krävs det.

Satsa på snygga träningskläder
Ska du komma igång med att träna för 
första gången eller efter en längre tids 
uppehåll, utnyttja då möjligheten att shoppa 
nya, snygga och funktionella träningskläder 
som du känner dig bekväm i.

Gör spellistor
Ska du vara aktiv på egen hand kan musik 
vara en väldigt bra motivationsfaktor. Gör 
en spellista med musik som ger dig skön 
energi, så att du kopplar samman motion 
och träning med något positivt!

Aktivitetsarmband
En aktivitetsmätare är perfekt om du tränar 
själv. Genom att mäta tid, avstånd, puls och 
annat längs vägen motiverar den dig till att 
satsa lite extra. Använd den även till att få in 
mer vardagsmotion genom att till exempel 
räkna antalet steg per dag.

Malin Kågeman, SWEA Marbella är vice 
ordförande och webbredaktör för avdelningen. 
Hon jobbar också med SWEA Internationals 
sociala medier och skriver för Forum sedan 
2021. Hennes stora intresseområden förutom 
hälsa och träning är resor, trädgård och 
blommor.
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SWEA Rivieran skickar en hälsning om sina aktiviteter 
mellan vårens lockdowns.

I början av mars blev det bouleturnering i Antibes under 
ledning av Gittan Robertson. Inga restauranger var öppna 

så det hela avslutades med picknick. Det 
blev en härlig dag i solen med idel glada 
Sweor.

Under våren besöktes även konst-
nären och skulptören Lena Detter-
vik (till vänster i vitt) i hennes hem i  
Tourettes-sur-Loup.

Konstnärinnan bjöd på bubbel och 
efter vår härliga konstrunda hade vi 
picknick på terrassen.

Första hedersledamoten 
i Bangkok
A V  E V A  S T E I N B A C H  •  S W E A  B A N G K O K

Hedersledamoten Irma Gustafsson 
tillsammans med Eva Steinbach, 
ordförande SWEA Bangkok.

Precis innan jul utnämnde 
SWEA Bangkok Irma Gustafsson 
till hedersledamot. Irma föddes i 
Finland men har bott i Thailand 
sedan 1959. Hon har drivit olika 
företag, bland annat Scandia Bou-
tique som sålde porslin från främst 
Finland och Sverige. Senare ut-
vecklade Irma sin verksamhet med 
teakprodukter och drev bland an-
nat två fabriker i Chang Mai. 

Irma besitter en djup kunskap 
om Thailand och dess historia 
och hon har vid många tillf ällen 
hjälpt till att sprida sin kunskap 
till oss Sweor. När vi exempel-
vis hade RM 2018 höll hon en 
guidekurs för oss som skulle visa 
deltagarna runt i de gamla de-
larna av Bangkok. Trots sin höga 
ålder gick hon med oss, visade 
och berättade om alla spännande 
historiska platser. 

Irma är också dockmakare 
och har en fantastisk samling i sitt hus i centrala Bang-
kok. Flera av oss Sweor har haft förmånen att få gå på kurs 
i att tillverka olika dockor och annat hantverk. Irma har 
aldrig varit SWEA-medlem och därför kunde vi på grund 
av hennes insatser för SWEA Bangkok utnämna henne till 
hedersledamot vilket vi tycker är väldigt roligt. 

Konst och boule med 
SWEA Rivieran
A V  A N T O I N E T T E  N I L S S O N  •  A O  S W E A  R I V I E R A N

På skärtorsdagen var vi elva 
Sweor som flög till Carolina 
Rönnberg i Bangkapi Man-
sion istället för till Blåkulla. 
Längre kom vi inte på våra 
bambukvastar, men det räckte 
gott. I downtown Bangkok 
dukades det upp, med bidrag 
från var och en, till påskbuffé med traditionella rätter med inslag av lax och 
ägg. Stämningen var på topp, och det hela avslutades med kaffe och dopp. 

Det var ännu ett fint initiativ av vår duktiga programgrupp! Med på 
tillställningen var Eva Steinbach, Eva Ackerstierna, Pamela Larsson, Emma 
Hemström, Emma Clason, Annika Alftren, Carolina Rönnberg, Carolina 
Verner, Erica Fasth, Charlotte Haentzel, Katarina Kastberg Andersen och 
Agneta de Bekassy.

Påskbuffé hos SWEA Bangkok
A V  A G N E T A  D E  B E K A S S Y  •  S W E A  B A N G K O K
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Anette Johnson, ordförande i SWEA Virginia Beach, 
berättar att de började prata om hur de ville förnya sig 
och försökte komma på förslag på aktiviteter som de inte 
haft tidigare. Flera nya idéer som de då diskuterade hade 
med mat att göra, som exempelvis semlor, prinsesstårta, 
kanelbullar eller kladdkaka. 

Det finns ju flera dagar på året som har ett särskilt mat-
tema och utspritt över året kan man då uppmärksamma 
semlor och påskägg på våren, prinsesstårta i samband 
med Kronprinsessan Victorias födelsedag den 14 juli, 
kanelbullar på kanelbullens dag den 4 oktober och 
kladdkaka på kladdkakans dag den 7 november. 

Redan förra året erbjöd SWEA Virginia 
Beach semlor till både medlemmar 
och Friends of SWEA Virginia Beach, 
vilket blev väldigt uppskattat. I år 
gick det inte att göra på samma sätt 
på grund av covid-restriktionerna, 
något som dessutom har fått till 
följd att avdelningen knappt 
kunnat ha några inkomst-
bringande aktiviteter alls. 

”Så vi sa: varför inte försöka göra semlor igen, men baka 
och sälja per beställning i förväg,” berättar Anette. ”Vi 
sålde 103 semlor för $5 styck. Och i april sålde vi 40 
påskägg för $12 styck och kunde ha sålt fler om vi hade 
haft fler svenska påskägg.”

Anette poängterar att Sverige har så många fina tradi-
tioner som har med mat att göra. ”Många underbara 
minnen kommer just från att man har smakat på något 
surt, sött, beskt eller kanske kryddstarkt, eller har känt 
lukten av nygräddade bullar eller surströmming.” 

Det har varit olika medlemmar som har deltagit vid de 
olika tillfällena. ”Vid semmelba-

ket och förberedelsen inför 
försäljningen hade vi hjälp 
av de lite äldre medlem-

marna, medan de yngre 
hjälpte till med påskäg-
gen. Vi bad exempelvis 
medlemmarnas barn att 
välja ut godis till påskäg-

gen och de barnen deltog 
även i att göra en tipspro-
menad till vår påskfest.”

VIRGINIA BEACH  
sprider svensk matkultur
A V  E V A  W I S S T I N G  •  F O R U M S  R E D A K T Ö R

Sedan början på året har SWEA Virginia Beach startat en ny aktivitet som går ut på att sprida svensk 
matkultur. Det började med semlor och fortsatte med påskägg, och idéerna för framtiden sprudlar.
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Matprodukterna marknadsförs via Facebook, mejl, 
webbsidan och muntligen. Vid upphämtningen har de 
prövat lite olika upplägg, med antingen ett eller flera 
upphämtningsställen och tidpunkter. Anette berättar 
att de kontinuerligt arbetar med att förbättra och fö-
renkla arbetet och därför ändras upplägget något inför 
varje nytt tillf älle.

”Det som har varit roligast är att jobba 
tillsammans och se medlemmarna 
stärka sin gemenskap och vänskap 
och även knyta nya kontakter. Det 
är också väldigt roligt att få hjälp 
med att anordna en aktivitet; man 
upptäcker nya talanger och ser hur 
duktiga och uppfinningsrika medlem-
marna är”, berättar Anette. ”Det är också 
roligt att se hur populära våra traditioner är 
hos andra.”

Det är både de egna medlemmarna som stöttar avdelnin-
gen och köper, men också personliga vänner samt de som 
kallas Friends of SWEA Virginia Beach. Det är namn och 
kontakter som SWEA Virginia Beach har samlat på sig 
under 20 års julbasarer och andra aktiviteter.

”Flera personer sa att semlorna var goda; vissa lade till 
och med upp en bild på Facebook med sin semla på en 

tallrik. De som hämtat sina påskägg har frågat 
när nästa mat-evenemang äger rum.”

Och planerna för nästa tillfälle är redan 
i full gång: prinsesstårtor i sommar och 
kanelbullar och kladdkaka till hösten. 

”Det lönar sig att pröva något nytt”, 
menar Anette. ”Det sätter igång det 

kreativa tänkandet och ger fler personer 
tillfälle att delta.”

Gunilla och Agneta i köket Margareta, Agneta och Anette bakar semlor Anna, Wenche och Ewa gör påskägg

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, SPONSORER 
OCH SAMARBETSPARTNER!

SWEA FORUM
Sofia Distans

WEBB-ANNONSÖRER 
Sofia Distans

Relians Advokat

SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNER
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

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.



Hur kommunicerar man något så komplext och mångbottnat 
som ett land?

Kanske är svaret att det gör man inte, men om man ser att 
landet är människorna som bor här, idéer som skapas genom 
de förutsättningar som samhället ger, händelser och den vär-
degrund som landet står på, då finns det många berättelser att 
förmedla. Vi utgår från en gemensam strategi för arbetet med 
Sverigebilden i utlandet och en gemensam visuell identitet. I 
alla lägen ska avsändaren vara tydlig. 

Ni kommunicerar på engelska, ryska och arabiska, vilka är 
utmaningarna?

Eftersom våra målgrupper är utomlands behöver vi ha koll på 
både Sverige och resten av världen för att vara relevanta. Vi 
måste ha kunskap om regionen och förståelse för olika kul-
turer är avgörande. Det som är självklart här kan landa fel 
någon annanstans. En till synes enkel sak som att vi skrev 
om utegym och att svenskar flyttat ut gymmandet under pan-
demin uppfattades av några följare som provokativt eftersom 
det rådde utegångsförbud hos dem och de knappt fick lämna 
hemmet, än mindre gymma ute. 

Varför är det viktigt att Sverige finns på sociala medier?

Vi behöver vara på plattformar där människor möts, det är 
längesen kommunikation var envägs. Ofta uppstår samtal mel-
lan följarna. Ibland frågar vi vad de är intresserade av att veta 
mer om. I våra ryska kanaler har vi en filmserie kallad ”Fråga 
svensken” där följarna får ställa frågor till olika yrkespersoner. 
Sedan gäller det att förstå vad som skapar engagemang och 
därför är även analys viktigt. 

Pandemin har bland annat satt ljuset på handels- och investe-
ringsfrågor. Hur jobbar din enhet med de frågorna?

Vi lyfter innovativa företag, berättar om hållbara lösningar 
från olika platser i Sverige och svenska styrkor. För att skapa 
intresse behövs alltid en mix; viss del av utbudet behöver vara 
lättare och därför publicerar vi också natur- och vardagsbilder 
som vi vet uppskattas. Det är mångfalden av innehåll som 
väcker intresse och utifrån det kan förtroende byggas. 

Ni har också ett uppdrag att stödja svenska ambassader och 
konsulat, hur gör ni det? 

Under pandemin har behovet av digital kommunikation 
ökat stort då fysiska evenemang och möten ställts in. Det 
har lett till att vi har tagit fram allt från ett 24 timmar långt 
nationaldagsfirande till filmer, quiz och dylikt som ambas-
saderna kan använda i sina kanaler. Vi har just lanserat boken 
Sweden: A country less ordinary som översätts till flera språk 
och är på väg ut i världen. (Privatpersoner kommer även 
kunna köpa boken hos bokhandlare, reds.anm)

Din enhet arbetade intensivt med förra årets uppskattade 
nationaldagsfirande. Omkring 70 ambassader och konsu-
lat sände ”Sweden live: National Day @ home”. Hur ser 
planerna ut i år?

Vi har just dragit igång och det kommer en del nytt samtidigt 
som vi tar med det som var särskilt uppskattat, som artistfram-
trädande och matlagning. I år engagerar vi följarna i sociala 
medier mer och bjuder in såväl internationella tittare som fi-
rande utlandssvenskar.  

Sweden.se har precis skapat ett konto på Spotify, där ni 
bland annat har lagt upp en spellista med Mello-vinnare 
1959–2020. Hur kom ni på idén?

Idén kläcktes på ett redaktionsmöte, liksom listan Find Your 
Name in Swedish Songs. Det kommer garanterat mer och det 
roliga med listorna är att de kan delas vidare av såväl enskilda 
som ambassader och andra aktörer. 

Hur ser du på 2021? 

I en föränderlig värld under stark press måste vi fokusera på 
att skapa värde för Sverige och samtidigt vara lyhörda för mål-
gruppernas behov för att kunna skapa värde hos dem. Jag tror 
på en svalkande självdistans och att, när det passar, mixa hu-
mor med tyngre frågor.

Svalkande självdistans och humor som mixas med  
tyngre frågor – så kommuniceras Sverige bäst

A V  S V E N S K A  I N S T I T U T E T

Hur berättar man om något så komplext som ett land, för en målgrupp på 
över tre miljoner människor? Lena Allerstam är chef på enheten för global 
kommunikation på Svenska institutet och arbetar dagligen med dessa frågor. 

Enheten för global kommunikation ansvarar för hur Sverige kommuniceras utomlands genom Sveriges 
officiella webbplats sweden.se och närvaro i sociala medier på engelska, ryska och arabiska. Sociala 
medier är navet i Sveriges digitala kommunikation i kanaler som Facebook, Twitter och Instagram. 
Genom omvärldsbevakning, god lokal kännedom och samarbeten med lokala aktörer har enheten över 
3 miljoner följare och når flerdubbelt så många med information om Sverige. Lena Allerstam är chef 
för gruppen sedan ett år tillbaka.

Lena Allerstam
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KRÖNIKAN

På 90-talet jobbade jag på Sveriges Televi-
sion och omgavs av inspirerande kollegor. 
Jag minns särskilt en kostymtecknare som 
var en färgstark person med en enorm in-
tegritet. Kraftigt sminkad och konstnär-
ligt klädd kom hon farande med en cigg i 
mungipan, alltid fullastad med skissblock 
och tygprover. Jag var både fascinerad och 
aningen rädd för henne, så när hon kom 
reste jag mig reflexmässigt och erbjöd 
henne min sittplats. 

”Nej, sitt du, jag satt i Paris!” var hennes 
standardsvar. 

Jag förstod ingenting. När var hon i Paris? 
Och hur länge satt hon där? Och varför? 
Satt hon så länge att hon aldrig mer ville sitta? Fick hon skavsår 
av allt sittande? Själv hade jag inte suttit särskilt länge i Paris, 
en och annan caféstol mellan museibesöken och shoppingen 
bara, men jag skulle gärna sitta där tills jag tröttnade…

När min moster blir förvånad utbrister hon alltid ”Men Gud i 
London!” och jag har aldrig förstått varför. Är det helt otänk-
bart att Gud skulle vara i London? Eller är Gud redan där? Sitter 
Gud i Big Ben och spanar ut över världen? 

När jag f lyttade till London råkade jag inte på Gud direkt, 
men jag jobbade med ytterligare en f ärgstark kvinna. Hon 
var från Stockholm, men eftersom hon hade bott i Eng-
land länge var hon lika brittisk som svensk i sättet. Hon 
slet sitt hår när hon läste mejl från Sverige och utbrast ”Jag 
får kattungar!” 

Så mysigt, tänkte jag, men varför låter hon 
så arg? Vill hon inte ha kattungar? Är det 
någon som tvingar på henne en hel kull 
bara för att slippa avliva dem? Hon utro-
pade detta flera gånger om dagen, och jag 
insåg snart att det var inga kattungar på 
gång. Hon var bara irriterad över svens-
kar som hon ansåg skrek i mejlen med alla 
sina utropstecken och versaler, och oartigt 
krävde saker utan att skriva ett enda please.

Varifrån kommer dessa märkliga uttryck? Det 
är svårt att finna förklaringar, men uttrycket 
”Gud i London” finns även på norska, och 
det skulle kunna vara en mildare variant av 
Gud i himlen/Gud i helvetet. Att få kattun-
gar härstammar från engelskan och är ett ut-

tryck för att visa att man är upprörd/irriterad/förvånad/arg. När 
man tackar nej till erbjuden plats för att man suttit så länge i Paris 
signalerar personen att den är världsvan.

Någon på nätet påstod att uttrycket ”Jag älskar Starbucks” var 
00-talets ”Jag satt så mycket i Paris”, men när Starbucks öpp-
nade i Stockholm kunde man inte säga det längre. Nu måste 
de belevade hitta ett nytt uttryck för att visa sin världsvana. 

Malin Lager, SWEA Stockholm skriver för Forum sedan åt-
minstone 2016. Efter 18 år i New York, London, Luxemburg och 
Singapore har hon nu vänt på perspektivet och betraktar världen med 
Gotland som utgångspunkt och som hon utforskar tillsammans med 
sin labradoodle Miss Ellie. Hon klarar sig inte en dag utan en näve 
salmiakmandel.

FINNS GUD I LONDON?

MALIN LAGER
SWEA Stockholm
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JAG LÄSTE MIN FÖRSTA BOK, Nya hyss av Emil 
i Lönneberga, 1972. Sedan dess har jag fortsatt att 
läsa och jag har alltid minst en bok på gång, lämnar 
ytterst sällan huset utan att ha en bok i väskan 
och hittar alltid tidshål för att läsa, även i de pe-
rioder när livet går på turbo. 

Jag är född 1965 i Västergötland och bor per-
manent i Hamburg i Tyskland sedan 1993. Mina 
tvillingar föddes år 2000 och jag jobbade redan 
från början med att de skulle få svenska som ett 
aktivt språk i hemmet och på att göra dem till 
läsande människor. Det var mitt sätt att försöka 
inympa en dos svenskhet i dem, även om vi ald-

rig bott tillsammans i 
Sverige. Eftersom jag 
inte längre kan över-
ösa mina egna barn 
med barn- och ung-
domsböcker, tar jag 
tacksamt emot alla 
tillfällen som bjuds 
att få fördjupa mig i 
den rika svenska ut-
givningen för unga. I 
SWEAs tidning hop-
pas jag regelbundet 
kunna motivera er att 
läsa moderna svenska 
böcker för era barn, 
barnbarn eller andra 
ungar som kommer i 
er väg.

Sedan 2018 bok-
bloggar jag (punktslut.
blog) och sedan dess 

har jag blivit bättre på att hänga med i den svenska 
bokutgivningen, men i samma takt har jag tappat 
fart när det gäller att hålla koll på den tyska. Jag 
brukar ge mig själv ett läs-motto varje år och i år 
är det: ”tio böcker äldre än tio år”. Den som vill 
kan följa min strävan på Instagram under taggen 
#tioböckeräldreäntio.

Hälsningar Carina Middendorf, SWEA Berlin

RECENSION
Blommor med 
blinkning till Beskow
A V  C A R I N A  M I D D E N D O R F  •  S W E A  B E R L I N     

Titel: Tio små blommor
Text: Emma Virke
Bild: Ida Björs
Ålder: 3+
Förlag: Lilla Piratförlaget 
Utgivningsår: 2020

De underbara illustrationer-
na av Ida Björs och Emma 

Virkes rimmade text får mitt 
svenska mamma-hjärta att 
slå ett litet krumsprång av 
förtjusning! Här får de yngre 
barnen öva på att räkna bak-
länges, samtidigt som de kan 
lära sig namnen på tio svenska 
blommor. 

Boken känns precis lagom spännande för att hålla uppe 
intresset hos yngre barn och jag förmodar att de rimmade 
texterna gör att de snart kan texten utantill. 

Det är lätt för barnen att känna igen situationer från 
sin egen vardag: ett barn som kramar en katt, en unge på 
potta, blommor i en vas. Själv blir jag lite extra glad över 
att de svenska ängsblommorna i vasen alla har ett ansikte 
och en egen personlighet. Det uppfattar jag som en blink-
ning till Elsa Beskow, vars blomsterbilder ofta hade ett 
rikt minspel. 

Missa inte bonusma-
terialet (QR-kod längst 
bak) där ni snabbt lär er 
att sjunga hela boken!

Och det bästa av allt: 
om det här skulle bli en 
favoritbok hemma hos 
er kommer det inte ens 
att kännas olidligt att 
läsa den för 100:e gån-
gen i ordningen. 

Emma Virke

Ida Björs

Carina Middendorf i hamnen  
i Hamburg
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RECENSION
Om två svenska 
litteraturgiganter
A V  C A R I N A  M I D D E N D O R F  •  S W E A  B E R L I N

Titel: Jag vill sätta världen i rörelse – en biografi över 
Selma Lagerlöf
Författare: Anna-Karin Palm
Förlag: Albert Bonniers förlag
Utgivningsår: 2019

Titel: Mannen i skogen – en biografi över Vilhelm Moberg 
Författare: Jens Liljestrand
Förlag: Albert Bonniers förlag
Utgivningsår: 2018

Jag erkänner direkt: biografier är inte min bästa gren. Jag 
menar alltså att biografier inte är den genre jag väljer när 

jag ska grotta ner mig i soffan med en kopp te, för att ha en 
mysig lässtund. Trots detta faktum har jag nu med bara ett par 
månaders mellanrum läst två stycken. Båda behandlar svenska 
litteraturgiganter, är förhållandevis nyskrivna och båda var au-
gustprisnominerade: Anna Karin Palm skrev om Selma Lager-
löf 2019 och Jens Liljestrand om Vilhelm Moberg 2018. 

Det är ju något av en utmaning att ta sig an två av de 
största författarna vi har haft i Sverige; det måste man verkli-
gen beundra både Palm och Liljestrand för. Ingen av dem kan 
beskyllas för hastverk: Palm behövde 682 sidor inklusive epi-
log, källor, noter och personregister, Liljestrand sammanlagt 
732. Men å andra sidan kan Palm och Liljestrand vara säkra 
på både kulturetablissemangets uppmärksamhet och ett stort 
intresse från den läsande allmänheten.  

Som sagt, jag var skeptisk till biografiformatet, men efter-
som jag sedan barnsben älskat Selma Lagerlöf var min nyfiken-
het så stor att jag bestämde mig för att ge det en chans. Efter 
att under en sjukdomsvecka i november ha slukat Lagerlöf-
biografin bestämde jag mig under en sjukvecka i februari för 
att även testa Moberg-biografin. Jag hade hunnit bli rejält ny-
fiken på mannen bakom utvandrarserien, som jag ganska nyss 
läst. Och så tänkte jag att jag tydligen gillar biografier i alla fall! 

Vi kan väl säga att mitt biografiläsande åtminstone delvis var 
en framgång. Där Palm 
ger min beundran för 
Lagerlöf en extra dimen-
sion, tappar Liljestrand 
fart och jag börjar tycka 
genuint illa om karla-
karln Moberg. Moberg 
kallar permanent sina 
förläggare på Bonniers 
för ”judarna” och hur 
han beter sig mot sin fru 
och sina barn vill jag helst 
inte tänka på. Han har ett 
flertal älskarinnor, han 
ringaktar sina döttrar och 
när han äntligen får en 

son är han egentligen 
för gammal för att vara 
pappa. Eller är han bara 
för ointresserad och för 
upptagen av sig själv och med sin egen karriär. Och sedan är 
han bitter för att ungen inte blev lika storartad som Moberg 
tänkt sig... 

Moberg omgav sig med många berömda män och var vän 
med flera av dem, till exempel Eyvind Johnson, Kaj Bonnier 
och Olof Lagercrantz. Liljestrand namedroppar så att det står 
härliga till! Det var inte många av Mobergs vänskaper som höll 
livet ut, eftersom han mellan varven var en rättshaverist av na-
tionell rang och den som inte höll sig på rätta sidan, hans sida 
alltså, var han inte nådig mot. 

Även Lagerlöf hängde med flera av sin tids stora person-
ligheter, till exempel Sofie Elkan och Ellen Key, men Lager-
löf känns en aning mer ödmjuk. Eller nåja, ett grundmurat 
självförtroende hade hon och hon tvivlade inte på sin för-
måga att skriva stor litteratur, inte ens när hon blev kritiserad 
och refuserad. 

Okej, det är uppenbarligen så att 
mitt hjärta slår varmare för den sken-
bart blida Selma än för rabulisten 
Vilhelm. Är det bara denna förkär-
lek som gör att Palm i mina ögon 
får fakta att glöda och bli rasande 
intressanta? Och skriver Liljestrand 
verkligen så torrt och tråkigt att 
luntan riskerar att självantända 
eller är det bara min motvilja mot 
den självupptagne smålänningen 
som stör mitt läsande? 

Efter att en kväll ha läst bio-
grafins sista sidor, vilka behandlar 
Mobergs självmord, sov jag dåligt 
och drömde illa. Så mot slutet lyckades Liljestrand ändå få tag 
i mig och texten gjorde något mer än att bara tråka ut och reta 
upp mig.

Och nej, jag har inte ändrat åsikt om biografier. När Jens 
Liljestrand skriver om Vilhelm Moberg, då får jag känslan av 
att det inte har med mig att göra och att jag inte är bjuden till 
festen. Festen där män talar om män, där män beundrar män 
och där kvinnor bara är kvinnlig fägring. När Anna Karin 
Palm skriver om Selma Lagerlöf däremot, då blir det intressant 
på riktigt. Då är det inte bara läsvärt utan känns också relevant 
för oss kvinnor i dag. 
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Varför ville du skriva en bok om 
Ingvar Kamprads ledarskap?

Ingvars ledarskap präglades framför allt 
av två saker: fysisk närvaro i varuhu-
set och hos leverantören samt att skriva 
brev. Breven han skrev var många och 
handlade om allt möjligt, med IKEA 
som gemensam nämnare. Breven var 
alltid handskrivna och endast med ver-
saler. Ingvar faxade breven till mig med 
en liten instruktion om till vem jag 
skulle vidarebefordra dem och om jag 
hade några synpunkter på innehållet. 

Med tiden växte brevhögen i mitt 
skåp. Häromåret då jag ströläste några 
av dem insåg jag ånyo dels hur mycket 
kunskap som finns samlade i breven 
och dels hur visionärt Ingvar tänkte. Jag 
ville helt enkelt delge intresserade läsare 
Ingvars storhet på ett initierat sätt. Des-
sutom är det mitt sätt att hedra Ingvar 
och hans minne.

Var det lätt att välja ut vilka brev som 
skulle vara med i boken? 

Nej, det var inte lätt att välja. Med 
åren blev det hundratals, vart och ett är 
ett handplitat konstverk, och allt som 
oftast med intressant och inspirerande 
innehåll. 

Jag bestämde mig för att utgå ifrån 
de två av Ingvars egenskaper som jag 
betraktar som helt unika. Nummer 
ett är att kunna se och förstå helheten 
samtidigt som han med intresse och 
passion intresserade sig för de detaljer 
som byggde den. Nummer två är det 
visionära tänket. 

Ingvar var visionär också när det gäller 
frågor kring hållbarhet. Om det vittnar 
brevet ”Världen behöver ett uthålligt 
skogsbruk”, skrivet 1996. Med tanke på 

IKEAs vision och det faktum att IKEA är 
en storförbrukare av såväl material som 
transporter är det oerhört viktigt med en 
ambitiös plan för hållbarhet (CSR, Cor-
porate Social Responsibility). Allt sedan 
1991, då den första miljöpolicyn såg da-
gens ljus, så har CSR-frågorna stått högt 
upp på koncernledningens agenda. Själv 
tror jag det har haft, och har, stor bety-
delse för IKEAs framgångar.

Vilket av breven betyder mest för dig?

Brev nummer två i boken, ”Resan mot 
framtiden”, är det brev jag gillar bäst. 
Det handlar om att skapa ett regelverk 
för hur ett IKEA-varuhus skall se ut och 
fungera. Ingvar var noga med att det 
han kallade entreprenöriell frihet skall 
värnas och utvecklas. Varuhuschefen 
och hennes/hans ledningsgrupp skall 
utrustas med ett stort mått av frihet för 
att bäst kunna driva varuhuset på den 
lokala marknaden. Men, det fordrades 
vissa konceptuella riktlinjer, vissa ramar 
inom vilka varuhuschefen skall agera. 

”Resan mot framtiden” syftade till 
att fastställa sådana konceptuella ramar. 
Metoden var sedvanliga varuhusbesök, 
som jag ingående beskriver i mina kom-
mentarer till det brevet. Ett varuhusbesök 
varade sällan kortare tid än tio timmar, 
ibland över tolv. Besöket började alltid 
med ankomst då lastbilarna anlände. Om 
det var klockan halv fem på morgonen 
eller framåt sexsnåret spelade ingen 
roll. Vi var där då bilarna kom, efter-
som Ingvar ville hälsa på chauffören 
och kontrollera hur bilen var lastad. 
Sedan började varuhusgenomgången i 
kundentrén och slutade framåt skym-
ningen vid utgångskassorna. 

”Resan mot framtiden” är helt sig-
nifikativ för Ingvar. Hans sätt att leda, 

att bry sig om det många kallar detaljer, 
att skapa motivation bland medarbetare i 
fronten och inte minst att skapa få men 
tydliga regler.

Vilken är din viktigaste lärdom från 
Ingvar?

En av mina viktigaste lärdomar är att 
folk som trivs med vad de gör arbetar 
bättre. Man behöver kanske inte vara 
Einstein för att förstå att det är sant och 
frågan som då infinner sig är varför man 
trivs med det man gör. Jag påstår att en 
väsentlig del av svaret är just ledarskap. 
Ingvars ledarskap präglades av respekt, 
alla behövs, ett mått av humor samt för-
mågan att kunna applicera ett visionärt 
tänk på i stort sett allt. 

En annan lärdom är nära besläktad med 
den första och det är värdet av att agera 
i fronten. Fronten betyder i varuhuset, i 
centrallagret eller hos leverantören och 
alltså inte på kontoret eller i mötesrum-
met. Ingvars intresse för detaljer i fronten 
samt skit under naglarna ingav respekt. 
Visst kunde Ingvar umgås med chefer, på 
chefers språk i diverse styrelserum men 
ville han verkligen veta hur saker och 
ting fungerade på riktigt så gjorde han 
sig ärende till det jag kallar fronten. Det 
hände ganska ofta.

Kan du berätta om inställningen till 
”att göra fel”?

Endast de som sover gör inga fel. Det är 
klart att det är bättre att undvika fel men 
generellt sett så lär man sig av att göra 
fel. Vill man då som Ingvar att så många 
som möjligt skall känna att det är ok att 
ta egna initiativ, att känna ansvar för sitt 
arbetsområde och dessutom att trivas 
med uppgiften, ja då blir en konsekvens 
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Ingvar Kamprads  
brev berättar
A V  E V A  W I S S T I N G  •  F O R U M S  R E D A K T Ö R 

Förra året kom Staffan Jeppssons Breven berättar 
(Ekerlids Förlag) ut, en bok om Ingvar Kamprads 
visionära ledarskap på IKEA, och i sommar kommer 
den engelska upplagan Legendary Letters. Forums 
redaktör kontaktade författaren för att höra mer om 
arbetet bakom boken. JO
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Staffan Jeppsson
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att förklara att det är helt ok att göra fel. 
I annat fall tas inga initiativ av rädsla för 
att göra just fel. 

Ingvar la till: “att göra fel är den 
handlingskraftiges privilegium – den 
som förmår att göra om och rätta till”. 
Under mina 30 år i IKEA kan jag inte 
erinra mig någon som fick sparken för 
att hon eller han i god tro tagit ett ini-
tiativ som gick snett.

Vilken är din egen favorit bland IKEAs 
värderingar? 

Att föregå med gott exempel. Det är 
förvisso helt grundläggande men icke 
desto mindre viktigt för helheten att 
chefen och ledaren uppträder korrekt i 
alla situationer. 

Jag påstår i Breven berättar att goda le-
daregenskaper är i stort sett oföränder-
liga över tiden. Det som var bra egen-
skaper för 20 år sedan är bra idag och 
kommer vara bra om 20 år. Kunskaper 
behöver förnyas men egenskaper som 
att vara vänlig, kunnig, rättvis, ärlig och 
krävande förändras mycket lite, eller inte 
alls, av tidens tand. 

Vad är ditt bästa minne av Ingvar?

Det var under en rundresa i Kanada då 
Ingvar och jag besökte olika IKEA-

varuhus, ett per dag, med förflyttning 
under kvällen. Långa, intensiva dagar 
och när helgen äntligen kom såg jag fram 
emot lite fritid i Ottawa där vi då råkade 
befinna oss. Men nej, Ingvar hade plane-
rat in dagen för nästa veckas förbere-
delser och dessutom tidig uppstigning. 

Vid frukosten såg han lite illmarig 
ut och sa, ”du Staffan, vi skiter i detta 
och sticker på loppis istället”. Ingvar 
hade tagit reda på att en av Kanadas 
mest kända och största loppmarknader 
ägde rum första söndagen i varje månad 

strax utanför Ottawa, och det var just 
idag. Ingvar trivdes som fisken i vattnet 
på loppmarknad och prutade på hygglig 
engelska till sig en skiftnyckel, vill jag 
minnas.

Det var inspirerande och lärorikt 
att vara med Ingvar. Det blev förvisso 
långa dagar och många resor men det 
blev aldrig tråkigt. Ingvar var krävande 
men också omtänksam och modern till 
sinnet. Händelsen i Ottawa är en av 
många. Förutom de 19 breven i Breven 
berättar så spetsas boken med ett antal 
högst personliga anekdoter från vad jag 
själv har upplevt med Ingvar. Tanken 
med dem är just att beskriva människan 
bakom den passionerade affärsmannen 
Kamprad. Jag lärde mig mycket av båda.

Texten är redigerad av utrymmesskäl.

Breven berättar: Ingvar Kamprads vision-
ära ledarskap på IKEA av Staffan Jepps-
son kom ut hösten 2020 på Ekerlids 
Förlag och finns att köpa i den svenska 
bokhandeln. 

Den engelska översättningen Legendary 
Letters: Ingvar Kamprad’s Visionary Leader-
ship at IKEA kommer ut på samma förlag 
under sommaren 2021 och kommer att 
kunna köpas på Amazon.   

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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Vad heter online på svenska?

Fråga:
Är ordet ”online” svengelska? Hur kan jag skriva samma sak 
på svenska så att det blir rätt?

Caroline Strand Tsilkas, SWEA Toronto

Svar:
Olika språk har alltid påverkats av varandra; det är en natur-
lig del av språkens utveckling. Många vet nog att de svenska 
orden ”ombudsman” och ”smörgåsbord” har anammats av 
engelskan, men färre känner kanske till att engelskans ”hus-
band” kommer av det fornnordiska ordet för ”husbonde”.

”Online” är ett ord som vi fått till svenskan från engelskan 
och som betyder ”ansluten till internet”. Ordet finns både i 
Svenska Akademiens ordlista (SAOL) samt i Svensk ordbok 

(SO). SAOL brukar anses vara normen för stavning och böj-
ning av ord i den samtida svenskan, medan SO ger lite mer 
information om ordens betydelse och deras historik. Båda 
finns tillgängliga – just det, online – på svenska.se.

SO anger till exempel att ordet ”online” har funnits i 
svenskan sedan 1969. Då fanns ju inte ens internet, invänder 
uppmärksamma läsare – men då användes det mer i den 
andra betydelsen som anges, som är ”i direktkontakt med 
centraldator”.

Om du inte vill använda ordet ”online” så kan du byta ut 
det mot ”på internet” eller ”på webben”, fast då kommer du 
ändå inte ifrån användandet av ord som vi har hämtat från 
engelskan. Å andra sidan finns alla de tre orden med i både 
SAOL och SO så det skulle vara svårt att argumentera för att 
de inte är svenska ord numera.

Eva Wissting, redaktör Forum

OM SPRÅKET

Språkfrågan
Undrar du ibland hur ett ord ska skrivas eller om ett visst uttryck 
är grammatiskt korrekt? Hör av dig till oss på editor@swea.org 
med dina frågor om svenska språket så hjälper vi till att reda ut 
begreppen!

VEM BLIR ÅRETS SVENSKA KVINNA 2022?
Det är dags att nominera till utmärkelsen Årets 
Svenska Kvinna. Mottagaren ska vara en svensk 
kvinna som på ett utmärkande sätt representerar 
och lyfter fram Sverige av idag ute i världen.

Från den 1 maj till den 30 november kan du som 
medlem skicka in ditt förslag på nominering.
Röstningen pågår hela februari månad nästa år 
och vinnaren annonseras vid SWEA Internationals 
årsmöte.

Mer information och nomineringsformulär finns på 
ask.swea.org

Har du också en språkfråga?



I en av den amerikanska författaren 
och översättaren Lydia Davis tidiga 
böcker (Break It Down från 1986) 

ingår en essä som heter ”French Lesson 
I: Le Meurtre”, som alltså redan i titeln 
blandar in ord på franska i engelskan. 
Essän introducerar läsaren till ett antal 
franska ord genom att helt enkelt stoppa 
in dem mitt i den engelska texten och låta 
sammanhanget klargöra vad de betyder. 

Davis förklarar att det engelska språket 
har sina egna ord för samma saker, men 
tar strax tillbaka det påståendet och 
menar att det egentligen inte stämmer. 
Vi kan nämligen inte, hävdar hon, säga 
att det finns flera ord för exakt samma 
sak. I stället är det precis tvärtom: det 
finns bara ett ord för många saker och 
ofta är det ordet, särskilt när det är ett 
substantiv, alldeles för generellt. Hon 
menar att betydelsen av ett franskt ord 
aldrig är exakt detsamma som dess en-
gelska motsvarighet, utan det franska 
ordet hänger alltid ihop med sitt franska 
sammanhang.

Davis ger oss ett exempel som lyder un-
gefär så här: Ett franskt arbre är inte det-
samma som almen eller lönnen som ger 
skugga under New Englands oändliga, 
heta, slöa och lediga sommarlov, vilka 
i sig skiljer sig från de franska barn-

domssomrarna. Istället är ett arbre ett 
platanträd hemmahörande på torget i 
en uråldrig stad. Det har kvistiga gre-
nar och ojämn bark och står i en rad 
tillsammans med liknande träd mitt 
emot stadshuset, framför vilket en man 
far förbi på cykel innan han svänger in 
på en avsmalnande gränd.  

Vad Davis menar är såklart inte att or-
det ”träd” inte skulle finnas på olika 
språk, utan att den exakta betydelse vi 
tillskriver ordet ”träd”, eller vilket an-
nat ord som helst, alltid beror på sam-
manhanget – ett sammanhang som kan 
vara kulturellt, socialt, geografiskt, his-
toriskt, och så vidare.

Språk är inte fasta, sterila system, som 
kan läggas ut som exakta paralleller till 
varandra. Det är därför som förenklade 
översättningar i form av listor, där ett 
ord förväntas motsvara ett annat ord, 
sällan fångar den fulla betydelsen. Ofta 
behöver vi istället använda flera ord för 
att beskriva exakt vad ett ord på ett annat 
språk betyder.

När vi lär oss ett nytt språk inbillar vi oss 
ibland att det nya språket är som en kopia 
av det språk vi redan kan och så försöker 
vi matcha ord mellan språken. Men när 
vi lärde oss vårt första språk så gjorde vi 
precis så som Davis gör i sin essä. Vi tog 
till oss och lärde oss orden utifrån sam-
manhanget.

Vad betyder då det här? Om vi bara kan 
säga arbre för att till fullo återge bety-
delsen av franska träd, kan vi då bara an-
vända det svenska ordet dagsmeja för att 
beskriva ”upptining av det yttre skiktet 
hos snö, is eller frusen mark i solsken 
trots att temperaturen i skuggan kan 
vara under fryspunkten”?

Den rysk-amerikanska språkforskaren 
Roman Jakobson hävdar precis motsat-
sen. Han påstår att all mänsklig, kognitiv 
erfarenhet är möjlig att uttrycka på alla 
existerande språk. Och samtidigt håller 
han med Davis. Han säger att det på en 
mellanspråklig nivå normalt sett inte 
finns någon exakt likvärdighet mellan 

två språks kodenheter. 

Det Jakobson menar, när han säger att 
all kognitiv erfarenhet kan uttryckas på 
alla språk, är att när det inte finns ett 
specifikt ord för att förmedla något, så 
använder vi omskrivningar och lägger 
till flera ord för att ringa in vad vi vill 
säga. Det är också vanligt att vi lånar in 
ord från andra språk, att vi skapar nya 
ord samt att en tidigare betydelse av ett 
ord förskjuts, för att uttrycka nya saker 
när vår verklighet förändras.

Därmed inte sagt att det alltid är lätt 
att förmedla saker över språkliga grän-
ser. Den svenska poeten Anna Hallberg 
gav mig en gång ett bra exempel på det 
ur sin poesisamling MIL och ordet 
”apoteksgrön”. 

Det är ju lätt att säga pharmacy green 
på engelska, till exempel, men betyder 
det samma sak som ”apoteksgrön”? Alla 
vi som har varit i Sverige innan apo-
teksmonopolet upphörde vet ju exakt 
vilken ton av färgen grön som avses, 
men för alla övriga är det ingen självklar-
het, hur ordagrant pharmacy green än 
matchar svenskans ”apoteksgrön” på ett 
ytligt plan. 

Men detsamma kan ju sägas om den 
som kan flytande svenska men inte har 
någon erfarenhet av hur det forna Apo-
tekets logga faktiskt såg ut. Med andra 
ord är översättningens utmaning här inte 
främst en fråga om orden, utan om erfar-
enhet – alltså om allt det där runt språket 
som formar hur vi förstår det. 

Eva Wissting, SWEA Toronto är litteratur-
vetare, skrivpedagog och redaktör för Forum. 
Hon läser alldeles för långsamt och längtar 
efter att känna mjukt gräs under fotsulorna.
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Village d’Eistang, Frankrike

New England, USA



I SWEA Kuala Lumpur började vi fundera över hur vi skulle 
kunna bidra både med handkraft och pengar till någon av 
alla de grupper i Malaysia som kämpar för sin överlevnad. 

Eftersom projektet Our Malaysia startades av två svenska kvin-
nor, och vi alla hade hört om deras arbete, föll valet på att 
hjälpa dem. Our Malaysia stöttar i huvudsak flyktingkvinnor 
som kommit till Malaysia från byn Hriphi i Chin-provinsen i 
Myanmar. Målet är att hjälpa dem att bli självförsörjande och 
kunna skapa sig en egen verksamhet var de än är i världen. Vi 
var alla överens om att vi inte bara ville skänka pengar utan 
även lära känna dessa kvinnor och lära oss mer om deras livs-
situation och kultur.

Myanmar 
Myanmar blev självständigt från Storbritannien 1948 och 
blev då en förbundsrepublik. Sedan dess har oroligheter och 
flertalet militärkupper drabbat landet. Myanmar är ett av 
världens fattigaste och minst utvecklade länder, där den sto-
ra produktionen av heroin bidrar till många problem. Även 
spridningen av hiv och aids är ett stort problem i landet. 

I nordvästra Myanmar, på gränsen mot Indien, ligger en del-
stat som heter Chin, vilken huvudsakligen är en kristen re-

gion. Människorna från Chin är en etnisk minoritetsgrupp i 
Myanmar, vilket gör att de förföljs av militären och utsätts 
för förtryck -  vilket ofta leder till våldsamma konflikter. I 
Malaysia är Chin den näst största gruppen av flyktingar och 
UNHCR uppskattar att det finns cirka 30 000 flyktingar här. 

I Chin-regionen ligger en by som heter Hriphi och 2004 an-
lände många flyktingar från Hriphi till Kuala Lumpur och 
bosatte sig i stadsdelen Sentul. Föräldrarna kunde snart hitta 
jobb men barnen blev lämnade att ta hand om sig själva. Då 
startades Hriphi Community Centre för att hålla barnen borta 
från gatorna. Till en början var det bara ett väldigt enkelt till-
håll för att hålla barnen säkra, men med tiden har det vuxit 
till att fungera både som skola och kyrka. De som undervisar 
på skolan är dels föräldrar till barnen men också ett stort antal 
volontärer. 

Our Malaysia 
Sedan 2018 finns projektet Our Malaysia i Kuala Lumpur, 
vilket startades av två svenska kvinnor, Charlotte Ashton 
och Ellika Gabrielsson. Båda två arbetade som volontärer på 
Hriphi Community Centre. Problemet de såg var att barnen 
ofta slutade skolan i 13-14-årsåldern för att hjälpa till hemma 
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med att ta hand om yngre syskon eller 
för att börja arbeta för att skaffa försörj-
ning åt familjen. Idén som Charlotte 
och Ellika fick var att hjälpa kvinnorna 
i familjerna till att bli självförsörjande 
genom att lära dem att sy. Då kunde 
de samtidigt sköta hemmet och passa de 
yngre barnen. Så här beskriver de själva 
Our Malaysia:

”Projects that help people help themselves. Our 
Malaysias mål är att förbättra situationen 
för flyktingar i Malaysia genom att hjälpa 
dem att starta sina egna affärsverksam-
heter. Projektet vänder sig primärt till 
kvinnorna. Vi erbjuder dem utbildning 
i hur man driver en verksamhet och 
lär dem engelska. Genom projektet får 
mammorna möjlighet att arbeta hemi-
från, vilket gör att de kan skicka barnen 
till skolan och ta hand om de minsta samtidigt som de arbetar. 
Målet är att dessa kvinnor ska kunna driva sina egna verksam-
heter oavsett var de bor i framtiden. Detta är en ideell verksam-
het vilket gör att alla intäkter går direkt till den personen som 
du köper produkten av. Our Malaysia tar inga pengar emellan”. 

Förutom att lära kvinnorna att sy så har de också haft lektioner 
i engelska för dem som varit intresserade, för att ytterligare 
hjälpa dem till en bra grund för självförsörjning. Our Malay-
sia har också bistått med symaskiner och material samt gett 
råd om vilka produkter som är lätta att sälja. Tygväskor och 
tygkassar har varit en stor del av produktionen, då man också 
ville ha med ett tänk på miljö och återbruk. Our Malaysia är 
en NGO som drivs helt på volontärbasis och har 0% overhead-
kostnader. 

Donationsprojektet 
SWEA i Kuala Lumpur fick i början av 2020 ansökan godkänd 
om att donera 5 000 MYR (cirka 11 000 SEK) till projektet 
Our Malaysia. Syftet med donationen var att hjälpa fler kvinnor 
till försörjning.

I ansökan ingick att köpa in: 
•  Symaskiner från Husqvarna
•  Tyger från IKEA
•   Diverse sytillbehör från IKEA (saxar, måttband, kritor med 

mera)
•   Bord, stolar och arbetsbelysning från IKEA

Nu föll det sig så att i samband med att 
inköpen till donationen skulle göras så 
kom covid-19- pandemin. Detta gjorde 
att många expatriates flyttade ut från 
Malaysia och vår donationsansvariga la 
därför ut en fråga på Facebook om det 
fanns någon som ville donera möbler till 
Our Malaysia. Gensvaret var enormt; vi 
fick in skrivbord, stolar, hyllor, sängar, 
tyger, kläder med mera. Detta gjorde att 
vi kunde spendera donationspengarna 
på fler symaskiner samt mer tyger och 
tillbehör. Utöver att ekonomiskt bidra 
så hjälpte Sweorna till med kunskap om 
sömnad och lättare företagsekonomiska 
kunskaper.  

Att vi i Sverige har en tradition av att 
kunna handarbeta såsom sy, lappa och 
laga och att slöjd ingår i svensk skol-

undervisning är något vi har haft stor nytta av. Vid starten i 
augusti förra året provade vi tillsammans med kvinnorna att 
sy olika saker utöver tygkassar, som till exempel grytlappar 
och grytvantar. Där uppstod det ett oväntat kulturutbyte då 
dessa är en självklar sak för oss i våra svenska kök men något 
helt nytt för dem. I deras försäljningsutbud ingår nu bland 
annat tygkassar, frukt- och grönsakspåsar, sugrörspåsar (för 
metallsugrör), förkläden, grytlappar, necessärer och finare små 
tygväskor. 

Totalt är de nu nästan tio kvinnor som är aktiva med att sy och 
sälja sina produkter. Det har även kommit in beställningar på 
olika artiklar som till exempel vimplar inför halloween och jul, 
kuddfodral och viss klädsömnad. Då både Charlotte och Ellika 
har lämnat Malaysia är det nu Jenny Westin, SWEA-medlem 
som har bott i Malaysia i åtta år, som har tagit över rodret för 
Our Malaysia. Hon hjälper nu kvinnorna med försäljning och 
att ordna basarer samt en hel del andra praktiska saker. 

Vi Sweor i Kuala Lumpur, vilka har varit involverade i det här 
projektet, känner en oerhörd tacksamhet över att ha fått ta del 
av de här kvinnornas liv och vardag och fått lära oss om deras 
kultur. Även om de lever under knappa förhållanden så har de 
så mycket glädje och vänlighet att dela med sig av.

Åsa Wallmark, SWEA Kuala Lumpur skriver för Forum sedan 
2021 och är bosatt i Malaysia sedan 2018. Hennes livselixir och medi-
cin är yoga och hon tycker om att hjälpa andra att utvecklas och växa. 
Hon är aktiv i SWEA KL som sekreterare samt i donationsgruppen.
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Therese visar hur man kan välja tyg och sytråd



Att flytta utomlands och flytta mel-
lan länder är som vi alla vet en 
upplevelse i sig. Varje land har 

sina egna tillvägagångssätt och villkoren 
från de olika arbetsgivarna ger ytterligare 
en krydda till varje enskild flytt. 

När vi flyttade från Wollongong i 
Australien hade vi den minsta storle-
ken container för våra saker. Det var i 
början av november och tre jättekraftiga 
flyttkarlar klev ur bilen. De var övervik-
tiga även ur australiensisk synvinkel och 
jag tänkte i mitt stilla sinne att de där 
med sina massiva ångvältar till kroppar 
inte skulle kunna lyfta ens en f jäderlätt 
lampskärm. 

Jag fick dock snart sätta på mig 
“skämsfördomsstruten” när de tog sig 
an våra pinaler. Matbordsskivan i mas-
siv björk som maken Lars och jag baxade 
med största svårighet tillsammans, lastade 
de in i containern som om det hade va-
rit ett campingbord i plast. Själv lyfte jag 
ut den röda beanbagen formad som en six 
stitcher cricket-boll. Det var mitt modesta 
bidrag till flytten och ungefär den nivå 
jag klarade av i form av bärhjälp. 

Var och en blir expert inom sitt ge-
bit – att vara i flyttbranschen är ingen 
skillnad. Väl hemma i Sverige efter en 
tid i Singapore var det dags att packa 
upp bohaget i lägenheten i Stockholm. 
Arbetsstyrkan från flyttfirman öppnade 
de första lådorna och började att plocka 

upp några av paketen.
”Utan att titta på flyttsedeln så gis-

sar jag att det här är packat i Singa-
pore”, sa killen som var arbetsledare. 
”Har jag rätt?”

Jag nickade förbluffad över hans 
snabba och korrekta gissning. Han såg 
på min förvånade min med ett roat ut-
tryck och förklarade:

”Allting är mycket noggrant inslaget 
med trippelpapper för att inget ska gå 
sönder och varje wrapping är anpassat efter 
formen på föremålet de har packat. Alla 
länder har sin speciella packningsteknik. 
Kommer det exempelvis en last från In-
dien så är alla paketen runda, oavsett 
vilken form saken de slagit in har. Det 
är otroligt märkligt och slösar en väldig 
massa papper och plast i frakten. Men det 
är deras sätt att flyttpacka.”

Jag försökte föreställa mig hela vårt 
bohag i form av gråa pappersbollar 
med en lätt touch av curry. Det var en 
märklig tanke.

I flytten från Ningbo i Kina till Bru-
nei på Borneo ställdes vi för första gån-
gen ansikte mot ansikte med en iPad-

manager. Ni vet, en av de där typerna 
som tycker att man är viktig för att man 
har ett anteckningsblock eller en platta 
i handen. Det var en kvinnlig iPadper-
son som ledde arbetet den här gången. 
I länder där hierarki är viktigt finns det 
naturligtvis också en tydlig inspektör. 

iPadkvinnan i Ningbo dundrade 
in i vår lägenhet och efter henne kom 
en man i arbetskläder baxandes på en 
lastkärra. Mannen var liten och vag-
nen var stor och tung. Framme vid 
lägenheten kunde han inte få kärran 
över tröskeln och Lars skyndade fram 
för att hjälpa honom. Kvinnan f ick 
något mordiskt i blicken och viftade 
avvärjande med armarna så att hon 
nästan tappade sitt maktattribut. 

”Gör inte så, sir”, gormade hon. ”Han 
ska klara det själv. Det är hans jobb.”

Sedan dök det upp ytterligare ett par 
underkuvade flyttkarlar och när iPad-

damen hade administre-
rat klart och upprepade 
gånger skällt på dem på ve-
derbörligt härskarvis, stod 
allting till slut på ett smut-
sigt pickupflak och kördes 
ut till hamnen i Beilun för 
att lastas på containern.  

Arbetsgivaren i Brunei 
stod också för kostnaden 
att ta med etthundrafem-
tio kilo i resväskor på fly-
get när vi lämnade Kina. 
När vi på morgonen skulle 
resa och jag såg alla våra 
koffertar lastade på Sofi-
tels väskvagn, tänkte jag 

att planet skulle komma att 
flyga med slagsida från Kina till Bandar 
Sri Begawan i Brunei om alla de där väs-
korna skulle in i planet. 

Vi bodde i ett tillfälligt boende i en 
möblerad lägenhet när våra kartonger 
kom från Kina. Där stod de i väntan på 
att vi skulle flytta till vår permanenta 
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lägenhet, men det skulle dröja hela nio 
månader innan vi fick flytta dit. 

Det var inte tänkt så från början, 
men ett halvår efter det att vi fått vår 
riktiga lägenhet i Brunei var det dags 
att röra på sig igen. När vi gick igenom 
vad som skulle säljas och vad som skulle 
flyttas med, tittade Lars och jag på ett 
par flyttkartonger som fortfarande stod 
oöppnade i ett hörn.

”Ibland hinner man packa upp, och 
ibland hinner man inte”, konstaterade 
Lars lite lakoniskt. 

Strax därpå ringde det på dörren. 
Utanför stod en fransman med sin iPad 
för att planera vår flytt från Brunei till 
Abu Dhabi. Han var inte peka-med-hela-
handentypen, trots att han hade en iPad. 
Det var inte mycket vi skulle ha med oss 
och det hela gick mycket smidigt. 

Nyligen flyttade vi inom Abu Dha-
bi; från Al Zeina i utkanten av stan till 
en lägenhet inne i city. Därmed kan 
vi också lägga ytterligare några flytt-
spaningar i vår erfarenhetsbank. När 
vi hade bestämt att vi skulle flytta från 
Al Zeina ansökte vi, som reglerna är 
här, om myndigheternas tillstånd att få 
lämna byggnaden. 

När vi fått det kunde vi anlita en flytt-
firma och sedan ansöka om moving in/out-
medgivande från fastighetsbolaget. Man 
behöver tillstånd för att få använda his-
sen i huset för att flytta sina tillhörigheter 
och för flyttfirman att kunna parkera 
lastbilen utanför huset. När vi fått detta 
tillstånd, visade det sig att man genom 
godkännandet bara medgavs tillgång på 
hiss och parkering under två timmars tid. 
Med tanke på att vi skulle flytta från en 
närmare trehundra kvadratmeter stor lä-
genhet, misstänkte vi att det skulle behö-
vas mera tid.

”Jag har försökt att boka ytterligare 
en eller ett par slottar på nätet men det 
går inte”, sa jag när jag förklarade mitt 
dilemma för mannen på fastighetskon-
toret. ”Finns det någon möjlighet att 
lösa detta?”

”So sorry ma’m, men det går bara att 
boka en tid för varje flytt. Däremot kan 
du gå in på fliken Delivery and Disposal 

på vår hemsida. Där kan du ansöka om 
ett tillstånd. Det fyller samma syfte som 
moving in/out-tillståndet, men det har en 
annan definition.” 

Flyttfirman gjorde planeringen 
utifrån videor som jag skickade. De 
bedömde att de skulle behöva två dagar 
för nedpackning av möbler och saker 
samt flytt och uppackning på det nya 
stället. På flyttdagen prick klockan åtta 
ringde det på dörren och utanför stod 
en godmodig pakistanier med iPaden 
i näven, redo att ta sig an dagens upp-
drag. Utanför hovrade sju stycken flytt-
killar. När killen med iPaden hade gått 
runt i lägenheten och tittat sig omkring 
så sa han:

”Jag tror att vi skulle kunna göra hela 
flytten på en dag, om ni skulle föredra 
det. Jag kan ringa in några flera kil-
lar. När har vi tillgång till hissen och 
parkering ma’m? Bara två timmar med 
start klockan 16:00? Okej, men jag 
pratar med security och ser vad vi kan 
göra. Det brukar gå att lösa.” 

Sedan tittade han med ett inställsamt 
leende på mig och sa: 

”Mitt team och jag skulle också upp-
skatta att få vara helt lediga under mor-
gondagen.”  

”Vi har dock bara inflyttningstill-
stånd i det nya huset imorgon”, sa jag, 
”inte idag.”

”Det går säkert också att ordna, ma’m. 
Jag tar hand om det här.”    

Och det gjorde han. Snart var lägen-
heten full av folk och vi kunde räkna till 
sammanlagt fjorton personer förutom 
iPadmannen, som alla på ett mycket or-
ganiserat sätt utförde sina flyttuppgifter. 
Det packades, stökades, skruvades ner 
och fotograferades. 

När vi sedan kom fram till den nya 
lägenheten stod flyttkillarna vid varje 
hylla och motsvarande garderober, tit-
tade på sina foton och placerade in va-
renda sak på exakt samma ställe som 
det stått i den förra lägenheten. Om 
det inte hade varit för att själva om-
givningen var annorlunda skulle vi 
ha trott att vi aldrig hade flyttat. Ja, 
det är klart, i kylskåpet såg vi faktiskt 

vissa skillnader; de hade lagt några av 
grönsakerna på en av hyllorna på mit-
ten och inte i grönsakslådan och mina 
Coke Zero stod inte heller på sin ur-
sprungliga plats.

Och, trots att flyttfirmans arbetslag 
hade indiskt och pakistanskt ursprung, 
hade de anpassat inslagningarna till 
UAE. Alla paketen var inpackade efter 
sakernas form och inte gjorda som runda 
bollar med en lätt air av curry.  

Mi Karlsson Bergkvist, SWEA Global 
skriver för Forum sedan 2014. Du hittar 
fler av hennes texter bland annat som Mis 
betraktelser på SWEA-land och det är Mi 
som ligger bakom den nystartade gruppen 
SWEA Skriver.
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Flytt från Al Zeina till Abu Dhabi city

Flytt från Brunei till Abu Dhabi
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Svensk hemmakultur i hela världen
Vi behöver kultur och vi behöver hopp, konstaterar SVT i sin nya 
serie kulturinjektioner Hemmakultur. I ett par av de endast minuter-
långa avsnitten hör vi till exempel Amanda Jansson (kanske bekant 
från SVTs Tunna blå linjen) läsa Kristina Lugns klassiska dikt ”Du 
ska få ett panoramafönster” samt Hamadi Khemiri läsa om våren i 
Karin Boyes språkdräkt. Andra avsnitt handlar om konst och dans. 
Serien kan ses i hela världen.

svtplay.se/hemmakultur

AKTUELL KULTUR
från Sverige

A V  E V A  W I S S T I N G  •  F O R U M S  R E D A K T Ö R

Se Norrlandsoperans Kärlek och politik
Operan Kärlek och politik, baserad på scener ur fyra Verdioperor, 
hade premiär på Norrlandsoperan i oktober förra året inför en 
begränsad publik. För att kunna nå ut till publiken trots pandemin 
kan föreställningen streamas gratis via OperaVision fram till och 
med den 27 augusti i år.

norrlandsoperan.se

Digiseum från Göteborg
Ett av de svenska konstmuseer som har satsat mest på att finnas 
digitalt tillgänglig är Göteborgs Konstmuseum. På deras Digiseum 
erbjuds flera olika sätt att ta del av museets samlingar, webbutställ-
ningar och digitala visningar. Där finns också en handledning i att 
titta långsamt på konst, med Vera Nilssons målning ”Landskap från 
Öland” som utgångspunkt, samt en minikurs i att måla akvarell.

goteborgskonstmuseum.se

Konserthuset Stockholm bjuder på musik
Eftersom Konserthuset för närvarande inte kan ta emot publik sänds 
istället konserterna gratis via Konserthuset Play, som både erbjuder 
livesändningar och möjlighet att lyssna i efterhand. Datum för kom-
mande livesändningar finns i konsertkalendern på Konserthusets 
webbplats.

konserthuset.se
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Stina Palo, SWEA Zürich
Min lokala avdelning har varit fan-
tastisk gällande online-aktiviteter 
och det har gjort, omvärlden till 
trots, att jag har haft något i min 
kalender att se fram emot nästan 
varje vecka. 

Svensk sommar är för mig att 
äta frukost med familjen på vår 
sommarstugas veranda och se ut 
över havets solglittrande vatten, 
ackompanjerade av vågornas skvalp 

som sakta slår mot båtarna som ligger vid bryggan. 
Den här sommaren ser jag fram emot att få dricka ett glas 

bubbel i den ljumma sommarkvällen tillsammans med vän-
nerna jag inte fick träffa det gångna året.

Lena Melquist, SWEA New Jersey
SWEA är gemenskap, det har 
betytt mer än någonsin under det 
senaste året.

Svensk sommar är bad, bad och 
ännu mera bad. Älskar att bada i 
Sverige, om så i havet eller i en sjö.

I sommar ser jag fram emot att 
träffa alla släktingar och vänner 
som vi inte fick träffa förra som-
maren. Att åka till Ulricehamns 
kallbadhus och Bastun i Frihamnen 

i Göteborg samt besöka Brommö i Vänern där vi cyklar och 
badar på fantastiska sandstränder.

Karin Edhlund, SWEA Toronto 
Jag har känt en väldig trygghet att 
kunna umgås med mina SWEA-
systrar på mysiga Zoom-aktiviteter, 
en väldigt viktig gemenskap för 
mig under den här kaotiska tiden. 

För mig är svensk sommar främst 
en magisk tid spenderad med mina 
nära och kära där hemma, med 
frisk luft, promenader i forntida 
skogar med mosstäckta stenar och 

sena sommarmiddagar på Selaön i Mälaren, i skärgården eller 
i Stockholm.

Varje sommar ser jag fram emot att komma hem till mitt 
Sverige, spendera tid med alla därhemma, de ljusa sommarnät-
terna, skogarna och den friska luften och mer än någonsin ser 
jag fram emot att kunna göra denna årliga resa utan att tänka 
på covid. Jag håller tummarna!

Maria Samuelsson von Oldenskiöld, SWEA Seoul
SWEA Seoul har varit en viktig 
del i vår integration i Seoul under 
2020, då vi flyttade hit från Singa-
pore. Vi fick snabbt kontakt med 
den svenska communityn via vårmid-
dagen på svenska residenset och se-
dan har det följts av familjeaktiv-
iteter som 6 juni och midsommar 
samt en fin sammanhållning med 
cykling som en av kärnaktiviteterna.

Efter snart 19 år utomlands är 
svensk sommar en av de viktigaste tiderna på året. Att få träffa 
familj och vänner samt att barnen får känna sig svenska. Få vara 
ute mycket i naturen och njuta av kräftfiske och båtturer.

Den här sommaren hoppas jag på att komma til l Sverige, 
vilket vi inte g jorde förra året. Att få se barnens mormor, 
farmor och farfar, och att åka på “båtpromenader” och 
äta glass.

Agneta de Bekassy, SWEA 
Bangkok
SWEA är lika med många nya 
bekantskaper som blir till vänner 
för livet, lite fest och glamour, lite 
lärdom och tillhörighet.

Sommar i Sverige är tid med 
familj och svenska vänner, bad i 
kallt hav, färska räkor, doften av 
mossa, blommande ängar, mat du 
trånat efter samt ljusa nätter.

I sommar ser jag mest fram emot att fira min mor som 
fyller nittio i slutet av juni och ta hand om min sjuke bror, ge 
dem stöd och kärlek, samt mod (om det på grund av covid blir 
möjligt, det återstår att se).
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SWEOR SVARAR PÅ
Tre snabba frågor
Vad har SWEA betytt för dig under det senaste året?

Vad betyder svensk sommar för dig?

Vad ser du mest fram emot den här sommaren?
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INSTAGRAM
Följ @sweainternational för löpande information 
från SWEA International och inspiration från olika 
SWEA-avdelningar.

@sweainternational på Instagram är öppet för alla 
som vill följa oss!

HÄR HITTAR DU SWEA I SOCIALA MEDIER! 
Hjälp SWEA att nå ut till fler genom att dela inlägg till andra från våra öppna sidor 
SWEA International på Facebook, @sweainternational på Instagram samt SWEA 
International på LinkedIn.

TIPS!
När du lägger till #hashtags eller @konton i 
inlägg på Instagram så gör du dem inte bara 
sökbara utan också mer synliga för alla dina 
följare eftersom Instagram prioriterar inlägg 
med taggar.

På swealand.swea.org/sociala-medier hittar 
du en lista över SWEAs hashtags!

FACEBOOK
SWEA Världen 
Vår populära slutna grupp för alla Sweor med nära 
2 500 medlemmar. Kom med du också!

SWEA International 
En öppen sida med officiell information från 
SWEA International som alla kan följa. Hjälp oss 
gärna att få fler följare genom att gilla och dela 
information från sidan. 

SWEA Professional Världen 
En sluten grupp för dig som vill samtala om 
arbetsrelaterade ämnen. Här får du även 
annonsera egen verksamhet 2 ggr per år. 

SWEA Art  
En sluten grupp för Sweor som är konstnärer eller 
konstintresserade. 

SWEA Skriver
En sluten grupp för Sweor som är intresserade av 
skrivande på svenska. 

SWEA BUS Diskussion 
En sluten grupp för alla som är intresserade av 
barn utomlands och svenska språket. Vi behöver 
förstärkning i denna grupp, vill du hjälpa oss? 
Mejla Anna Bril websocialmedia@ swea.org

LINKEDIN 
SWEA International 
Officiella SWEA-nyheter – följ oss! 

SWEA Professional 
Sluten grupp för alla Sweor om karriär och 
professionell verksamhet. 
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Nästa nummer av

FORUM
kommer ut i slutet av september!

Har du idéer och förslag på innehåll till nästa nummer? 
Vill du skriva om aktiviteter inom din avdelning eller 

om dina erfarenheter som utlandssvensk? 
Eller vill du skriva om svensk kultur 

eller om svenska språket?

Vi vill höra dina tankar och förslag till Forum!
Hör av dig till redaktionen: editor@swea.org

Förslag och tips på innehåll behöver vi ha senast den 1 juli
Texter och bilder behöver vi ha senast den 15 juli



www.swea.org

Vara vardeord 

Var vision

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 TÖ D

S W E A  Ä R  D E N  S TÖ 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

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  

T R A D I T I O N E R  O C H  D E T  S V E N S K A  
S P R Å K E T  I  VÄ R L D E N


