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SWEA är den största ideella
Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt
syfte är att främja det svenska
språket samt sprida svensk
kultur och tradition.
SWEA ger donationer och delar
ut stipendier för två miljoner
kronor per år.
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SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK
med över 6 000 svensktalande
kvinnor i ett 70-tal avdelningar
och ett 30-tal länder.
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Läs tidigare nummer på:
swealand.swea.org/forum/swea-forum-arkiv/

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 Utrikesdepartementets kris- och
beredskapsplan.

SOM MEDLEM I SWEA FÅR DU:

MEDLEMSFÖRMÅNER
swea.org/medlem/formaner

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

ORDFÖRANDE
Kära Sweor,

H

oppas att ni alla har haft en skön sommar var ni än har
befunnit er.

I denna upplaga av Forum kan ni läsa om SWEAs nya globala donationsprojekt. Svenska institutet (SI) i Paris firar 50 år,
och lanserar jubileumsprojektet Amitié (vänskap), som SWEA
stödjer. Både avdelningar och individuella Sweor uppmuntras
att donera till projektet som är helt i linje med SWEAs syften
att sprida svensk kultur och svenska traditioner samt att värna
om det svenska språket.
Ni kan också läsa om stipendieutdelningen som skedde digitalt
den 5 augusti med våra duktiga stipendiater, som alla tre höll
separata webbinarier i augusti och september. Ni hittar dem
under ”Tidigare webbinarier” på swealand.swea.org/sweaswebbinarier/.
Men sedan finns där så mycket mer att läsa om, såsom SWEA
Internationals nya intressegrupp SWEA Skriver samt SWEA
Internationals webbinarier och SWEA-poddar som fortsätter
under hösten.
Nu är det också dags att nominera till Årets Svenska Kvinna
2022, vilket du som medlem kan göra!

med SWEA South Florida. Mötet kommer att äga rum den 28
april - 1 maj 2022. Mer information kommer snart att finnas
på hemsidan. Förhoppningen är att allt är tillbaka som tidigare
vad gäller resor till USA, så att många Sweor från hela världen
ska kunna delta.
Jag önskar er en riktigt fin höst – eller vår – med många
SWEA-aktiviteter och träffar i avdelningarna!
Trevlig läsning!

SWEAs Forum-redaktion har vuxit och erbjuder artiklar om
böcker, matlagning, trender, hälsa, intervjuer med författare,
krönikor och mycket annat läsvärt!
Under hösten kommer SWEA International att fortsätta
planeringen inför Världsmötet i Fort Lauderdale, tillsammans

Suzanne Southard
Ordförande,
SWEA International

Stort TACK till…
Vår sponsor

Barbro Osher
THE BARBRO OSHER PRO SUECIA FOUNDATION
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Det är så spännande varje gång Forum
kommer. Att få ge sig ut på en resa runt
jorden och läsa reportage om intressanta
människor, om kultur, hälsa med mera.
Att skriva i Forum ser jag som en möjlighet att få fördjupa mig i saker jag brinner
för och nå ut med hur man kan göra skillnad
för sig själv och andra.

Malin Kågeman
SWEA Marbella
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Årets BUSa Anna Brännström med systerdotter Malin.
Foto: Anna Brännström
Respektive skribent ansvarar för insänt material.
Redaktionen förbehåller sig rätten att göra
mindre ändringar.
FORUM är en del av
Kommunikationskommittén
Sammankallande: Karin Högman
Administration: Katri Olander Serenius
Redaktör Forum: Eva Wissting
Redaktör Nyhetsbrev: Linda Sahlin McConnell
Webbredaktör: Vicki Almstrum
Sociala Medier: Anna Gustafson Bril
Intern Kommunikation: Sofia Solfors
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Jag tycker Forum är ett fantastiskt sätt att
på ett lättöverskådligt vis lyfta fram all den
aktivitet och energi som pågår i alla våra
avdelningar. Så spännande att kunna ta del
av det!
Största utmaningen med att skriva
i Forum är att genom min text försöka
fånga läsarens intresse och därigenom
skapa engagemang. Att kunna förmedla
den energi som jag känner och föra den
vidare till läsaren. Men det är också det
som är roligt – att försöka föra min passion för hälsa, välmående och träning ut
till läsaren!

Malin Lager

SWEA Stockholm
Det jag tycker bäst om med Forum är variationen, mångfalden och gemenskapen. Det
är trevligt att läsa om alla inspirerande och
driftiga Sweor, och det är kul att läsa om
alla spännande evenemang i de olika SWEAavdelningarna. Världen kommer närmare
när man läser och det känns bra att man
har en Sweasyster lite här och var i världen
om man behöver be om tips eller råd.
Det är en stor utmaning att skriva för
en medlemstidning som går ut till kvinnor
över hela världen, och det gäller att försöka
hitta gemensamma nämnare. Upprörs vi
av samma ämnen? Skrattar vi åt samma
skämt? Jag försöker föreställa mig en Swea
i en skyskrapa, en annan i trädgårdslandet,
en tredje på svenska skolan på valfri kontinent, en fjärde på ett svenskt internationellt företag, och så vidare. Vi Sweor finns
ju överallt, i många konstellationer, och Forum är just det, vårt gemensamma forum.

INNEHÅLL
NR 3 HÖST 2021

26

24

16
6 K
 alendern
8 SWEA Internationals stipendieutdelning
10 Amitié
SVENSKA INSTITUTET

11 V
 änskap i centrum när Svenska
institutet i Paris fyller 50 år

12 IO, VIO, RO – Vad innebär uppdragen
inom SWEA International?

14 E
 n ordförandes erfarenheter
15 S
 WEA Internationals webbinarier
16 M
 öt årets BUSa – Anna Brännström
18 K
 onsert för Ingrid
20 Andningen – Nyckeln till lugnet
I KÖKET MED ANNA

22 V
 äck de sovande smaklökarna!
HÄLSOHÖRNAN

23 H
 järnmat

32
LOUISE SPANAR TRENDER

28 7 0-talet knackar på dörren
29 S
 WEA-podden
30 S
 WEA skriver – Ny grupp för
skrivintresserade Sweor
BÖCKER & LÄSNING

32 R
 ecension – Barndetektiver på Smögen
BÖCKER & LÄSNING

33 F
 örfattare med smak för Smögen
BÖCKER & LÄSNING

34 R
 ecension – Spänning i fotbollsmiljö
BÖCKER & LÄSNING

35 B
 ra litteratur ska vara spännande
BÖCKER & LÄSNING

36 Tänk om jag hade varit en finsmakare
SPRÅKFRÅGAN

37 S
 WEA, Swea och andra SWEA-ord
38 S
 WEA i sociala medier
AKTUELL KULTUR

24 S
 WEA Art – När viruset blev konst

39 D
 en svenska bokhösten

26 K
 ajsa Norman är Swean som driver

40 Tre snabba frågor

Swedish Press
KRÖNIKAN

27 Släpp FOMO och känn JOMO!
5

Kalendern
Oktober
4

Kanelbullens dag

10

Tacksägelsedagen

24

FN-dagen

31

Vintertid i Sverige

November
1

Allhelgonadagen

6

Alla helgons dag

7

Sista dag för ansökan till vice
internationell ordförande

7

Kladdkakans dag

10

Mårtensafton

14

Fars dag

15 	Sista dag för ansökan till
regionordförande
28

Första advent

December
1

Sista dag för tips och förslag till
Forum nr 1/2022
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Andra advent

10

Nobeldagen

12

Tredje advent

13

Luciadagen

15 	Sista inlämningsdag för
texter & bilder till Forum
nr 1/2022
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19

Fjärde advent

21

Vintersolståndet

23

Drottningens födelsedag

24

Julafton

25

Juldagen

26

Annandag jul

31

Nyårsafton

I samband med Hembakningsrådets
40-årsjubileum 1999 tog Kaeth Gardestedt
initiativet till kanelbullens dag, som syftar till
att uppmärksamma vår svenska bulltradition
och att öka intresset för hembakning.
FN-dagen firas till minne av FN-stadgans
ikraftträdande 1945. I Sverige är det en
flaggdag där man antingen hissar FN-flaggan
eller svenska flaggan och det finns också en
särskild FN-bakelse.
Den andra söndagen i oktober firas
tacksägelsedagen. Förr anlände bönderna
till kyrkan med kärvar, potatissäckar och
korgar med rotfrukter och äpplen och annat
de skördat, för att tacka för årets skörd.
På en del håll i Sverige hålls fortfarande
skördefest kring tacksägelsedagen.
Allhelgonadagen infaller den 1 november
och var tidigare en helgdag. 1952
bestämde riksdagen att flytta helgdagen
till lördagen före novembers första söndag
och sedan 1953 heter den lördagen Alla
helgons dag. Inom kristendomen började
man tidigt att fira helgon och minnet av
martyrer, men de blev till slut så många
att dagarna inte räckte till för var och en.
Därför införde den tyskromerske kejsaren
Ludvig den fromme för ungefär tusen år
sedan en gemensam dag för alla helgon
som inte kunde få en egen.
Mårtensafton firas numera främst i Skåne,
med stekt gås och svartsoppa, men var
tidigare en högtid i hela Sverige inför
fastetiden fram till jul. Bondepraktikan
hävdar att om bröstbenet i gåsen är brunt,
så blir det mera snö än köld, och tvärtom om
bröstbenet är vitt.
På Nobeldagen delas nobelprisen ut i Sverige
och Norge. Det är den dag då Alfred Nobel
1896, 63 år gammal, dog av ett slaganfall i
Sanremo, Italien.
Sammanställt av Eva Wissting,
Forums redaktör

Från
redaktören
Hej!
Det är mycket som är roligt med att jobba fram ett nytt nummer av Forum. Inte minst att fundera ut och diskutera olika
uppslag tillsammans med övriga i redaktionen. Att sedan se
allt växa fram – från idéer som tar form och blir konkret text
som slipas av våra kunniga och noggranna korrekturläsare för
att slutligen formges av Lollo Nylén – är lite av magi.
Det jag tycker allra bäst om med rollen som redaktör är de
kontakter jag får med Sweor runt hela världen. Det kan vara
ett tips om en trevlig aktivitet som en avdelning vill berätta
om, följt av ett förslag från någon i styrelsen gällande ett nytt
spännande samarbete som SWEA jobbar med eller en återkommande skribent som har kommit på en helt ny idé till en
artikel. Jag gillar känslan av att vi inom SWEA befinner oss
utspridda på så många platser och på något sätt samtidigt kan
vara på en och samma plats idémässigt.

med sig av tankar kring att flytta med böcker, som säkert fler
läsintresserade Sweor känner igen sig i.
Du kan också läsa om det inspirerande SWEA Art, det nya
initiativet SWEA Skriver samt om vad de olika uppdragen
inom SWEA International innebär. Vi har också med en intervju med Swean Kajsa Norman, som är chefredaktör för
tidskriften Swedish Press. Som vanligt får du även tips om
mat, trender, hälsa och böcker.
Har du idéer och förslag till Forum? Skulle du vilja bidra med
en text eller till och med bli en återkommande skribent? Hör
i så fall av dig!

I det här numret av Forum berättar Anastasia Konstadinidis om årets BUSa Anna Brännström och Katarina Agorelius
skriver om Ingrid Bergmans koppling till musiken. Vi har
också en ny skribent, Therése Andrén Eggeborn, som delar

Eva Wissting, SWEA Toronto
Redaktör Forum
editor@swea.org

SWEA SVERIGE
SWEA PROFESSIONAL SVERIGE
Är det dags att flytta hem?
Välkommen!
Glöm inte att SWEA finns hemma i Sverige också!
Vi är fyra avdelningar i Sverige som hjälper er att hitta hem igen.
Har man bott utomlands länge har samhället hunnit förändras och kanske har vänkretsen
glesnat. Det är inte alltid så lätt att flytta tillbaka. Då finns SWEA Göteborg, SWEA Malmö,
SWEA Stockholm och SWEA Örestad (nordvästra Skåne) att vända sig till.
Följ oss och gilla oss på www.facebook.com/SWEASverige och www.instagram.com/sweasverige
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SWEA Internationals stipendieutdelning
AV S O F I A S O L F O R S • S W E A M I L A N O • S W E A I N T E R N AT I O N A L S S E K R E T E R A R E

S

WEA Internationals stipendieutdelning fick för andra
året i rad genomföras via Zoom. Det kan gissningsvis
vara en tradition som är här för att stanna, då en digital
utdelning innebär att alla medlemmar har möjlighet att närvara vid utdelningen. Tidpunkten för eventet var den 5 augusti klockan 15, där tiden också var vald med omsorg så att så
många Sweor som möjligt skulle kunna närvara.
Vår ordförande Suzanne Southard hälsade alla närvarande
välkomna och gratulerade årets fina stipendiater. Hon introducerade sedan Christina Hallmert, tidigare internationell
ordförande samt sammankallande i ÅSK-kommittén, som i sin
tur berättade om Årets Svenska Kvinna, som 2021 blev vår
Kronprinsessa Victoria.
Sammankallande i kommittén för Litteraturstipendiet,
Barbro Westin, presenterade sedan årets litteraturstipendiat,
Luca Gendolavigna, som fick stipendiet för sin forskning i
mångkulturell litterär miljö. Luca tilldelades 11 000 USD för
sin forskning om hur invandring i Sverige har orsakat sociala
och språkliga förändringar.
Luca Gendolavigna är doktorand i nordiska språk och litteratur vid universitetet i Neapel, Italien, som också är hans
hemort. Han berättade för oss åhörare om hur hans intresse
för svenska språket kom till och om sin forskning kring interkulturell samtidslitteratur. Lucas intresse för Sverige uppstod
då han ansåg att landet var en stor förebild i solidaritets- och
öppenhetsfrågor. Sedan han var liten har han även haft stor
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fascination för svensk musik och nordisk litteratur. Sammantaget bidrog allt detta till att han direkt efter studenten började
studera svenska.
”Jag är väldigt tacksam och glad för stipendiet”, sa Luca,
som berättade att han kommer att använda pengarna till att
köpa svensk litteratur och också till att medverka i seminarier och kurser inom sitt forskningsområde.
Lucas avhandling ”Invandring som resurs i Skandinavien:
Sveriges fall – sociala och språkliga förändringar i en mångkulturell litterär miljö” beräknas vara klar inom ett år.
Sedan var det dags att lämna över ordet till SWEAs grundare,
Agneta Nilsson, som tillkännagav att årets mottagare av Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer var Evelina Nolin. Evelina tilldelades 13 000
USD för att hon genom sina skulpturer återger fenomen i omgivningen mot en historisk bakgrund från hennes egen släkt
och dess relationer till USA.
Efter avslutad utbildning på Konstfack i Stockholm har Evelina Nolin blivit antagen till masterprogrammet i Fine Arts
på Parsons School of Design i New York, en internationellt
mycket högt rankad konst- och designskola.
”Det känns faktiskt som magi. Det är helt och hållet tack
vare SWEAs stipendium som det blir möjligt för mig att studera vidare i USA. Jag är oerhört stolt och ärad över att SWEAs
jury tror på mig. Det är ovärderligt”, säger Evelina.
Evelina hoppas att inom ramen för den mångsidiga och

internationella utbildningen på Parsons kunna visa sina verk
internationellt och öppna upp för interkulturella möten under
sin framtida karriär.
Agneta Nilsson gratulerade Evelina och önskade henne varmt
lycka till i New York. Hon uppmanade också stipendiaten att ta
kontakt med SWEA New York för att bli omhändertagen i den
stora staden, något som Evelina lovade att göra.
Sammankallande i kommittén för Sigrid Paskellstipendiet,
Katarina Agorelius, tillkännagav som tidigare meddelats att
dansaren Emanuel Ippolito är årets Sigrid Paskellstipendiat. Sigrid Paskells Stipendium i scenkonsterna tilldelas unga lovande
svenska män och kvinnor i början av sin karriär. Emanuel erhöll 12 000 USD för sin begåvning och talang i dans.
”Jag är oerhört hedrad över att få stipendiet. Det betyder
fantastiskt mycket för mig”, sa Emanuel Ippolito.
Emanuel har länge haft siktet inställt på att bli professionell

dansare. Redan som nioåring kom han in på Svenska Balettskolan i Göteborg och fastnade direkt för dansen. Han hade
tidigare haft svårt för att hitta rätt i skolan och därför blev
dansen en plats där han direkt kände sig hemma. Han berättade hur hans mamma verkligen kämpade för att han skulle få
chansen vid balettskolan, då han först var för nervös vid antagningstillfället och sa till sin pappa att han ville åka hem igen
utan att göra sin audition. Vid 12 års ålder erhöll han sedan ett
stipendium till den prestigefyllda skolan American Ballet Theatre
i New York. Nu går han sista året på kandidatutbildningen i klassisk balett vid Konsthögskolan i Oslo. Vi Sweor fick genom två
kortare filmer se prov på Emanuels fantastiska dans.
Den här artikeln är tidigare publicerad på:
https://swealand.swea.org/2021/rapport-stipendigutdelning2021/

Sweor kan titta på inspelningen från årets stipendieutdelning (med samma lösenord som för alla webbinarier):
https://swealand.swea.org/2021/inspelning-20210805-virtuell-stipendieutdelning
De tre stipendiaterna har även hållit i tre webbinarier för Sweor. Dessa finns inspelade:
Luca Gendolavigna:
https://swealand.swea.org/2021/webbinarium-20210824-litteraturstipendiat/
Evelina Nolin:
https://swealand.swea.org/2021/webbinarium-20210816-interkulturellastipendiat/
Emanuel Ippolito:
https://swealand.swea.org/2021/webbinarium-20210902-paskellstipendiat/

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
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Amitié
SWEA INTERNATIONALS GLOBALA DONATIONSPROJEKT
I SAMARBETE MED SVENSKA INSTITUTET
AV AG N E TA N I L S S O N • S W E A I N T E R N AT I O N A L S G RU N DA R E

I år fyller Svenska institutet i Paris 50 år och det uppmärksammas under parollen Amitié, som betyder vänskap.
Eftersom det går helt i linje med SWEAs syften har ett globalt donationsprojekt startats.
Svenska institutet i Paris är Sveriges enda kulturhus utomlands.
Det är etablerat i världskulturstaden Paris för att sprida svensk
kultur och tradition, svenska språket, svensk historia, svenska
konstnärer och svenska författare ute i världen. En verksamhet
helt i linje med SWEAs grundläggande syften.
SWEA International släppte i mars ett avsnitt av SWEA-podden
med kulturhusets chef, Ewa Kumlin (https://swea.org/2021/
sweapodden-20210421-kumlin/), i syfte att uppmärksamma
femtioårsjubileet. Årets Svenska Kvinna, H.K.H. Kronprinsessan Victoria, har också publicerat en video till kulturhusets ära
(https://youtu.be/jtG7gXFy0C8).
En fantastisk bok, kallad Amitié, vänskap, är under framtagning inom ramen för jubileumsåret. Den kommer att behandla levande svensk kultur och viktig svensk kulturhistoria,
och lanseras av H.K.H. Kronprinsessan Victoria i början av
december 2021.
Finansieringen sker med hjälp av ett antal svenska donatorer
(stiftelser, museer, Barbro Osher Pro Suecia Foundation,
etcetera), men det saknas fortfarande finansiering, mycket
på grund av pandemin som tvingat SI att hålla stängt och
därför saknat intäkter under mer än ett år.
Här finns en intressant möjlighet för SWEA globalt genom att,
i likhet med Nationalmuseum-projektet som vi genomförde
2009, SWEA International bidrar genom ett globalt donationsprojekt där alla SWEA-avdelningar och enskilda SWEA-med-

lemmar samlar in donationer.
Med hjälp av våra skickliga
kommunikationsansvariga kan
vi via våra SWEA-kanaler
kommunicera ut möjligheten
att donera medel till jubileumsprojektet Amitié.
Ett partnerskap med kulturhuset i detta projekt är av stort
värde för SWEA som organisation och kan lägga grunden till
ett närmare framtida samarbete
med Svenska institutet och vårt gemensamma sverigefrämjande
arbete i världen. Stora förutsättningar finns för arrangemang
av kringaktiviteter runt om i hela SWEA-världen med detta
projekt som bas.
Projektet skulle vidare innebära betydelsefull kommunikation
kring SWEAs namn och varumärke i Sverige och omvärlden,
samtidigt som SWEA bidrar till att skapa extra uppmärksamhet
och kännedom utomlands om svensk kultur och vårt svenska
kulturhus.
Som SWEAs grundare har jag redan stora visioner och ser fram
emot många kreativa samarbeten och utvecklingsmöjligheter.
Med varma SWEA-hälsningar,

Agneta Nilsson

FÖR ATT BIDRA TILL PROJEKTET från hela världen via SWEAs
PayPal-konto:
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=GWF44WSKXW3K6
Sweor i USA kan även ställa ut en check till SWEA International, Inc.
Ange ”donation SI-Amitié” och posta checken till:
SWEA International, Inc.
P.O. Box 4128
Fort Lauderdale, FL 33338
I Sverige kan donationer sättas in på SWEA Internationals bankgiro: 646-4952
Adress: SEB, 106 40 Stockholm. Ange: donation SI-Amitié och ditt namn.
För fler betalningsalternativ, kontakta: office@swea.org
Mer information om projektet finns här:
https://swea.org/2021/donationsprojekt-kulturhuset/
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Vänskap i centrum när Svenska institutet i Paris
firar 50 år

ILLUSTR ATION AV STINA WIRSÉN OCH L AYOUT AV POMPE HEDENGREN

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

I

år är det 50 år sedan Svenska institutet i Paris invigdes. I
centrum för jubileumsåret 2021 står vänskapen mellan
Sverige och Frankrike, men också begreppet vänskap i bred
bemärkelse, som korsar generationer och konstnärliga uttryck.
Välkommen till ett år i vänskapens tecken!
Den 20 januari 1971 slog institutet, eller Centre Culturel
Suédois som det hette då, upp dörrarna till det nyrenoverade
huset i Maraisdistriktet i centrala Paris. Publiken bjöds på
utställningar om svensk textilkonst, stadsplanering i Stockholm och naturskydd. Sveriges enda kulturhus utomlands
har alltsedan dess varit ett skyltfönster för svensk kultur
och centrum för relationsbyggande mellan länderna inom
forskning, näringsliv och kultur. Varje år besöks SI i Paris
av närmare 100 000 personer, vilket gör det till ett av de
mest välbesökta utländska kulturinstituten i den franska
huvudstaden.
”I 50 år har Svenska institutet i Paris visat upp Sverige och
svensk kultur för miljontals besökare från hela världen. Det
har skapat viktiga långsiktiga relationer mellan Sverige och
Frankrike, i en av världens mest kulturintresserade städer.
Denna svenska satellit i Europas hjärta har stor betydelse för
en positiv Sverigebild och bidrar också till goda handelsmöj-

ligheter”, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för
Svenska institutet.
Jubileumsåret kommer att präglas av ordet vänskap (amitié)
och är uppdelat i tre faser. Den första fasen är till största delen
digital och består av historiska tillbakablickar och reflektioner
kring begreppen vänskap och existens. Sommar och tidig höst
ägnas åt vänskapsmanifestationer och mot slutet av året riktas
blicken mot framtiden, med fokus på barn och unga.
”Ett jubileum är ett bra tillfälle att fundera på varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Det gångna året har fått många av
oss att fundera på hur mycket vänner och en levande kultur
betyder. Vänskap var därför ett självklart val när vi bestämde
tema för jubileet. Sverige och Frankrikes kulturella band är
starka och har varat i många sekler. Jubileumsåret tar fasta på
vår gemensamma historia och skildrar vänskap ur en mängd
perspektiv”, säger Ewa Kumlin, chef för SI Paris.
Vänskapsåret avslutas med utgivningen av jubileumsboken
Amitié, en rikt illustrerad berättelse om huset, människorna och
händelserna som format institutets femtioåriga historia. Redaktionen består av journalisten Bo Madestrand, illustratören
Stina Wirsén och grafiske formgivaren Pompe Hedengren.
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IO,
VIO,
RO
Vad innebär uppdragen inom SWEA International?
AV C H R I S T I N A H A L L M E RT • S W E A RO M

Internationell ordförande, vice internationell ordförande och regionordförande – vad innebär egentligen de olika
uppdragen? Vår tidigare internationella ordförande Christina Hallmert berättar utifrån egna erfarenheter.

Christina tillsammans med Sigrid Paskellstipendiaten Nils Wetterholm
vid Sverigemiddagen i Västerås 2018.

jer. Inför valen av Internationell ordförande (sista ansökningsdagen 15 september har nyligen passerats), vice internationell
ordförande (sista ansökningsdag 7 november) och regionordförande (sista ansökningsdag 15 november), kan kanske en kort
beskrivning av dessa uppdrag vara på sin plats?
Kortfattat, och lite spontant utifrån egen erfarenhet, ser det
ut ungefär så här:
Som internationell ordförande är du ytterst ansvarig för
SWEA Internationals verksamhet och leder styrelsens arbete.
Du har översikt över vad som händer inom SWEA International, och dess regioner och kommittéer. Du är organisationens ansikte utåt och har kontakt med myndigheter och samarbetspartner. Du behöver fördjupa dig i frågor som rör både
ekonomi och stadgar och arbetar nära administrationen och
våra rådgivare. Du lägger avsevärd tid på att läsa texter och
skriva, så det är därför viktigt att du har lätt för att uttrycka
dig både i tal och skrift. Din naturliga ledarskapsförmåga lyfter
upp och inspirerar styrelsen och övriga medlemmar. Uppdraget tar en hel del tid i anspråk och kräver flexibilitet.
Som vice internationell ordförande bistår du den internationella ordföranden och beroende på intressen och kompetens har du kanske hand om specifika frågor och projekt som
både avlastar och kompletterar ordförandens arbete. Men du är
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också lyhörd och stöttar övriga styrelseledamöter så att styrelsearbetet som sådant blir effektivt. Du håller dig à jour med vad
ordföranden och styrelsen har på sitt bord och rycker in där
det behövs. Du kan därför, vid behov, träda in i ordförandens
ställe utan större problem. Naturligtvis är även du väl insatt i
SWEAs stadgar och riktlinjer.
Som regionordförande har du ett spännande uppdrag där
du sitter på två stolar: dels som styrelseledamot i den internationella styrelsen, dels som ordförande i den egna regionstyrelsen.
Utmaningen i uppdraget ligger i balansen mellan dessa två och
att kunna se till hela SWEAs intressen samtidigt som du motiverar och backar upp den egna regionen. Du förmedlar ett
regionalt perspektiv till den internationella styrelsen och ett
globalt perspektiv till regionstyrelsen. Du säkerställer att våra
stadgar följs i regionerna och hjälper avdelningarna vid behov,
inte minst med att förstå avtalet med SWEA International.
Alla ledamöter i SWEA Internationals styrelse väljs på två år
och kan väljas om för ytterligare en tvåårsperiod. Oavsett om
man väljer att gå till omval eller ej så är våra tidsbegränsade mandat en trygghet för den som väljer att satsa på ett ideellt uppdrag
inom SWEA. Man avgör själv hur länge man vill hålla på.
Utöver dessa tre viktiga styrelseuppdrag kan man också arbeta i någon av våra kommittéer eller arbetsgrupper. Här finns
något för alla smaker, till exempel inom kommunikation (redaktion, webb och sociala medier, podcast, webbinarier, press,
korrektur med mera), utveckling och koordinering av SWEAprodukter, BUS, ÅSK och våra tre stipendiefonder med fokus
på interkulturella relationer, svensk litteratur och kultur samt
scenkonst.
Gemensamt för alla de här uppdragen är att vi tillsammans
förvaltar och utvecklar SWEA inom olika områden med en och
samma målsättning, vilken är att SWEA ska vara ett självklart
val för svensktalande kvinnor som bor eller flyttar utomlands
idag och imorgon. Eftersom vi sitter utspridda över hela jorden
måste du vara van vid att arbeta med digitala verktyg.
Det finns så mycket att lära sig, både om SWEA som organisation, men också om styrelsearbete generellt och inte
minst om sig själv genom ett styrelse- eller kommittéuppdrag.
Mycket av det du lär dig får du nytta av i ditt vanliga liv eller i
arbetet. Att arbeta frivilligt är också betydelsefullt för ditt CV.
Men inte nog med det, din egen kompetens och dina tidigare
erfarenheter kommer till glädje för andra.
Som någon sade: fråga inte vad SWEA kan göra för dig,
fråga vad du kan göra för SWEA!

Är du intresserad och har frågor om uppdragen?
Kontakta valberedningen: valberedning@swea.org

STEFAN NILSSON

E

tt leende far över mina läppar när jag tänker på hur jag
hamnat på olika uppdrag inom SWEA och på hur de
ofta tagit mig långt utanför min så kallade comfort zone,
men kanske just därför givit mig så mycket tillbaka.
Kanske har du sett att SWEA International nu annonserar
om lediga uppdrag?
Valproceduren i SWEA regleras i våra stadgar och riktlin-

SWEA INTERNATIONAL SÖKER

INTERNATIONELL ORDFÖRANDE
& VICE INTERNATIONELL ORDFÖRANDE
FÖR PERIODEN 1 JANUARI 2022 - 31 DECEMBER 2023

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.
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

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.

MER INFOR M ATI O N PÅ SW E A .O RG ELLER E- POS TA D R ES S O F F I C E @ S W E A .O RG
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En ordförandes erfarenheter
AV E VA W I S S T I N G • F O RU M S R E DA K T Ö R

Efter snart två år som SWEA Internationals ordförande, och ännu längre
som regionordförande och med andra uppdrag inom SWEA, har Suzanne
Southard samlat på sig en gedigen SWEA-erfarenhet som hon delar med
sig av här.
Hur kom det sig att du tog dig an rollen som
regionordförande?
Ända sedan jag blev medlem i SVEA Dallas, med enkelt V,
1995, har jag tyckt att det har varit roligt att vara aktiv på olika
sätt. När jag var ordförande i Dallas 1999 beslutade vi att gå
med i SWEA International, och SWEA Dallas invigdes 2000
av Agneta Nilsson. Under alla år i Dallas samt i Scottsdale har
jag varit aktiv på lokal nivå. När jag avgick som ordförande i
SWEA Arizona 2016 efter 6 år i styrelsen, fortsatte jag vara aktiv utanför styrelsen som medlemsansvarig, i SWEAs kongresskommitté inför VM i Perth samt i Arizonas stipendiekommitté.
Då Ia Dubois från SWEA Seattle skulle avgå efter 4 år som
regionordförande tyckte jag att det kunde vara en trevlig ny
utmaning. Barnen var äldre och jag hade mer tid för mig själv.

Vad var roligast med att vara regionordförande?
Det roligaste med uppdraget som regionordförande var de regelbundna kontakterna med ordförandena i VAMEs region.
Det kändes mycket givande att kunna vara ett stöd och bollplank för avdelningarna när olika frågor kom upp. Vi hade en
bra stämning och ett gott samarbete i regionstyrelsen. Flera
ordförande var nya i sina roller och uppskattade våra olika utbildningar. Ett mycket trevligt minne är regionmötet i Vancouver 2018, då hela styrelsen fick träffas och hade inspirerande samtal och presentationer. Bland annat berättade Helena
McCombie från San Francisco om hur deras avdelning lägger
upp sitt SWEA Professional-program. Den presentationen blev
sedan ett webbinarium som nu ligger på SWEA Professionals
webbsida: professional.swea.org

Vad var svårast i rollen som regionordförande?
Det var svårt när man hörde ifrån avdelningar som inte lyckades rekrytera nya styrelseledamöter och var oroade för framtiden. Ibland tog det en hel del telefonsamtal och mejlkonversationer för att hjälpa avdelningar att rekrytera nya ledamöter
och lösa andra situationer som kom upp.

Varför sökte du till rollen som internationell ordförande?
Jag tyckte det var mycket roligt att sitta med i internationella
styrelsen och när Christina Hallmert skulle avgå 2019 började
jag fundera på att söka posten. Min yngsta hade just börjat på
college och jag jobbade bara 20 timmar i veckan på IKEA,
så jag tyckte att jag kunde ta på mig en ny utmaning med
ett uppdrag inom SWEA. Som svensk kvinna undrar man ju
ibland om man är tillräckligt kvalificerad för de uppdrag man

tar på sig, men efter att jag funderat lite så ansåg jag att jag
nog var lika kvalificerad som någon annan Swea. Jag älskar
SWEA, som har givit mig så mycket under mina senaste 25 år
i USA, så att eventuellt bli vald till IO kunde vara ett sätt att
ge något tillbaka. Mina år i USA hade inte alls varit lika roliga
och givande utan SWEA i mitt liv.

Vad har varit roligast med rollen som internationell
ordförande?
Det som är absolut roligast som internationell ordförande är att
få kontakt med så många Sweor runt om i hela världen, både
i internationella styrelsen, i kommittéer, i olika avdelningsstyrelser och individuella medlemmar!
Det är alltid så roligt att vara med på webbinarier, både
SWEA Internationals och de lokala avdelningarnas, och att få
träffa Sweor från hela världen. Det har faktiskt varit inspirerande
att covid tvingade SWEA att så snabbt bli digitala förra året.
Det har gjort att SWEA Internationals roll inom SWEA blivit
mer synlig. Alla medlemmar har kunnat vara med på både regionernas och SWEA Internationals årsmöten och även på stipendieutdelningen. Tidigare har det varit få Sweor förunnat att
kunna resa på regionmöten, årsmöten och stipendieutdelningar.

Är det något som har varit oväntat?
Det mest förvånande är att vi har så många otroligt aktiva Sweor
som jobbar bakom kulisserna inom SWEA International, även
om de inte är formellt med i kommittéerna. Likadant är det i
regioner och avdelningar, där Sweor engagerar sig på olika sätt
utan att ha en officiell styrelsepost. Det är verkligen alla Sweor
tillsammans som driver denna fina organisation framåt.

Vem bör söka till de olika posterna som IO, VIO
eller RO?
Det måste vara en person som är passionerad för SWEA och
som kan sätta sig in i olika människors perspektiv. Man måste ha
SWEAs bästa i åtanke när man sitter i internationella styrelsen.
Ibland är det som är bäst för en enskild region eller avdelning
inte det som är bäst för SWEA i stort och då måste man kunna
se på det stora sammanhanget. Vi har 6 000 medlemmar som
inte alla tycker likadant, och ibland kommer vissa inte att gilla
beslut som fattas av styrelsen. Men man måste försöka förstå att
SWEA Internationals styrelse alltid arbetar för SWEAs bästa.
Som RO, VIO och IO måste man också ha mycket energi och
inte vara rädd för mycket arbete. Naturligtvis behöver man också
kunna samarbeta med andra och inse att ibland har inte alla samma åsikter om hur man ska hantera en situation, och det är ok.
Jag vill varmt rekommendera alla som har några års erfarenhet av SWEA och vill växa och anta nya uppdrag att söka
posten som RO, VIO eller IO. Även om det ibland är mer
tidskrävande än att vara avdelningsordförande, så är det också
mycket inspirerande och givande. Man får väldigt mycket tillbaka och får många nya SWEA-vänner över hela världen.
VAME i Dubai 2019
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SWEA INTERNATIONALS
WEBBINARIER

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 webbinarier spelas in och du kan titta på dem i efterhand via
swealand.swea.org/sweas-webbinarier/
Över 60 webbinarier har genomförts hittills och på webbsidan finns
de sorterade efter både namn, datum och kategori, så att du enkelt
kan hitta vad just du är intresserad av.
Lösenord får du från din avdelningsordförande.
Swean som är chef för Google
Sweden
Anna Wikland berättar om sina
erfarenheter under 20 år på
ledande befattningar inom onlinevärlden i USA och i Sverige. Anna
har listats av Dagens Industri som
en av näringslivets 125 mäktigaste
kvinnor i Sverige både 2020 och
2021 och hon har även tilldelats
titeln Sveriges mäktigaste kvinna
inom Tech.
https://swealand.swea.org/2021/
webbinarium-20210427-wikland/
Arkeolog, VD och vice ordförande
för SWEA International
Eva Kars är verkställande direktör
på EARTH Integrated Archaeology,
tillika SWEA Internationals vice
ordförande. I det här webbinariet

berättar hon bland annat hur hon
hamnade inom arkeologin och om
sin specialitet: sten och keramiskt
byggmaterial från romartiden.
https://swealand.swea.org/2021/
webbinarium-20210225-kars/
Mellan två länders familjerätt
Författaren Hanna Lans är jurist
med bakgrund inom internationell
familjerätt. Hennes debutroman
Som någon annan bäddar handlar
om vad som händer när ett barn
hålls kvar i ett land mot den ena
vårdnadshavarens vilja. Under
webbinariet delar Hanna med sig
tips och råd för dig som lever i ett
internationellt förhållande utanför
Sverige.
https://swealand.swea.org/2021/
webbinarium-20210315-lans/

“Tusen tack för ett mycket
givande och spännande
webbinarium med Maria
Bouroncle. Det är superbt vad
ni lyckats åstadkomma och
det var inte sista gången jag
anmälde mig.”
Ankin Häusler
SWEA Berlin
“Anna, en eloge för ditt arbete
med alla webbinarier! Det
är en fantastisk förmån som
erbjuds oss Sweor och den
visar också att det är många
där ute som har så mycket att
ge. Det har gett mig mycket i
dessa coronatider.”
Berit Kjellser
SWEA Costa Blanca
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!
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“Jag har haft turen att jobba
med det jag brinner för”

MÖT ANNA BRÄNNSTRÖM, ÅRETS BUSA
AV A N A S TA S I A KO N S TA D I N I D I S • S W E A M I L A N O
FOTON: A N NA BR Ä N NST RÖM

När barnen på Svenska Skolan i Milano kommer in genom dörren skiner hon upp som en sol. Hon pratar alltid
stolt om sina studenter på universitet och de som läser hennes kvällskurser blir bjudna på både fika och minnen för
livet. Hon lägger ner sin själ i sitt arbete och det märks. Det svenska språket och den svenska kulturen kunde inte
ha fått en bättre ambassadör i Italien.
Anna Brännström utsågs till årets BUSa
på SWEA Milanos årsmöte i februari i år.
Hon kom i kontakt med BUS-kommittén första gången på SWEAs världsmöte
i Bologna 2013. Där presenterade de sig
och sitt arbete, men att Anna var nominerad i år hade hon själv ingen aning om.

och två bröder. Hon beskriver sin uppväxt
som en ungdomsroman från 70-talet med
skola, idrottsaktiviteter, mulleskola och
långa sommarlov i sommarstugan. Hon
hade tryggheten, men längtade samtidigt
ut. Hennes föräldrar var båda lärare, men
Anna hade inte tänkt gå i deras fotspår.

”Jag blev helt chockad. Det var fantastiskt kul. Det är som att få ett kvitto på
allt jobb man gör”, säger hon.

”Jag kämpade emot att bli lärare hela
min tonårstid, även när jag gick på uni-

Efter priset har hon flera gånger blivit igenkänd i olika sammanhang med
SWEA International.
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versitetet. Jag gick aldrig lärarutbildningen utan läste fristående kurser”,
säger hon.
Idag är hon lärare i svenska på Università
degli Studi i Milano och har skrivit och gett
ut läroböcker. Hon är grundare av och lärare på Svenska Skolan i Milano och driver
även sitt eget språkinstitut Istituto Culturale
Nordico i Milano, en kulturförening som
har kurser i de nordiska språken.

”Det är ju lite roligt när någon kommer på det, ’Åh det är du som blev årets
BUSa’.”

”Mitt jobb betyder mycket för mig. Jag
försöker ibland intala mig själv att det
inte gör det, men jag har ju turen att jobba med det jag brinner för och jag tycker
väldigt mycket om det jag gör. Jag tycker
fortfarande att det är otroligt roligt att gå
till jobbet”, säger hon.

Anna har jobbat som svensklärare på heltid i nästan 20 år i Milano. Hon växte upp
i Kalix i Norrbotten med mamma, pappa

Som 14-åring blev hon förälskad i Rom
och den italienska kulturen. Hennes
moster, som hade haft en utbytesstudent

många barn i mitt liv. Jag har fem brorsbarn som har fantastiska mammor som
har delat med sig av sina barn till mig.
Det har aldrig varit konstigt”, säger hon.

från Italien, bilade ner med hela familjen
till en liten fiskeby strax söder om Pescara där de stannade en hel månad.

Anna lämnade sitt assistentjobb. Nästan
20 år senare är hon kvar på universitetet
och älskar sitt jobb.

”Vi packade vår skåp-Volvo med tre
barn och resväskor och körde från
Norrbotten ner till södra Italien. Det
var en fantastisk resa”, berättar Anna.

På somrarna är Anna mycket i Sverige,
men den svenska kulturen har hon med
sig året om. På fettisdagen bjuds eleverna
på semlor; midsommar och nationaldag
brukar firas traditionsenligt med SWEA
Milano och på Svenska Skolan finns fler
traditioner som våfflor på våffeldagen,
luciatåg och julpyssel. På Svenska Skolan
kan barnen ibland fråga henne varför
hon inte har några barn. Svaret blir
alltid: ”Men jag har ju er!” Det är ingen
tvekan om att barnen ligger henne varmt
om hjärtat. Anna och hennes man valde
av olika anledningar att inte skaffa barn.

En dag tog Annas morbror med henne
och hennes mellanbror till Rom och
Anna blev helt såld. Där och då, mitt
bland Colosseum och andra historiska
monument, föddes intresset för Italien.
Tio år senare läste hon italienska på
Umeå universitet och året därpå gjorde
hon sin första termin på universitetet i
Genua. Det blev ytterligare en sväng till
Genua 1996-1997 och då träffade hon
även sin man.

”Mitt liv är så rikt ändå och jag har ju så

Anna startade Svenska Skolan i Milano
tillsammans med några föräldrar för snart
åtta år sedan. Sedan dess har skolan vuxit
och Anna har grupper i olika åldrar både
på torsdagar och lördagar. Förutom att hon
driver Svenska Skolan, sitt eget språkinstitut och jobbar heltid på universitetet, är
hon också aktiv i SWEA, både lokalt och
internationellt. Hon gick med i SWEA
2008 och är idag bland annat vice ordförande i SWEA Milano. På sommaren
åker hon hem till Sverige och undervisar
på Folkhögskola varje år.
”Jag vet att det är mycket, jag kommer att
dra ner ganska snart”, säger hon och ler.
Anastasia Konstadinidis, SWEA Milano skriver för Forum sedan 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

”Vi träffades på ett tåg från Bologna
och jag fick hans nummer. Jag hade inte
tänkt ringa, men jag kunde inte låta bli”,
berättar hon.
När de träffades var båda upptagna,
men när Anna var klar med universitetet i Sverige 1998 gick flyttlasset ner
till Genua. Ett år senare gifte de sig i
Sverige, en kort vigselceremoni i kommunhuset i Kalix mitt i smällkalla vintern med risotto till bröllopsmiddag. I
Genua bodde Anna bara några månader;
det var svårt att hitta jobb och Anna och
hennes man sökte sig istället närmare
Milano. Där fick hon jobb redan efter
några veckors sökande och hamnade
ganska snabbt på it-portalen spray.se som
assistent till deras Italien-chef, Elisabeth
Nyqvist. När Elisabeth sedan bytte jobb
och började på arenan Mediolanum Forum
följde Anna med som hennes assistent.
”Det var verkligen ett roligt jobb. Ett av
de bästa jobben jag har haft. Det var svårt
att ge upp det”, berättar hon.
När det blev en ledig tjänst på universitetet i Milano ett år senare kunde
Anna inte tacka nej. Hon var tvungen
att gå ner rejält i lön och hon minns hur
hennes mamma tyckte hon var galen.
Men jobberbjudandet på universitetet
var ett ”once in a lifetime”-sådant och

KORT OM ANNA BRÄNNSTRÖM

Aktuell som: Årets BUSa 2020.
Jobbar med: Lärare på Università degli Studi i Milano, grundare av och lärare på
Svenska Skolan i Milano samt driver språkinstitutet Istituto Culturale Nordico.
Bor: Med man och två katter utanför Milano, Italien.
Uppvuxen: Kalix i Norrbotten.
På fritiden: Har ingen just nu. Bakar gärna för att rensa hjärnan.

FAKTA SWEA BUS OCH ÅRETS BUSA
Barn Utomlands & Svenska Språket (BUS) är en SWEA-kommitté som har som
mål att hjälpa föräldrar utanför Sverige med att föra vidare svenskan till sina barn
och stötta barnens flerspråkighet.
Varje år sedan 2018 har BUS-kommittén uppmärksammat en Swea som på ett
berömligt sätt arbetat för att bevara och utveckla svenska språket hos barn och
ungdomar utomlands med utmärkelsen Årets BUSa.
BUS-kommittén är mycket stolt över allt det fantastiska arbete som sker inom
området. Priset är också ett fint tillfälle att visa på nya idéer och arbetssätt som
kan användas av Sweor världen runt.
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Konsert för Ingrid
AV K ATA R I N A AG O R E L I U S • S W E A RO M

Det kan tyckas konstigt att associera en filmskådespelerska
till en konsert, men vid närmare granskning är Ingrid
Bergmans band till musiken mycket starkt. Katarina
Agorelius inleder en serie artiklar om musik genom att
spegla musiken i Ingrid Bergmans karriär.
Rytm, harmoni och melodi bildar tillsammans musik. För
att utöva musik behövs talang, fast ännu mer än det, djupt
engagemang och mycket övande. Jag vill i en serie artiklar
här i SWEA Forum fånga olika sidor av den stora och djupt
mänskliga konstarten musik.
Jag har en Master of Fine Arts in Music Education, med specialisering i sång, från KMH, Kungliga
musikhögskolan i Stockholm, och
är alltså sångensemble- och sångpedagog. Men jag inledde min
karriär som opera-, musikal- och
konsertsångerska och vidareutbildade mig i Italien. Den senaste
tiden har jag hållit en serie konserter med titeln Konsert för Ingrid,
med musik från Ingrid Bergmans
filmer.
Varför en konsert med musik
från Ingrid Bergmans filmer? Jo,
det var min gode vän Rosario
Tronnolones idé. Han är italiensk regissör, skådespelare, journalist, filmvetare och en av världens främsta
kännare av Ingrid Bergman! Redan i samband med
premiären av dokumentären Jag är Ingrid, som han var
inblandad i, talade vi om att göra en föreställning
med berättelser om hennes liv och filmer med sånger
från filmerna. Resultatet blev Konsert för Ingrid.
Rosario Tronnolone berättar att det kan tyckas
konstigt att associera en filmskådespelerska till en
konsert, men vid närmare granskning är Ingrid
Bergmans band till musiken mycket starkt. Hennes
far, som var förtjust i opera, tog henne till teatern som barn
och lät henne ta sånglektioner.
I fler än en film sjunger Ingrid Bergman också själv eller antyder ett motiv och ackompanjerar sig ofta vid pianot: i En Enda
Natt, Dr. Jekyll och Mr. Hyde, Casablanca, Högt spel i Saratoga,
Gasljus, Klockorna i S:t Mary och Triumfbågen. Dessutom öppnas och avslutas hennes internationella karriär på ett betydande
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sätt med rollen som pianist. Hon var en ung talangfull pianist i
Intermezzo, hennes första Hollywoodfilm som var en remake av
en film som spelades in i Sverige tre år tidigare, och en världsberömd pianist i sin sista film Höstsonaten, i Ingmar Bergmans
regi. Därför tyckte vi att det var spännande att hylla henne genom sjutton melodier som framhäver hennes mångsidighet som
skådespelerska och hennes fascinerande personlighet.
Redan från början visade Ingrid Bergman upp en ny
skönhet och en strålande talang som drog till sig Hollywoods uppmärksamhet efter omkring fem års arbete i sitt
hemland Sverige.
Hennes karriär i Amerika varade omkring tio år, men
hennes namn nämns än idag bland de största Hollywoodstjärnorna och associeras med legendariska filmer som Casablanca, Klockan klämtar för dig, Trollbunden, Notorious! och Jeanne
d’Arc. Efter att ha vunnit en Oscar för Gasljus, i regi av George
Cukor, och varit inspirerande musa åt Alfred Hitchcock, med
vilken hon spelade in tre filmer, såg hon Rom – öppen stad och
Befriande eld av Roberto Rossellini.
Hennes iver att utvecklas och viljan att konfrontera sin
epoks mest originella poetik, ledde henne till mötet med
den italienska regissören, till vilken hon skrev och föreslog
ett samarbete och vars hustru hon så småningom blev. Hon
arbetade i omkring sju år med Rossellini i Italien och knöt
sitt namn till den italienska filmens milstenar, som Stromboli,
Europa ’51 och Resa till Italien, innan hon började med en ny
Oscarvinst, Anastasia av Anatole Litvak, och en internationell karriär som omfattade de sista tjugofem åren av hennes
liv. Hon var inte bara engagerad i
filmer regisserade av Jean Renoir,
Stanley Donen, Sidney Lumet,
Vincente Minnelli och Ingmar
Bergman, utan uppträdde även på
teaterscener och i tv, alltid följd
av publikens oförändrade, trogna
och växande tillgivenhet.
Oavsett mode korsade Ingrid
seklet och världen – hon bodde i
Sverige, USA, Italien, Frankrike
och England – rustad med sin
enormt stora talang och en formidabel förmåga att börja om på
nytt. En modig kvinna, utrustad med en
oföränderlig skönhet och en känslomässig
genomskinlighet som gjorde det möjligt
för henne att inte bara uttrycka alla känslor
i ansikte och ögon, utan även, för att använda ett musikaliskt språk, alla höjda och
sänkta tonarter i dessa känslouttryck.
”Lycka är god hälsa och dåligt minne”,
älskade hon att upprepa. Men i vårt minne
är avtrycket av hennes grace outplånligt.
Katarina Agorelius, SWEA Rom skriver för Forum sedan 2021.
Hon är sångerska, sångpedagog och körledare med bas i Italien samt
redaktör på Vatikanradion/Vatican News. På fritiden tar hon hand
om sin trädgård i en bergdal i Abruzzo. Hon är sammankallande i
kommittén för SWEAs Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna och
brinner för att främja unga begåvningars fördjupning i konstarterna.

SWEAs RUMSFÖRMEDLING
Läs mer via länken
swea.org/medlem/rumsformedling-2

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
MER INFOR M ATI O N PÅ SW E A .O RG E LLER E- POS TA D R ES S VA L B E R E D N I N G @ S W E A .ORG
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Andningen
NYCKELN TILL LUGNET
AV Å S A WA L L M A R K • S W E A K UA L A L U M P U R

Vi föds med vårt första andetag och vi dör med ett sista – däremellan är andningen alltid med oss.
Allting förändras ständigt: vår kropp,
vårt utseende, hur vi identifierar oss,
boende, arbete. Hur vi andas förändras
beroende på vad som händer med oss
och omkring oss, men att vi andas är
konstant och oförändrat. Alldeles till det
där sista andetaget!
Stressig dag på jobbet? Många oförutsedda händelser som måste lösas, argumentationer, möten, missförstånd. På vägen
hem är det köbildning, irriterade bilister
som tutar och trängs. Du är sen hem,
skyndar att sätta igång med maten innan
du ska iväg på träning. Väl hemma igen
måste du hänga en glömd tvättmaskin,
ta rätt på disken, gå ut med hunden. Sent
kommer du äntligen i säng.
Kanske känner du igen dig? Kanske är
det här scenariot mer vanligt än ovanligt!
Kanske kan du känna hur pulsen går upp
och att andningen blir snabb och kort.
Andningen är ju automatisk och sker
utan att vi behöver tänka på den. Ändå
finns det mycket vi kan göra för att
påverka och träna andningen. Vårt sätt
att andas har en väsentlig betydelse för
hur vi mår. Andningen är nyckeln till att
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rena kroppen och lugna hjärnan. Första
steget när vi tar ett andetag är att vi andas in med näsan eller med munnen. Det
finns vissa skillnader mellan näsandning
och munandning.
ATT ANDAS MED NÄSAN

Vår näsa är ett finurligt organ. Förutom
att vädra sig till olika dofter, fungerar den
också som ett reningsorgan med hjälp av
alla små flimmerhår som renar inandningsluften från virus, bakterier, kemikalier och annat när den virvlar in genom
näsan. Dessutom fuktar näsan luften och
värmer upp den till rätt temperatur på sin
väg vidare ner till lungorna.
Vid näsandning bildas kväveoxid (NO)
som med inandningsluften åker ner
till lungorna och vidgar våra blodkärl,
vilket gör att blodet lättare kan ta upp
syre. I sin tur gör det att våra organ och
vävnader får mer syre och det blir lättare att slappna av. Kväveoxid har även
en antibakteriell inverkan på bihålorna
och gör att risken att få bihåleinflammation minskar.
Om vi istället andas med munnen så
hoppar vi över den här naturliga renings-

barriären. Luften blir inte fuktad eller
tempererad vilket innebär att om det är
kallt ute så är det kall luft som åker ner
i lungorna. Bakterier och virus får fritt
tillträde då munnen inte har någon reningsprocess och vi får inte samma effekt
på våra kärl med ökad syreupptagning.
MAGANDNING

Du har säkert hört att bästa sättet att andas är att andas med magen. Men varför
är det så? Jo, när vi andas med magen
– alltså känner magen åka ut vid inandning – använder vi diafragman. Det
är en kupolformad muskel som skiljer
brösthålan från bukhålan. Vid inandning
spänns diafragman och åker neråt vilket
gör att magen åker ut och vid utandning
slappnar den av och magen sjunker tillbaka. Se ett sovande spädbarn framför
dig och du förstår vad jag menar. Deras
andning är naturlig och de andas alltid
med näsan. Magandning är alltså detsamma som diafragmaandning.
Förutom att vara en viktig andningsmuskel så fungerar den också som en
pump som för lymfvätska runt i kroppen till lever, njurar och urinblåsa så att
lymfvätskan kan renas. Så det är klart att

vi vill andas med diafragman så mycket
som möjligt.

under längre tid och är ofta kulturellt
betingat och ett nedärvt beteende.

När vi däremot är stressade eller har för
mycket att göra så förändras vår andning;
vi andas högre upp i bröstet och kan börja hyperventilera. Biologiskt sett är det
en naturlig reaktion och kroppens sätt
att varna för fara. Men bara för en liten
stund tills faran är över. Idag har vi ju
blivit något av proffs på att skapa tankar
om fara och dessvärre reagerar kroppen
likadant på om det är en verklig fara eller
fantasi.

Humming breath är ett exempel på
ett effektivt sätt att komma i kontakt
med vår andning; lära oss att använda
diafragman och stärka vår vaguston.
Det går till så att man andas in genom
näsan och på utandningen ger ifrån sig
ett hummande ljud tills det inte finns
någon luft kvar. Upprepa 3-5 gånger.
Håll munnen stängd både på in- och
utandning. Det som händer när vi hummar är att det bildas 15-20 gånger mer
kvävemonoxid (NO), det som bland annat har en positiv inverkan på att vidga
kärlen, öka syreupptagningsförmågan
och verka antibakteriellt i bihålorna.

Bröstandning och hyperventilering
leder också på sikt till syrebrist i hjärnan och även i våra muskler vilket i sin
tur kan leda till trötthet, nedsatt sömn,
migrän och på lång sikt kan vara bidragande orsak till utmattningssyndrom.
VAGUSNERVEN ELLER VANDRAREN

Kroppens största nerv är vagusnerven,
vagus som på latin betyder vandraren.
Vagusnerven vandrar ner från hjärnan
och på sin väg neråt har den förbindelse
med många väsentliga organ i kroppen
och samlar på så sätt in information om
kroppens mående. Genom att stimulera
vagusnerven till ökad aktivitet och tonus kan vi hjälpa till att förbättra vårt
mående.
I studier har man nämligen sett att vagusnerven har en egen puls (ton), vagustonen, som går att påverka med bland
annat andningsträning och meditation.
Alltså: ju högre vaguston desto bättre
mående.

1:2-andning är ett annat exempel på andningsträning, där vi kan lugna andningen och tömma lungorna optimalt innan
ny frisk luft andas in. Andas ut dubbelt
så länge som du andas in, exempelvis andas in på fyra och andas ut på åtta eller
tills du inte har någon luft kvar. Ta då ett
mjukt andetag in igen genom näsan och
upprepa. Prova att göra det någon gång
om dagen eller vid stressiga tillfällen,
blunda, lyssna in din andning och din
hjärtrytm. Se om du med hjälp av medveten djupandning, diafragmaandning,
och 1:2-andning kan lugna andetagen
och pulsen.
Vid behandling av stress används ofta
mindfulness vilket är detsamma som att

fokusera på det som är här och nu. Andningsövningarna ovan är båda exempel
på träning i att vara i nuet och i sin kropp.
En enkel mindfulnessövning är 3, 2,
1-övningen där du tyst för dig själv nämner tre saker som du ser, tre ljud som du
hör och tre saker som du känner. Börja
sedan om, men med två saker du ser, två
ljud du hör och två saker som du känner. En sista gång, men med en av varje.
Prova att göra den i bilkön, när du städar eller varför inte efter en stressig dag
när du går och lägger dig, för att lugna
hjärnan.
Meditation är att sitta bekvämt och ostört, att vända blicken inåt, notera hur
det känns och vad som känns i kroppen
utan att döma eller värdera det du känner. Följa andningens väg från näsan,
neråt och tillbaka igen. Låta alla tankar
som kommer segla vidare likt moln.
Andningens resa genom kroppen, den
vidrör, den öppnar, den stimulerar. Så
andningen är alltså nyckeln till att rena
kroppen och lugna hjärnan!

Åsa Wallmark, SWEA Kuala Lumpur
skriver för Forum sedan 2021 och är bosatt
i Malaysia sedan 2018. Hon är fysioterapeut med yoga som livselixir och medicin och
hon tycker om att hjälpa andra att utvecklas
och växa. Hon är aktiv i SWEA KL som
sekreterare samt i donationsgruppen.

Om vagustonen däremot är låg, om vagusnerven inte stimuleras, kan det vara
orsak till inflammation och depression.
TRÄNA ANDNINGEN

Kroppen är en fantastisk mekanism som
alltid strävar efter balans, men vi behöver
hjälpa den på traven. I vår värld idag med
så många intryck är det lätt att hamna
utanför sin kropp, att inte känna igen de
signaler som kroppen ger. En huvudvärk
är inte bara en huvudvärk utan kroppens
sätt att påkalla uppmärksamhet; kanske
att du bär på för många tankar. Meditation, mindfulness och andningsträning är alla effektiva vägar att gå för att
träna andningen, men som vid all annan
träning behöver vi dagliga doser för att
förbättra och förändra. Stress och hur vi
hanterar stress har ofta funnits med oss

21

I KÖKET MED ANNA

Väck de sovande smaklökarna!
AV A N N A T V I N N E R E I M • S W E A T O RO N T O

I förra numret skrev Anna om hur hennes matresa i SWEAs gemenskap
en gång började på det svenska generalkonsulatet i New York på 80-talet.
Här berättar hon om att upptäcka och vänja smaklökarna vid nya
smakupplevelser. Kanske är det fler som känner igen sig?
Kommer du ihåg känslan när du första
gången gick in i mataffären i ditt nya
land? Det gör jag! Jag var helt fascinerad
av alla spännande produkter och hur
mycket större och finare grönsakerna
och frukterna var jämfört med de som
låg på hyllorna hemma på Konsum.
Efter ett tag hände dock någonting;
plötsligt började jag leta efter produkter jag kände igen. Jag hittade Wasa
knäckebröd, skorpor och ibland fanns
också müsli. Hade man tur kunde en
aff är ha lingonsylt, vilket var efterlängtat till gröten på morgonen. Under
mina år i Nordamerika och
framför allt i Toronto har jag
på många sätt pratat, inspirerat och längtat efter svensk
mat och våra mattraditioner.
På samma gång som jag har predikat om
Sverige och svensk mat har jag varit supernyfiken på mat som jag aldrig smakat och
skulle aldrig tacka nej till att bli bjuden på
något inhemskt, vad det än vara månde
(kanske inom vissa gränser, förresten).
Två av mina första smakupplevelser som
nyanländ till New York City 1988 var
caesarsallad och cheesecake. Jag tyckte

det var så gott! Kanske det förvånar,
men kom då ihåg att i Sverige hade kiwin precis anlänt och mina kompisar
tyckte att min mamma var äventyrlig
som köpte grapefrukt.

som gärna pratar och skryter om våra
svenska jordgubbar. Mina vänner i
Ontario, Kanada, är lika passionerat
förtjusta i sina jordgubbar, för att inte
tala om sina persikor och äpplen.

Sedan dess har det blivit dim sum, koreansk BBQ, portugisiska pastels de nata,
kanadensiska butter tarts och snicker-doodles
(mest för namnet, kanske) och massor
med fler och mer exotiska smaker som
jag har introducerat mina smaklökar till.
Nyfikenhet är en viktig egenskap, fram-

Det är viktigt att inte bara vara nyfiken
utan också ödmjuk och att lyssna på
andras förhållande till mat och smak.
Har du stött på motstånd när du ivrigt
velat introducera någon icke-svensk till
något traditionellt svenskt? Vi har nog
alla tagit till partytricket Kalles kaviar
någon gång. Reaktionen är ofta oslagbar. ”Hur kan ni frivilligt äta det
där salta konstiga som dessutom
kommer ur en tandkrämstub?”
Att bjuda på saltlakrits och
vänta på reaktionen är också
kul. När man sedan berättar att
svenska barn äter det och att vi kallar det för ”sweets” kommer blickarna
och ”the rolling eyes”.

för allt vad gäller mat. Vi måste ju äta
varje dag, faktiskt flera gånger om dagen
och tänk så kul det blir om man är öppen
för att prova nya smaker!
Visst är det så att man kan utveckla sina
smaklökar. Mitt motto när jag undervisar i matlagning, framför allt barn,
är: “Väck dina sovande smaklökar!” På
något sätt låter det bättre på engelska:
”Wake up your sleeping tastebuds! Maybe
you didn’t like it before, but now you do! How
sad it would be to miss out on that flavour!”
Vad är dina första smakminnen från
landet du bor i? Har dina smaklökar
förvånat dig när du smakat något du
inte trodde du tyckte om och sedan insett att det är gott? Målet med den här
matspalten är ju att vi ska ha en dialog
om mat så hör gärna av dig till editor@
swea.org och berätta!
En aha-upplevelse för mig var när jag
insåg att vi svenskar inte är de enda
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När min yngsta dotter fyllde tre år och
det var dags för tårta kom jag stolt fram
till det stora bordet med en egenhändigt
gjord prinsesstårta. Det blev först helt
tyst men efter en stund upplyste en av
de treåriga gästerna mig om att hon inte
tyckte om ”green cake”. De andra barnen
höll med, som tur var hade jag några
chocolate chip cookies på lut så alla blev nöjda och glada även om tårtan stod i princip orörd. Josefin, min dotter, försäkrar
sig dock varje år om att jag inte bakar
prinsesstårta till hennes födelsedag.

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

HÄLSOHÖRNAN

MALIN KÅGEMAN

Personlig tränare och hälsocoach • SWEA Marbella

Hjärnmat
Att det är bra för den fysiska hälsan att äta bra och balanserat känner vi ju till, men alla kanske inte
har lika bra koll på att viss mat även är extra bra för den mentala hälsan.
Det finns mycket spännande forskning att ta del av för den som är intresserad, men här väljer jag
att delge en lättsam och kortfattad version av vad det handlar om. Förhoppningsvis kan jag med den
här artikeln väcka både intresse och reflektion!
Brain food, eller hjärnmat, är en företeelse
som har blivit mer och mer populär de
senaste åren. Det handlar om att en viss typ
av mat, förutom att få oss att må fysiskt bra,
också får oss att tänka klarare och snabbare.
Hjärnan utgör två procent av vår
kroppsvikt – ändå behöver den runt 20
procent av vår totala energi, vilket gör den
till kroppens mest energikrävande organ.
Kolhydrater ger hjärnan energi
För att hjärnan ska kunna prestera på topp
behöver den energi, och då är kolhydrater
en fantastisk källa. Kolhydrater bryts snabbt
ner till glukos som väldigt lätt tas upp av
hjärnan. Kolhydrater har även en viktig
funktion när det gäller att bilda ämnen som
gör att våra nervsignaler fungerar som de
ska. Ett sådant ämne är signalsubstansen
acetylkolin som hjälper minnet att bli sitt
bästa jag.
Kolhydrater finns i många olika livsmedel,
bland annat i potatis, bröd, pasta, frukt
och vissa grönsaker. På morgonen är
det bra att ladda upp med långsamma
kolhydrater, alltså kolhydrater som höjer
blodsockret långsamt under en längre tid
och som i en jämn ström släpper ut glukos
i blodomloppet. Fullkornsprodukter, till

exempel fullkornsbröd, är bra exempel på
livsmedel med långsamma kolhydrater.
Omega-3 gör dig mer snabbtänkt
Omega-3-fettsyror sägs olja maskineriet
i hjärnan och därmed göra dig mer
snabbtänkt. Omega-3 bidrar till att alla
cellväggar i hjärnan blir slätare och mer
flexibla vilket underlättar cellernas förmåga
att skicka och ta emot signaler.
Det betyder att du tänker snabbare,
eftersom impulserna från cellerna har
lättare att komma in i och ut ur hjärnan.
Om man får i sig tillräckliga mängder av
Omega-3 kan man alltså bli mer snabbtänkt.
Omega-3 finns bland annat i många
fetare fiskar, som lax och makrill, och i
många nötter som till exempel färska
valnötter.
Antioxidanter skyddar hjärnan
Antioxidanter minskar de fria radikalernas
skadliga verkan i kroppen; de tar helt
enkelt hand om kroppens överskott av
fria radikaler. Fria radikaler är ämnen som
bildas naturligt i kroppen från syret vi andas.
Antioxidanterna förhindrar att de fria
radikalerna reagerar med kroppens celler
och skyddar på så sätt kroppens alla celler

och hjärnans nervceller.
Antioxidanter finns bland annat i bär
som tranbär, lingon, nypon och blåbär.
Antioxidanten lykopen, som bland annat
finns i tomater, har enligt vissa studier
visat sig kunna skydda mot utvecklingen
av Alzheimers sjukdom. Även grapefrukt
sägs innehålla ämnen som skyddar mot
Alzheimers.
Forskning visar också att antioxidanten
sulforafan, som bland annat finns i broccoli,
kan stärka kroppens förmåga att försvara
sig mot cancerceller och även skydda
hjärnan från skadliga ämnen. Broccoli
innehåller dessutom K-vitamin som sägs
förbättra hjärnans kognitiva funktioner.
Lev väl!

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.

23

NÄR VIRUSET BLEV KONST
FOTON: PRIVATA

SWEA Art

AV M A RG A R E TA N I L S O N • S W E A KÖ L N / B O N N
M E DL E M I SW E A A RT S ST Y RGRU PP

SWEAs intressegrupp för kreativa och konstskapande Sweor har
liksom alla andra SWEA-grupper fått tänka om rejält sedan
coronaviruset slog till.
Plötsligt kunde vi inte längre träffas för
att måla och skapa, utställningar blev inställda, konstmuséerna var stängda. Redan i maj förra året fick vi ställa in den
planerade workshopen i Bretagne och
den blev inte av 2021 heller. Sedan tio
år tillbaka har vi träffats vartannat år i
Torredembarra; nu blev det stopp.
Å andra sidan har corona betytt en
fantastisk chans för SWEA Art, inte
minst på det globala planet. Pandemin
har vidgat våra konstnärliga vyer – vi
har visat att vi är en världsvid digital
konstgemenskap!
Det började så smått redan 2019, innan
någon ens hört talas om coronaviruset, med SWEAs 40-årsjubileum. Hur
skulle SWEA Art kunna bidra till firandet? Att arrangera en fysisk utställning
skulle bli svårt, så vi beslöt att försöka
med en digital jubileumsutställning.
Temat SWEA 40 år – världsvid vänskap
fick en vid och mångfaldig tolkning i
olika konstverk. Över 70 SWEA Artkonstnärer deltog med måleri, foto,
skulptur, keramik, collage, smycken och
textilkonst. Vid denna första digitala utställning blev det en hel del experimen-

terande: hur skulle foton av konstverken
skickas in, i vilket format, hur skulle vi
presentera dem? Men det löste sig och
utställningen blev en lysande presentation av SWEA Arts hela kreativitetspotential. När så corona slog till på våren
2020 beslöt vi att göra ett upprop för
en ny digital utställning, denna gång
till Världskonstdagen den 15 april. Här
deltog nästan femtio Sweor med vårliga
konstverk.
Ungef är samtidigt fick vi en förfrågan
från SWEAs kommunikationskommitté om vi kunde ta fram SWEA Artwebbinarier. Ingen av oss visste riktig
vad det innebar. Hur skulle vi kunna
förmedla konstnärligt skapande i ett sådant format? Vi hade ju bara erfarenhet

av vanliga workshoppar. Men vi antog
utmaningen, hade många och långa
diskussioner och tog till slut fram ett
upplägg med en blandning av teoretisk
information, till exempel om konsthistoria, f ärger och verktyg, filmade inslag
och online-demonstrationer. I webbinariet Dikt i bild och ord deltog författaren Birgitta Lindqvist med sina dikter.
I juni 2020 hade vi det första webbinariet. Sedan dess har det blivit sammanlagt fem, och fler är på gång. Varje webbinarium avslutas med en utmaning att
arbeta vidare med webbinariets tema.
Utmaningarna har varit kopplade till
olika temadagar så som Rosens dag den
2 juli, Världsdagen för poesi den 21 mars,
Flyttfågelns dag den 9 maj och Hattens dag
den 7 augusti. Varje utmaning har blivit
en internetutställning med 70-90 bidrag,
alla med otroligt varierande tolkningar
av temat, olika tekniker och konstnärens
speciella signatur.
Webbinarierna har samlat upp till hundra
deltagare och har bidragit till att skapa
en världsvid SWEA Art-gemenskap som
inte fanns så tydligt tidigare. Före och
efter själva webbinarierna minglar ArtSweor från Europa, Amerika och Asien
och så småningom har vi blivit som gamla
bekanta.
Samtidigt har SWEA Arts slutna Facebookgrupp vuxit och utbytet i gruppen
Margareta Nilsson, SWEA Köln/Bonn
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Torredembarra 2018

Museibesök med SWEA Art Belgien 2021

Torredembarra 2018

har blivit livligare. Inlägg kommenteras
och applåderas; det är motiverande! I
början av 2020 hade gruppen cirka 100
medlemmar och under pandemins första
månader växte den speciellt snabbt. Nu
är det nästan 300 medlemmar och flera
anmäler sig varje vecka.
På det globala planet har alltså SWEA
Art blivit mer dynamiskt under pandemin; en mängd kreativ energi har släppts
loss och gemenskapen har vuxit. Men
hur har det gått lokalt i avdelningarna?
Det har givetvis varit svårt, eller ibland
omöjligt, att träffas fysiskt och att skapa
konst gemensamt. Men i SWEA Belgien
frågade man sig ”vad kan vi göra” i stället för vad vi inte kan göra. Där, liksom i
Berlin och New York, kunde man samlas
utomhus under sommar och höst för att
skissa och måla. När det har varit möjligt
att gå på gallerier och muséer har man
träffats, allt i enlighet med rådande regler.
Även i avdelningarna har Art-Sweor
träffats över Zoom för att tala om konst

och ge varandra tips och råd. SWEA
Art South Florida har en egen Facebookgrupp. SWEA Art New York och
San Francisco har organiserat webbinarier med övningar i olika tekniker eller
presentationer av konstnärer som givit
en inblick i sitt arbete och inspiration åt
andra. Pandemin har för några varit en
möjlighet att få mer tid och utrymme
för konsten, samt för att reflektera över
sitt konstnärskap. Fördelen med virtuella
träffar är att även Sweor från andra avdelningar har kunnat delta och därigenom
fått gemenskapen att växa.
Men nu ser alla fram emot att kunna
träffas och att ställa ut i verkliga livet
igen och flera planerar utställningar till
hösten och vintern.
SWEA Art International hoppas också
kunna organisera fysiska workshops
igen under 2022, till exempel klassikern
Torredembarra, men även workshoppar i
Bretagne och i Tyskland. En utställning
planeras i samband med Sverigemiddagen i Göteborg 2023. Till dess hoppas vi

verkligen att vi alla är corona-fria!
Webbinarierna fortsätter och vi tackar
SWEAs kommunikationskommitté för
att vi får den möjligheten! Den världsvida dynamiken och gemenskapen som
vi upplevt vill vi göra allt för att hålla
kvar, med förhoppningen att alla ArtSweor fortsätter att vara så kreativa och
entusiastiska!
Tack till Eva-Lotta Axelsson (SWEA Belgien), Monica Karlberg (SWEA Stockholm),
Cecilia Mases (SWEA San Francisco), Cecilia Måneskiöld (SWEA Beligen), Erica Partridge (SWEA New York) och Sara SchesserBartra (SWEA South Florida) för värdefulla
bidrag till den här texten.

Margareta Nilson, SWEA Köln/Bonn
uppskattar 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

Till slut några råd från SWEA Art San Francisco för att puffa på
inspirationen och kreativiteten. De gäller inte bara i coronatider:
• Avsätt speciell tid att vara i din ”ateljé”, även om den är ett hörn av hemmet, källaren eller garaget! Även om du inte målar, stäng dörren, tänk,
bläddra i tidningar, sketcha, skriv ner idéer och önskningar eller yoga, men
gör det regelbundet och gärna samma tid varje gång!
• Testa onlinekurser som ofta är gratis till en början! Youtube har massor
med information om ALLT.
• Hämta inspiration från naturen – trädgården eller blomlådan räcker långt!
• U tmana dig själv! Prova en ny teknik eller ett nytt medium!
På SWEA Arts hemsida https://art.swea.org/ hittar du allt om SWEA Art:
aktiviteter, utställningar, konstnärer, arbetsmaterial och mycket mer.

Skissworkshop med SWEA Art Berlin 2020
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Kajsa Norman
är Swean som driver
Swedish Press
AV E VA W I S S T I N G • F O RU M S R E DA K T Ö R

Journalisten och författaren Kajsa Norman har sedan årsskiftet
tagit över Swedish Press, ett svenskt månadsmagasin som
funnits ända sedan 1929. Här berättar hon om tidningen,
författandet och om den nya hemstaden Ottawa.

Hur kom det sig att du tog över
Swedish Press?

Jag tog över vid årsskiftet eftersom jag
tyckte att det kändes både spännande
och meningsfullt att axla ansvaret att
bevara och vidareutveckla en tidning
med så gamla anor och så mycket historia. På sikt hoppas jag att vi kan
bli ett forum för utlandssvenskar och
svenskättlingar över hela världen.
Vad är roligast med att driva en
tidning?

Det roligaste är alla intressanta människor som jag får förmånen att träffa och
intervjua. Det är också kul att se hur
Sweor nu är de drivande krafterna bakom
tidningen. Både Louise Rybring som är
art director och Helén Wannheden som
har hand om Instagramkontot är Sweor.
Flera Sweor bidrar också med
texter då och då.
Och vad är mest utmanande?

Mest utmanande är arbetsbelastningen. Just nu jobbar
jag dessutom heltid som kommunikatör inom kanadensiska
försvarsmakten så det finns
hur mycket som helst att göra
och tiden räcker sällan till.
Men det är oerhört roligt och
givande på samma gång! Alla
som är intresserade av att vara med och
bidra på något sätt är välkomna att höra
av sig.
Vad är den största skillnaden mellan
rollerna som författare och som
redaktör?

Det jag gillar med bokskrivandet är möjligheten att verkligen gå på djupet inom
ett ämne, men arbetet kan bli ganska en-
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samt. Fördelen med att driva en tidning
är att det är mycket mer socialt, även om
covid förstås begränsat umgänget den
senaste tiden. Jag känner att jag på kort
tid har blivit en del av en community av
människor som värdesätter svensk kultur
i utlandet och vill bidra till att hålla den
vid liv. Det är roligt och viktigt. Tillsammans kan vi åstadkomma mer.
Vilken av dina böcker har betytt mest
för dig?

Min senaste bok En alldeles svensk historia
har nog betytt mest. Det kändes svårt,
men samtidigt viktigt, att våga kritiskt
granska sitt eget land och sin egen kultur. Jag försökte skildra den konformitet
som präglar svensk kultur, och spåra
såväl dess rötter som farorna med att inte
våga avvika från konsensus.

Har du fler böcker på gång?

Det är svårt att säga när nästa bok kommer. Jag har alltid ett eller ett par bokprojekt i bakfickan men sedan jag tog
över tidningen har jag inte haft någon
tid över för bokskrivandet. På sikt skulle
jag vilja skriva en bok om Kanada.
Hur länge har du bott i Ottawa och
hur hamnade du där?

Jag flyttade till Ottawa hösten 2019
eftersom min man är kanadensare, men
jag har varit utlandssvensk i många år
och har tidigare bott på många olika
platser i bland annat USA, Sydamerika
och Sydafrika.
Vad är det bästa med att bo i Ottawa?

Tyvärr har större delen av min tid i Ottawa präglats av pandemin, men under
normala omständigheter är
det en trevlig stad. Jag tycker
om närheten till naturen. Det
Swedish
Press är häftigt att kunna bo mitt i
Sweden
's Olym
centrum i en huvudstad och
pic Star
s
ändå ha fina längdskidspår på
gångavstånd från bostaden.
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Hur länge har du varit
medlem i SWEA?
Sarah Sjö
ström

| A Champ
ion of Wo
men's

Alla Sweor får rabatt på Swedish
Press om de anger koden SWEA10
när de blir prenumeranter. Mer info
om tidningen finns på
www.swedishpress.com.
Om någon är intresserad av att skriva,
fota, eller hjälpa till med hemsida, sociala medier eller pr får de gärna höra
av sig till kajsa@swedishpress.com.

Jag har varit med i SWEA
av och till sedan jag bodde
i London. För närvarande
är jag med i SWEA Toronto och den
lokala Ottawagruppen. Dessförinnan
var jag med i SWEA Denver. Största
fördelen med SWEA tycker jag är att
få vara en del av ett sådant fantastiskt
nätverk av trevliga, drivna och smarta
svenska kvinnor som förstår och delar
såväl fördelarna som utmaningarna med
att vara utlandssvensk. Det blir en sorts
globalt systerskap.

Soccer |
Armand

Duplantis

KRÖNIKAN

SLÄPP FOMO OCH KÄNN JOMO!
Pandemin har varit en omvälvande upplevelse med många negativa konsekvenser,
men den har också medfört positiva upplevelser. För oss som lider av FOMO har
den faktiskt varit riktigt gynnsam.
FOMO är förkortningen för Fear Of
Missing Out, alltså oron över att missa roliga saker som andra gör; oron över att
mitt liv är så mycket tråkigare än ditt,
precis som i det gamla talesättet om att
grannens gräs alltid är grönare. Vissa
människor stressas av bara tanken på att
andra har roligare än de själva.

börjat resa igen och det dyker upp semesterbilder från exotiska stränder såväl som
från cityweekends med shopping och sightseeing. Bilderna väcker den slumrande
FOMO-oron till liv och nu börjar kampen om vem som har det förstklassigt, eller
snarare; vem som är bäst på att marknadsföra sitt liv som lyckat. För innerst inne vet
vi ju att allt inte är så där rosenskimrande
som det framställs.

MALIN LAGER

För FOMO-stressarna gäller det att rusta
sig för att slippa obehagskänslorna:
• Begränsa ditt sociala liv på nätet.
•
Sätt dagliga tidsbegränsningar för hur
länge du får kolla på apparna.
•
Överdosera inte på andras liv, utan
fokusera på ditt eget.

SWEA Stockholm
FOMO-stressare tror att alla andra alltid
har en stimulerande vardag och ett liv fyllt
med inspirerande utmaningar, att alla andra njuter av godare
mat och exotiska resmål, av passionerade förhållanden och att
de blir överösta med kärlek. Denna oro har växt i takt med att Den emotionella motsatsen till FOMO är JOMO, som står för
sociala medier tagit en så central plats i vår vardag. Vi matas Joy Of Missing Out. Det är när du gläds åt att inte vara inbjuden
ständigt med bilder och käcka kommentarer från vänner och eller engagerad, när du njuter av att sitta hemma i lugn och
bekantas perfekta liv, och det är svårt att låta bli att jämföra sig. ro istället för att stå på en fest i obekväma skor, och när en
hemester passar dig perfekt för du orkar ändå inte jaga runt och
När pandemin svepte över världen stängdes det mesta ned: bocka av en massa måste-se-ställen. Känslan av JOMO uppstår
nattklubbar, affärer, restauranger, simhallar och gym. Folk när du trivs i ditt eget sällskap och låter dig glädjas åt allt det
fick inte ens gå till biblioteket. Att handla mat eller gå till fina som faktiskt omger dig. Njut av det du har och omfamna
apoteket var veckans sociala höjdlivet som det är!
punkt! Bildflödet fylldes av coviduppdateringar, applåder från balkongerna, toapappersbunkring och
Malin Lager, SWEA Stockholm
promenader. En ren fröjd för alla
skriver för Forum sedan åtminstone
som tampas mot FOMO, för vi mis2016. Efter 18 år i New York, Lonsade ingenting! Alla satt i samma båt
don, Luxemburg och Singapore har hon
och att hålla sig frisk var det enda
nu vänt på perspektivet och betraktar
väsentliga.
världen med Gotland som utgångspunkt
och som hon utforskar tillsammans med
Men nu börjar den sociala stressen
sin labradoodle Miss Ellie. Hon klarar
komma krypande i takt med att
sig inte en dag utan en näve salmiakvaccinationstalen stiger. Folk har
mandel.
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LOUISE SPANAR TRENDER
AV L O U I S E J A N S S O N • S W E A M A R B E L L A

70-talet knackar på dörren
Eller förresten, det är redan insläppt i värmen sedan en tid
tillbaka och ser ut att stanna ett bra tag. Många designer har
tagit inspiration av 1970-talets estetik denna höst. Långa, svepande kjolar, psykedeliska mönster och spetsiga discokragar är
några godbitar som årtiondet bjöd på och som vi kommer att
få se igen.
70-talet brukar betecknas som baksmällan efter 60-talets
utsvävande dagar med summer of love året om. Det var ett
medvetet årtionde med en framväxande kvinnorörelse och
miljöfrågor som hamnade högt på agendan. Den gröna vågen
växte sig stark och i dess kölvatten föddes antimodet som en
protest mot materialismen. Tillbaka till naturen och folkloristisk inspiration syntes i kläderna; det handarbetade och hantverksmässigt tillverkade fick högre status. Liknande tendenser
ser vi idag när vi säger hej då till slit och släng.

De långa klänningarna med blommönster som har hängt med
ett tag är ännu ett arv från tiden då bondromantiken stod högt
i kurs. I höst samsas de långa längderna med minikjolen – bara
att välja vad man känner för. Det är tack och lov längesedan
kjollängden var en lag, nu bestämmer vi själva.
Virginie Viard, Chanels kreativa chef, som tog över rodret
efter Karl Lagerfeld, presenterade looks för hösten/vintern
2021 med en tydlig vinkning till 70-talet. Även Modehuset
Chloé bjöd på tidstypiska plagg, som stickade ponchos och
skinnkappor i patchworkmönster.
Vill man hämta mer inspiration kan man kika på stilikoner
från den tiden, som Jane Birkin med sin lugg och korg på armen, sångerskan Chers extravaganta stil eller Jane Fonda i kjol
och stövlar. För att inte tala om Bianca Jagger och hennes vita
smoking som gjorde succé på Studio 54.
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

FEM TIDSTYPISKA TRENDER:
SIDENSJAL som knyts på huvudet
BYXOR MED MASSA VIDD från knäet och ner
STORA GLASÖGONBÅGAR, gärna med färgade glas á la
Gloria Steinem
ALLT HANDARBETAT, som brodyr på blusar, virkade toppar
och kreativt lappade jeans
GLAMMIG DISCOGLAMOUR förstås, för festa det vill vi i
höst!
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SWEA-PODDEN
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.
PODDTIPS 1
Lyssna på SWEA-poddens samtal med Barbro Osher,
honorär generalkonsul för Sverige i San Francisco,
ordförande i The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
samt grundare av SWEA San Francisco. Intresset för
Sverige går som en röd tråd genom Barbros liv och
hennes hjärta klappar varmt för Sverige, svensk kultur
och det svenska samhället.
swea.org/2021/sweapodden-20210616-osher/

”Lisa Quondamatteo var helt briljant och hade en
massa otroligt bra idéer. Jag måste också säga
att SWEA-podden är fantastisk! Så intressant att
lyssna på. Bra jobbat tjejer!”
Ulrica Cooper, SWEA Mallorca

PODDTIPS 2
Häng med till Australien med Carrie Söderberg som
berättar om hur hon hamnade ”down under” och länge
arbetade som TV-producent, men numera bor hemma i
Arjeplog och rapporterar för Sveriges Radio.
swea.org/2021/sweapodden-20210602-soderberg/

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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Ny grupp för skrivintresserade Sweor
AV M I K A R L S S O N B E RG K V I S T • S W E A G L O B A L
S T I N A PA L O • S W E A Z Ü R I C H O C H E VA W I S S T I N G • S W E A T O RO N T O

Känner du till nystartade SWEA Skriver? I ett samtal mellan tre Sweor som är engagerade i
gruppen berättar de om bakgrunden, uppstarten och planerna framåt.
Eva: Mi, hur kom det sig att du startade SWEA Skriver?
Mi: Jag har länge gått och sneglat på SWEA Art och inspirerats
av deras spännande och kreativa aktiviteter och tänkt att det
skulle vara roligt om det fanns något liknande för skrivsugna
Sweor. I höstas pratade jag med Christina Hallmert, som hade
varit i kontakt med några andra Sweor som hade tankar om en
skrivgrupp. Hon undrade om jag skulle kunna tänka mig att
vara med. Jag gjorde då en förfrågan i SWEA Världens Facebookgrupp för att se om det fanns intresse. Det omedelbara och
positiva gensvaret var överväldigande! På ett par dagar hade det
kommit över hundra glada hurrarop och det var naturligtvis
väldigt uppmuntrande. Tack vare alla hängivna, skrivsugna
Sweor blev drömmen om SWEA Skriver verklighet.
Stina: När jag såg Mis inlägg i SWEA Världen visste jag direkt att jag måste få vara en del av gruppen eftersom skrivande
betyder så mycket för mig. Den administrativa delen av organisationer passar mig bra och jag kände att administration
av Facebookgruppen var det jag skulle kunna hjälpa till med i
början. Det har bitvis varit mycket att göra, men jag skulle inte
vilja byta ut den här erfarenheten mot något annat. Den energi
jag får av att läsa de texter som delas i gruppen och all den
värme som strålar från Sweornas kommentarer till varandra
täcker med råge den energi jag själv lägger på gruppen. Eva,
varför valde du att gå med i SWEA Skrivers styrgrupp?
Eva: Gruppen startade ungefär samtidigt som jag tog över som
redaktör för Forum och jag hade en del kontakt med Mi som
berättade om SWEA Skriver. Jag skriver en del själv och har en
skrivpedagogutbildning från Skurups folkhögskola och håller
i skrivworkshoppar, så jag blev ju intresserad direkt. Mi och
Stina, vad tycker ni har varit roligast med SWEA Skriver så
här långt?
Mi: Det är så mycket roligt som SWEA Skriver har medfört,
men jag tror att det jag verkligen gläds åt är att läsa alla inlägg
och känna skribenternas entusiasm och, som jag upplever det,
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lycka över att få uttrycka sig i skrift på olika sätt. Jag tycker
också att det är jätteroligt att få så många nya kontakter med
härliga och kreativa Sweor, både i styrgruppen och med våra
skribenter.
Stina: För mig är det all interaktion med alla Sweor runt om
i världen. Jag har lärt känna så många nya otroligt härliga och
färgsprakande människor som har så mycket att tillföra SWEA
Skriver.
Eva: Vad har varit mest utmanande? Är det någonting som har
förvånat er under vägens gång?
Stina: Att så många icke-Sweor vill vara med i vår Facebookgrupp. Vi har klara direktiv rörande vilka som får vara med:
betalande medlemmar i SWEA. Det står tydligt när du ansöker
om medlemskap, men förvånansvärt många tycks söka sig till
gruppen på vinst och förlust och jag har fått förfrågningar om
att göra undantag för just dem. Om det har varit svenskor utomlands eller kvinnor som på annat sätt kvalificerat sig för SWEA så
har jag dirigerat dem till närmaste SWEA-avdelning och SWEA
har faktiskt fått några nya medlemmar det senaste året tack vare
det. Jag gör alltid allt vad jag kan för att nå dessa personer - som
inte finns med i medlemsregistret - så att vi kan ha en diskussion innan jag ger avslag. I en del fall har det krävts ett riktigt
detektivarbete! Fördelen är att jag har fått lära känna en hel del
underbara medlemsansvariga hos olika SWEA-avdelningar över
hela världen.
Mi: Tack vare att vi har en styrgrupp för SWEA Skriver har
det för mig inte varit några rent praktiska utmaningar. Jag har
tryggt kunnat luta mig tillbaka och bara njuta och förundras
av hur proffsigt och smidigt allt har byggts upp med Facebook
och vår webbsida (www.skriver.swea.org). Jag har också blivit
glatt överraskad över hur mycket skrivtalang det finns i SWEA
Skriver.
Eva: Vad är era förhoppningar för SWEA Skriver det kom-

mande året? Och på ännu längre sikt?
Mi: Att fortsätta att utveckla SWEA Skrivers utbud
av varierande aktiviteter, exempelvis med skrivkurser
på olika nivåer och om intresse finns försöka få igång
skrivgrupper på regional nivå. Jag vill också göra små
kampanjer för att få ännu flera skrivsugna att komma
med i gruppen.
Stina: Jag vill att SWEA Skriver fortsätter att stärka kontaktnätet mellan skrivande svenskor i utlandet och låter
alla som vill dela med sig av sitt eget skrivande. På lång
sikt är drömmen en skrivkurs för Sweor, där vi kan träffas på riktigt och tillbringa ett par dagar ihop där vi bara
fokuserar på skrivande! Men det får vi nog vänta med ett
tag tills det lugnat ner sig i världen.
Eva: Hur är det med ert eget skrivande, vad betyder det
för er och vad har ni för drömmar och förhoppningar?
Stina: Jag har alltid haft något av en hatkärlek till att
skriva. Jag älskar att skriva men har alltid haft problem
med att få till stavningen. Tack och lov finns numera
rättstavningsprogram som hjälper mig, vilket tyvärr inte

var fallet då jag gick i skolan. Jag skriver ofta korta berättelser, dikter och prosa, gärna med humoristiska inslag
och har tidigare bara visat mina alster för de närmaste.
Jag har aldrig skrivit för att få något publicerat, men en
dag, om andan faller på, samt med lite mer förtroende för
mitt eget skrivande, vilket jag börjat få genom SWEA
Skriver, kommer jag kanske försöka att få någon av mina
texter publicerade.

författare Mi, vad har varit den största utmaningen med
dina längre skrivprojekt? Har du någon särskild erfarenhet från dem som du vill dela med dig av?
Mi: Det svåraste med att arbeta med manusen har varit
att sätta punkt, att bestämma sig för att nu är jag klar.
Alltid är det något ord som man kan ändra på, en mening
som inte ligger rätt på tungan som man vill fila på en
gång till. En av de mest minnesvärda upplevelserna var
när jag första gången fick se illustratörens versioner av
mina barnböcker. Någon hade läst min text och gjort
sina personliga tolkningar utifrån det jag hade skrivit.
Därför är jag också mån om att utveckla samarbetet med
SWEA Art, för jag tror att vi kan lära oss av och inspirera
varandra på många olika sätt.

Mi: Jag har skrivit så länge som jag har kunnat skriva; små
berättelser, dagböcker, artiklar för SWEA i olika former
och även i andra sammanhang. För mig är skrivandet ett
sätt att existera, en nödvändighet precis som att äta och
sova. Hittills har jag gett ut tre illustrerade barnböcker
och en roman för unga vuxna. Jag har också medverkat
i en antologi där adopterade från Sydkorea berättar om
sina olika erfarenheter om adoption samt en antologi på
ett förlag i Kina där expats delger sina historier om livet
i Kina. Jag skriver ständigt och hoppas att få ge ut ytterligare böcker. Än så länge har jag inte fått napp hos
något förlag med mina nya manus, men jag ger inte upp.
För närvarande håller jag på med två texter för vuxna,
en om adoption och en som är mera av en feelgood-text.
Men jag kommer att fortsätta med mitt skrivande, oavsett
om jag blir publicerad eller inte. Eva, har du något eget
skrivprojekt på gång?

Stina: Eva, du höll i SWEA Skrivers Sommarakademi,
en skrivövning i tio delar som pågick under sommaren.
Hur kom du på den idén?

Eva: De senaste åren har jag studerat litteraturvetenskap
och kreativt skrivande, så det har varit mycket skrivande
som en del av studierna. Jag håller på med en diktsamling och ett romanprojekt. Båda har fått ligga vilande de
senaste åren; men till hösten hoppas jag på mer tid för att
slutföra dem. Jag är också med i två antologier med noveller och så har jag dikter, essäer, artiklar och bokrecensioner publicerade i olika tidskrifter. Du som är utgiven

Stina: Alla som skriver, eller vill skriva, i någon form på
svenska, samt de som vill hålla sin svenska levande även
om de inte bor kvar i moderlandet.

Eva: Vi diskuterade vad vi skulle kunna ha för olika
aktiviteter inom SWEA Skriver och då kom jag att
tänka på en skrivövning som fungerar så att varje steg
bygger vidare tills man har en hel novell. Jag har själv
gjort en liknande övning en gång, som en del i en längre
skrivkurs, och för två år sedan gjorde jag samma upplägg
med en skrivgrupp som jag höll i. Det kändes som något
som skulle kunna fungera för SWEA Skriver och som
man kan göra på distans. Sommarakademien finns kvar
på SWEA Skrivers webbsida (www.skriver.swea.org) så
det går bra att gå in där och göra övningarna när som
helst, för den som inte var med i somras. Till sist, Stina
och Mi, vem tycker ni ska gå med i SWEA Skriver?

Mi: Jag håller med Stina, och oavsett om man skriver
för sin egen skull, skönlitterärt, journalistiskt, bloggar
eller skriver akademiska texter eller annat så kan SWEA
Skriver vara en inspirationskälla och en hjälp.
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vänder ord som ”pillemarisk”, så är
det en alltigenom charmig deckare
som bjuder in till sträckläsning. Hoppas att hon skriver lika många delar
om de ständiga barnen Stella och John
på Smögen som Enid Blyton skrev om
barndeckarna John, Dick, Anne och
George på 50- och 60-talet, för här
märks ett tydligt släktskap.

Barndetektiver
på Smögen
AV C A R I N A M I D D E N D O R F •
SWEA BERLIN

Titel: Mysteriet med den försvunna
guldskatten
Ålder: 9-12 år
Författare: Anna Ihrén
Förlag: Louise Bäckelin Förlag
Utgivningsår: 2021

M

ysteriet med den försvunna guldskatten
är den första delen i en planerad
serie med barndetektiverna Stella och
John. Det är Anna Ihréns barnboksdebut, men hon är redan väletablerad som
deckarförfattare för vuxna. Hennes
första deckare i serien Morden på Smögen
kom 2017.
Anna Ihrén är skomakaren som bliver
vid sin läst: hon låter även sina barndetektiver hålla till i Smögen. Och det är
klokt! Det är en miljö som hon känner
väl till och kärleken till Smögen och dess
historia märks. Rart nog dyker det upp
karaktärer som känns igen från vuxendeckarna, till exempel den kakbakande
tanten Signe och hennes bror Gerhard.
I berättelsen lyckas Anna låta läsaren lära
känna karaktärerna och miljöerna utan
att tappa fart i spänningsdelen. Hon är
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Dialogerna mellan barnen är snälla och
har en lågmäld humor som passar utmärkt till målgruppen:

smart nog att inte haka upp sig på vad
Stellas mamma har för sjukdom eller hur
det kommer sig att John kan skaffa fram
en supermagnet från ena dagen till den
andra. Det är detaljer som målgruppen,
barn i slukaråldern, förmodligen inte
f äster sig vid. Långrandiga förklaringar skulle riskera tempot. Anna fångar
skickligt barnens intresse med en rostig nyckel, gamla oskarpa fotografier,
en mystisk ask och vuxna som är precis lagom bovaktiga för att det ska vara
spännande utan att bli hotfullt. Händelseförloppet är dessutom realistiskt
nog att passa in på en liten ö i norra
Bohuslän och barndetektiverna får vara
kompetenta och kloka, så att de ofta kan
både överraska och överlista de vuxna.
Om man kan bortse från småsaker
som att Stella har lockigt hår i texten,
men f lickan på omslaget rakt, och att
det är tveksamt om dagens barn an-

– Du ser surare ut än en citron, sa
John när Karl Berger äntligen hade gått.
– Citroner är söta jämfört med hur
jag känner mig nu, sa Stella argt.
Boken slutar med en ”cliff hanger”
kan man säga, eftersom Smögendetektiverna bara lyckades lösa två av sina tre
inkomna uppdrag. Men lugn, barnen
behöver inte vänta alltför länge: del två i
serien, Julmysteriet på Smögen, kommer ut
redan under hösten. Goda chanser alltså
att den kan hamna under granen till alla
deckartokiga barn som vill veta hur det
går för Stella och John i jakten på St Annas guldskatt. Som bäddat för jullovssträckläsning med andra ord!

Carina Middendorf, SWEA Berlin
skriver för Forum sedan 2021 och lämnar ytterst sällan huset utan en bok i väskan. Hon
bokbloggar på www.punktslut.org och du kan
följa hennes årliga läs-motto #tioböckeräldreäntio på Instagram.

Författare med smak för Smögen
AV 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

Deckarförfattaren Anna Ihrén är aktuell med barnboksdebuten Mysteriet
med den försvunna guldskatten. I ett samtal med Forums bokrecensent
berättar Anna varför hon fortsätter att skriva om Smögen och passar på att
dela med sig av ett favoritrecept.
Hur drar du nytta av att själv vara
mamma när du skriver för barn?
Jag har jättestor glädje av att mina barn
är nio och tio år gamla. Vi läser tillsammans så jag har läst en hel del barnböcker
för nio- till tolvåringar den senaste tiden
och det har varit jättekul.

Vad är den största skillnaden mellan
att skriva spänning för barn och för
vuxna?
Den stora skillnaden är att barndeckarna inte innehåller mord, men i övrigt är
de väldigt spännande. De är kortare än
vuxendeckarna. Det är väldigt roligt att
skriva deckare för barn. Jag ville själv
starta detektivbyrå när jag var liten och
i mina böcker så startar Stella och John
en riktig detektivbyrå.

Varför återvänder du till Smögen, när
du nu skriver för barn?
Jag skriver även barndeckarna från Smögen för det är just läsarna på Smögen
som har bett mig skriva för barn. De har
frågat efter det i flera år och nu tog jag
äntligen mod till mig att våga skriva för
barn - som ofta är ganska ärliga med vad
de tycker. Sedan är Smögen en paradisö
för ett barn så jag hoppas att läsarna ska

njuta av den här serien.

Den som läst din deckarserie för
vuxna, Morden på Smögen, känner
inte bara igen miljön utan det dyker
även upp ett par bekanta karaktärer
i berättelsen. Vilka karaktärer
från vuxendeckarna kommer att
få gästspela i Smögendetektiverna
framöver?
Ja, det dyker upp många nya karaktärer
i böckerna, men Signe och Gerhard är
med från vuxendeckarna. Jag älskar det
gamla syskonparet, så dem ville jag gärna
ha med. Barndeckarna är en spegling av
vuxendeckarna; som en barnvärld som
pågår parallellt med den vuxna världen.

Hur många delar tror du att det
kommer att bli i serien om Stella och
John?
Julmysteriet på Smögen kommer redan i
höst, lagom till barnens favorithögtid.
Jag hoppas det blir många böcker om
Stella och John. Jag släpper inte gärna
mina karaktärer i första taget, så det kan
hända att det blir minst tio stycken.

Det förekommer en del
beskrivningar av vad barnen äter på

Smögen, till exempel krabbelurer
och Signes fisksoppa. Det skulle vara
kul om du ville dela med dig av ett
Smögen-recept som betyder mycket
för dig!
Barnen – och även de vuxna – på Smögen äter ganska ofta i mina böcker. Matkulturen på Smögen är väldigt rik och
recepten från havet är många, men jag
tänkte bjuda på ett recept på krabbelurer
som gått vidare i generationer och som
många barn på Smögen har fått hemma
hos sina morföräldrar.
Här kommer ett recept från en fantastisk kokbok från Smögen och Sotenäs
som Claes Andersson har gjort. Han har
forskat på maten i området och samlat gamla recept. Boken är jättefin! Jag
äter hans krabbelurer utan kanel för det
känns mer genuint. Sylt tar jag gärna,
helst björnbärssylt, eftersom det växer
björnbär ute vid kusten och de är fina
att plocka till sylten. Moderna kockar
använder ibland florsocker på dem, men
jag vill ha dem rullade i strösocker, precis som Claes skriver.

Krabbelurer enligt Claes Anderssons recept

2 ägg
4½ dl vetemjöl
1½ dl mjölk
1½ dl strösocker
1 tsk vaniljsocker
2 tsk bakpulver
1 krm salt

Vispa ägg och socker. Rör sedan ned övriga ingredienser.
Stek i smör i plättpanna på båda sidorna (går att steka i vanlig stekpanna).
Vänd dem i socker och eventuellt kanel.
Kan även serveras med sylt och vispgrädde.

33

BÖCKER & LÄSNING

RECENSION

Spänning i fotbollsmiljö
AV 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: Jubelår
Författare: Johan Nilsson
Förlag: Offside Press
Utgivningsår: 2021

N

ej, jag vet inte ett jota om fotboll och det trots att jag
har bott nära nog 30 år i fotbollens förlovade land, Tyskland. Hittills har jag trott att det bara var sportjournalisten
Erik Niva på Aftonbladet, som med sina vassa och passionerade
texter, ofta med samhällsanalys, kunde få upp mitt näst intill obefintliga fotbollsintresse till en mätbar nivå. Men detta
konststycke lyckas även Johan Nilsson med i Jubelår.
Det jag inte vet om fotboll väger jag upp med ett genuint
intresse för spänningslitteratur, tänkte jag när jag började
läsa. Att jag dessutom har läst annat av Nilsson bidrog till
mitt läsbeslut. Jag hoppades att jag skulle få det jag gillade från senaste romanen Göteborgs schamaner (Bokförlaget
Thorén & Lindskog 2018), nämligen en intressant historia och tydliga personporträtt vars inbördes samröre med
varandra skulle engagera. Och det f ick jag!
Den fiktiva orten Nordrup ger lite Van Veeteren-vibbar. Det
känns som om orten ligger någonstans på kontinenten, åt
Nederländerna till. Sakta men säkert fylls orten med liv och

de tre huvudpersonerna – polisen Elena, fotbollsspelaren William och supportern Claus – blir till karaktärer som väcker
mitt intresse. Om vi ska vara ärliga så är fotbollen inte det
viktiga i den här romanen utan det är den minsta gemensamma nämnaren för de tre personerna ovan. Romanens essens
för mig handlar om hur de bär sig åt för att manövrera mellan
klippskären i sina liv och jag behöver inte läsa många sidor
innan jag är fast.
Så här vackert skildrar Johan Nilsson upplösningen av en
ganska dramatisk situation där Claus befinner sig mellan kärleken till sin fru och dubiösa fotbollsmafiosos:
”Han rullade henne fram till picknickbordet och satte sig där
med rullstolen bredvid sig. Han kramade Lottes händer hårt.
Han väntade på att hans själ skulle komma tillbaka. Det gjorde
den inte, och det började regna.”
Personligen tycker jag att Jubelår känns som en upptakt. Nu är
polisen Elena etablerad och vi har lärt oss hitta hjälpligt i Nordrup, så det är nog fler än jag som vill fördjupa bekantskapen med
Elena och följa henne på fler uppdrag. Och okej, mer fotboll går
också bra, för när Nilsson beskriver fotboll så här, då fattar till
och med jag:
”Fotbollen hade också den kärna som alla trossystem måste
ha: ett för evigt olösligt mysterium. Det skulle alltid komma
nya förslag till lösningar på fotbollens gåta, det vill säga nya
träningsmetoder och spelsystem som utlovade frälsning. Vissa
år dominerade det låsta och kontrollerade spelet, och cynism
påstods vara enda vägen till framgång. Nästa år stormade de
offensiva lagen fram, och fart, fantasi och spelglädje sades vara
det som vann i längden. Sanningen var att ingenting vann i
längden. Det skulle aldrig finnas någon slutgiltig förklaring;
ingen skulle någonsin lösa fotbollens innersta gåta.”
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Bra litteratur ska vara spännande
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Johan Nilsson är översättare, krönikör och författare. Här berättar han för
Forums Carina Middendorf om varför han med sin fjärde roman, Jubelår,
gav sig in i spänningsgenren.
I din roman Två sjöar (Wahlström &
Widstrand 2013) spelar badminton en
viktig roll och i Jubelår (Offside Press
2021) handlar det om fotboll. Hur
viktig är sporten i ditt liv?
Den är jätteviktig! Jag har idrottat i
hela mitt liv och jag har följt mitt fotbollslag, Elfsborg, från läktaren sedan jag
var barn. Numera bryr jag mig inte lika
mycket om resultatet som förr. Men jag
har kompisar som jag bara träffar på fotboll, och jag går på matcherna med min
80-åriga pappa. Sånt är viktigt för mig
numera; den träffpunkt och sociala arena
som fotbollen är. Fotbollen är faktiskt en
av de viktigaste samhällsinstitutionerna
i Europa. Sedan är det dramaturgiskt
tacksamt att berätta om sport. Man får
automatiskt en framåtrörelse. Hur ska
det gå? Vem vinner? Ska laget lyckas
vända matchen? Hur ska det gå för det
unga stjärnskottet?

Jubelår är din första spänningsroman.
Hur kom det sig att du ville skriva om
brott?
Böcker måste alltid vara spännande, det

är författarens plikt. Homeros är spännande, Roberto Bolaño är spännande,
Jeanette Winterson är spännande, för att
nämna tre favoriter – och ingen av dem
skriver deckare. Bra litteratur är alltid
spännande i någon mening.
Det jag egentligen ville skriva om
i det här fallet var fotboll, särskilt supporterskap, och så småningom kom jag
på att en intrig med matchfixning skulle
kunna fungera. Jag gillar själv att läsa
kriminallitteratur. Val McDermid är till
exempel en skicklig spänningsförfattare, och Dennis Lehane. Det var roligt
att testa om jag kunde göra något i den
genren.

Romanen utspelar sig i Nordrup, som
är en fiktiv ort med Van Veeterenkänsla. Varför lät du inte handlingen
utspelas i Borås på Borås Arena
istället för att skapa en egen ort?
Att peka ut ett riktigt lag som korrupt,
att påstå att klubbdirektören har affärer
med kriminella och så vidare bör man
nog inte göra. Ett alternativ var att hitta
på en svensk klubb och låta den spela

mot riktiga lag. Men jag ville ha en lite
högre nivå och en större scen, ett lag som
till exempel kan locka kinesiska storfinansiärer. Så det var bättre att hitta på
allt från grunden och placera mitt lag
ute i Europa. Då blev jag också fri att
maxa fotbollsromantiken med regnet
som driver i strålkastarskenet, det gamla
nedlagda bryggeriet, den charmiga men
förfallna gamla arenan som ställs mot
en ny, supermodern konstgräsarena i ett
shoppingcentrum.

Säg något om varför en som inte är
intresserad av fotboll ändå ska läsa
den här romanen!
Boken följer tre personer som befinner
sig i existentiellt svåra situationer: en fotbollsspelare, en supporter och en polis. De
brottas med kärleken, med relationerna
till sina närmaste, och i ett fall med alkoholism. Det är tre vilsna personer som jag
har försökt skildra med mycket värme.
Intrigen kretsar kring fotboll och matchfixning, men förhoppningen är att man
ska engagera sig i de tre huvudpersonerna
och deras ganska trassliga liv.

ELSA KVINT

När kommer fortsättningen? Jubelår
känns som en upptakt och jag vill
både veta mer om polisen Elena och
komma tillbaka till Nordrup!
Jag var inte beredd på att när man skriver
krim så tar folk för givet att det ska bli
en lång serie. Jag skrev Jubelår som jag
har skrivit mina tidigare romaner, som
ett enskilt projekt. Men nu har jag fått
frågan så många gånger att jag har börjat
fundera lite kring nya intriger. Så mitt
glasklara svar blir: Vi får se!
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BÖCKER & LÄSNING

Tänk om jag hade varit en finsmakare
AV T H E R É S E A N D R É N E G G E B O R N • S W E A K UA L A L U M P U R

Som expat kan det bli en del flyttar och nu har det blivit dags för oss att byta kontinent. Högar sorteras i
kasta, spara eller ge bort. Hyllmeter med böcker får sig en översyn – vi måste rensa, men det tar emot. De
redan lästa har ju så att säga gjort sitt, men inte kan man väl kasta böcker?
På en promenad häromdagen lyssnade jag av en slump
på P3s musikdokumentär om Jay-Z, han som är gift med
megastjärnan Beyoncé. Visst lärde jag mig en del om hans
bakgrund och hans driv, vilket var intressant men om jag
gillar hans musik? Nej tack, hiphop-genren är inte riktigt
min stil. Dock blev jag väldigt imponerad av att han tidigt
i sin karriär läste många böcker för att utöka sitt ordförråd
och därmed bli en bättre hiphoppare. Den coola snubben
med tjock guldkedja hade hittat ett sätt att bli bättre än
sina konkurrenter.
Vi Sweor kanske har något gemensamt med hiphopparen,
för visst läser vi också för att utöka vårt ordförråd? Vi kanske vill bli bättre på engelska eller det lokala språket i landet
där vi bor eller hålla modersmålet vid liv.
Jag läser regelbundet och allt mer på engelska. Naturligtvis
förstår jag inte exakt alla ord och inte bemödar jag mig med
att slå upp dem heller. En läxa jag lärde mig av en kompis
hemma i Sverige, som läste dundersuccén 50 Shades of Grey
på originalspråk, och som till slut var tacksam över att hon
inte förstod allt. Har man bara kontexten klar för sig går det
utmärkt att ta sig igenom en bok utan att begripa varenda
stavelse. Något nytt jag precis lärt mig är exempelvis Japanese
knotweed, som jag nu vet är en invasiv växt som du inte vill ha
i din trädgård. Det lärde jag mig tack vare den brittiske författaren Jeffrey Archer och hans romanserie Clifton Chronicles
som för övrigt är mycket läsvärd!
Medeltalet för antalet lästa böcker per person och år skiljer sig
beroende på källa och hur man räknar. Någonstans står det
tolv, någon annanstans fyra. Räknas en halvläst bok som läst,
kan man undra? Det är ju mer än ingen läst, så att säga. Jag
hittar en artikel av Sam Parker (på det brittiska bokförlaget
Penguin) där man föredrar att räkna antalet böcker lästa per

månad, vilket för en förlagsperson kanske är mer rimligt.
Åter till mina böcker som nu gått från att vara både underhållande och dekorativa till att bli en börda. Jag har sorterat
ut och sorterat om ett flertal gånger. Jag inser att en inbunden bok tilldelas ett högre värde på grund av pärmen trots
att den inte var så bra, till skillnad från den slitna pocketboken vars hörn har fransat upp sig av saltvatten och sand.
Bara genom att se slitaget återkallas jag till solstolen där
boken sträcklästes. Har den status nog att få följa med i flytten? Nja, den får nog anses vara förbrukad. Dess skick gör
också att jag skäms lite för att ge bort den till någon. Det
får mig att tänka på min farmor som gärna lånade böcker
på biblioteket men inte kunde läsa en lånad bok i sängen.
”Nej vet du va’, tänk var den boken kan ha legat någonstans,
spår av tidigare läsare vill jag inte ska trilla ner på täcket!”
Så alternativet blir nog tyvärr att den får åka i pappersåtervinningen.
Tänk om jag hade varit en f insmakare, då hade våra tre
år här i Malaysia innefattat betydligt f ärre böcker. Dessa
hade då prydligt fått plats i ett par f lyttkartonger och
fått följa med över Atlanten eller Stilla havet, beroende
på åt vilket håll man åker. Under pandemin har antalet
lästa böcker inte direkt minskat vilket gör att jag nu aspirerar på Parkers kategori bokmalen. Om du som jag
gillar att läsa, vilken kategori är du?
Therése Andrén Eggeborn, SWEA Global (tidigare Kuala Lumpur), skriver för Forum sedan 2021 och gillar att läsa
(såklart!) och spela golf. Hon ser fram emot att upptäcka Alabama
och USA dit flyttlasset precis gått.

PARKERS KATEGORIER
• 1-2 BÖCKER I MÅNADEN: Finsmakaren. Läser endast ett fåtal, väl utvalda böcker.
• 3 -4 BÖCKER I MÅNADEN: Den kulturella allätaren.
Ser läsandet som en del av att vara kulturell, där kultur kan
bestå av böcker men också musik, film, konst och dans.
• 5 -6 BÖCKER I MÅNADEN: Helgläsaren. Planerar
och ägnar helgen åt att läsa en god bok.
• 7 -8 BÖCKER I MÅNADEN: Bokmalen. Du är som
en stor daggmask som frenetiskt borrar dig igenom fuktig
jord. Stör mig inte, jag läser!
• 1 0+ BÖCKER I MÅNADEN: Den ostoppbara läsmaskinen. Wow! Hur får du tiden att räcka till, läser du
toksnabbt eller bara korta noveller?
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OM SPRÅKET

SWEA, Swea och andra SWEA-ord
HUR SKA DET EGENTLIGEN STÅ?
AV E VA W I S S T I N G • F O RU M S R E DA K T Ö R

Stora eller små bokstäver, ett eller flera ord, med eller utan bindestreck? Är
du osäker på hur olika SWEA-ord ska skrivas så är du inte ensam. Här
kommer skrivtips till Sweor!
Vår organisation heter SWEA, med stora bokstäver. Det är
en förkortning som står för Swedish Women’s Educational
Association International, Inc.
Jag är SWEA-medlem, vi är alla SWEA-medlemmar. Men
man kan också kalla en medlem i SWEA för en Swea, och flera
medlemmar för Sweor. Det skrivs alltså som ett namn, med en
inledande stor bokstav och där resten är små bokstäver.
I svenska språket gör vi ofta sammansättningar av flera ord.
När inledningen är en förkortning, som SWEA, får vi ta till
bindestreck för att skapa sammansättningar. Som till exempel
SWEA-medlem som redan nämnts. Andra exempel på sammansatta SWEA-ord är till exempel SWEA-möte, SWEAprojekt, SWEA-avdelning, SWEA-aktivitet och SWEAgemenskap.
Om du i stället skriver till exempel ”SWEA möte” eller ”SWEA
aktivitet”, alltså särskrivet som två ord i stället för sammansatt
med bindestreck, så kommer läsaren med högsta sannolikhet
ändå förstå vad du menar – men det är inte korrekt svenska.

Det finns andra exempel på särskrivningar som är lite besvärligare eftersom de faktiskt kan leda till missförstånd. Ett klassiskt
exempel är en lång hårig sjuk sköterska, där det är oklart om
det handlar om en lång, hårig sjuksköterska eller en långhårig,
sjuk sköterska, eller en lång och hårig sjuksköterska.
Sådana problem blir det sällan med ”SWEA aktivitet”, men
det ser inte riktigt professionellt ut, eftersom det bryter mot
svenska skrivregler.
Ett annat tips är att det heter SWEAs ordförande och
SWEAs vision. I svenska använder vi aldrig accent ( ’ ) eller
kolon ( : ) för genitiv, alltså ord som visar ägande eller tillhörighet. (Något som Forums noggranna korrekturläsare
vid det här laget är vana att rätta till när jag släppt igenom.)
Har du stött på andra ord eller begrepp inom SWEA som du
är osäker på hur de bör skrivas? Eller andra formuleringar
på svenska som du är osäker på? Hör av dig till oss i Forumredaktionen så svarar vi! Du når oss på: editor@swea.org

FÖRKORTNINGAR INOM SWEA
IO 		
VIO 		
RO		
AO		

internationell ordförande
vice internationell ordförande
regionordförande
avdelningsordförande

ASOC		
MAME 		
MEMA		
VAME		
VEMA		
OAME 		
OEMA		

Region Asien och Oceanien
Region Mellersta Amerika
Region Mellersta Europa, Mellanöstern och Afrika
Region Västra Amerika
Region Västra Europa, Mellanöstern och Afrika
Region Östra Amerika
Region Östra Europa, Mellanöstern och Afrika

RM 		
VM 		

Regionmöte (OBS: inget ”s” i mitten!)
Världsmöte
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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!

INSTAGRAM
Följ @sweainternational för löpande information
från SWEA International och inspiration från olika
SWEA-avdelningar.

Du kan få dina händelser (så kallade stories)
på Instagram att nå ut till fler genom att
lägga till #hashtags, @konton och @platser.
För att undvika alltför mycket text kan du
gömma dem bakom bilden.
På swealand.swea.org/sociala-medier hittar
du en lista över SWEAs hashtags!

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

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 där vi samtalar om SWEA
Professional och allt som har med arbetsliv att
göra. Nu kan du även söka en alldeles egen
mentor genom den här gruppen!
SWEA Art
En sluten grupp för Sweor som är konstnärer eller
konstintresserade.

LINKEDIN
SWEA International
Officiella SWEA-nyheter – följ oss!
SWEA Professional
Sluten grupp för alla Sweor om karriär och
professionell verksamhet.

38

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

AKTUELL KULTUR

från Sverige

Den svenska bokhösten
AV 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

Hösten är de litterära prisernas tid!
2 november: Nordiska rådets litteraturpris

Priset, som delas ut sedan 1962, tillkännages i år i Köpenhamn. Prissumman är 300 000 danska kronor och pristagaren får även statyetten Nordlys.
I år är nio romaner, fyra diktsamlingar och en novellsamling från Danmark, Norge, Finland, Island, Sverige, Färöarna, Grönland, Åland och
det samiska språkområdet nominerade. Sverige representeras av Johanne
Lykke Holm med romanen Strega och Andrzej Tichy med novellsamlingen
Renheten.

23 november: Augustpriset

Sedan 1989 delar Svenska Förläggareföreningen ut priset till ett litterärt
verk skrivet på svenska. Prissumman är 100 000 svenska kronor i varje
kategori: årets skönlitterära bok, årets fackbok och årets barn- och ungdomsbok.
Den 18 oktober får vi veta vilka sex författare som är nominerade i varje
kategori. Förutom pengar och ära får vinnarna dessutom bära hem varsin
bronsstaty på tre kilo.

10 december: Nobelpriset i litteratur

Årets pristagare, som tillkännages den 7 oktober av Svenska Akademiens
ständige sekreterare, kan se fram emot en prissumma på inte mindre än tio
miljoner kronor och en medalj med Alfred Nobels bild. Och naturligtvis
stor uppmärksamhet över hela världen! Sedan 1901 har priset gått till 101
män och 16 kvinnor.

Bokmässan 23-26 september

Bokmässan 2020 blev långt ifrån hur vi känner och älskar den sedan 1985,
med proppfulla mässhallar, författarsamtal, spontana bokköp och ljummet
kaffe i pappmuggar. Istället ställde Bokmässan, eller Göteborg Book Fair
som den även kallas, om från fysisk bokmässa till ett digitalt evenemang.
Med hjälp av bland annat flera dagstidningar ville man dessutom passa
på att nå besökare som inte brukar komma till Göteborg. Det lyckades man
med: 25% av tittarna förra året hade aldrig tidigare besökt mässan.
Årets mässa ska bli ett hybridevenemang. Det är fortfarande inte läge
för myller och mingel på mässgolvet, men om omständigheterna tillåter
kommer det på plats i Göteborg att finnas luftiga tv-studior med publik.
Dessa kommer att visas på Bokmässan Play och det är möjligt att ta del av
dem fram till den 31 december.
Program finns på Bokmässans webbsida:
https://bokmassan.se/arets-program/

FOTO AV ALTSYLT

Nordische Literaturtage 22-25 november

I Hamburg har den nordiska litteraturen firats sedan 1986. Vartannat
år bjuds författare från de nordiska länderna till Literaturhaus i stadens
centrum. Det vackra jugend-huset från 1868 är sedan 1989 något av ett
centrum för litteratur i Tysklands näst största stad. I huset finns även en
välsorterad bokhandel, Buchhandel Samtleben, och ett café.
Till årets nordiska litteraturdagar hoppas Literaturhaus kunna bjuda
publiken på spännande litterära arrangemang i den stora festsalen. Om
pandemin inte tillåter närvaro finns det även en beredskap för att streama
läsningarna. För svensk del ryktas det om namn som Karin Smirnoff,
Carolina Setterwall och Johannes Anyuru.
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SWEOR SVARAR PÅ

Tre snabba frågor
Varför gick du med i SWEA?
Vad är ditt bästa SWEA-minne?
Vad är bäst med oktober, november och
december där du bor?
Katarina Rönnlund Wright
SWEA Denver
Jag gick med i SWEA för nästan
20 år sedan, ett par år efter att jag
flyttade till Colorado, USA. Jag
började då sakna lite svenskt i min
amerikanska vardag och SWEA
med alla goa Denver-Sweor blev
ett underbart stöd.
Det finns många fina SWEAminnen, särskilt då jag har haft fördelen att vara med på
två Världsmöten, både i Australien och i Dubai. Men det
kanske allra bästa minnet är från en helg då vi i SWEA Denvers styrelse åkte upp till en stuga i bergen på en “styrelseretreat”. Vi diskuterade styrelsefrågor och åt goda måltider,
och sedan var vi några stycken som vandrade upp till bergstoppen på Mt. Sherman, 4 277 meter över havet.
Det bästa med månaderna oktober, november och december
är vädret! Colorado har 300 dagar med solsken om året, så
jag brukar säga att november är min favoritmånad här. Rena
motsatsen till en grå novemberdag i Sverige.

Sofia Lundell
SWEA Göteborg
Jag hittade till SWEA genom Sweapodden! Nyinflyttad promenerade
jag runt i Göteborg med Sweors sällskap i lurarna. SWEA verkade vara så
roligt och givande. Efter att ha botaniserat på SWEAs hemsida hörde
jag av mig till SWEA Göteborg och
frågade om medlemskap. SWEA
inspirerar och motiverar mig.
Jag uppskattar hur positiva, glada och inbjudande alla Sweor
är. Redan efter ett par veckor satt jag ned och pratade med
Elisabeth Byström, som gav tips och råd för framtida yrkesliv
och gav respons på mitt CV. Jag är också väldigt glad för en
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promenad med Erika Tiefensee som även hon gav tips och råd
om arbete utomlands.
Det bästa med månaderna oktober, november och december
är temperaturen och mörkret. Det är så mysigt att komma in
lite röd om kinderna och fika på ett trevligt café eller äta en
god middag med mörkret utanför fönstren.

Caroline Creutzer
SWEA Berlin
Jag valde att bli medlem i SWEA
Berlin eftersom jag ville komma i
kontakt med andra svenska kvinnor, vara med på deras olika spännande program och hålla språket
levande.
Mitt bästa SWEA-minne är den
glada stämningen på alla fantastiska julmiddagar hemma hos Ankin Häusler med traditionellt julbord där alla Sweor bidrar med oemotståndlig mat,
högljudd sång och livlig dans!
Det bästa med hösten och vintern är att vi i SWEA Art Berlin
har tid och ro att koncentrera oss på konsten med söndagsworkshop hemma hos mig. Jag längtar också efter att gå på de
ljuvliga och vackra höst- och vinterpromenaderna tillsammans
med Lena Harkorts Nordic Walking-gäng och SWEA Care.

Camilla Davidsson
SWEA Bangkok
Det känns inte som att jag valde
SWEA utan snarare att SWEA
Bangkok valde mig!
Mitt bästa SWEA-minne är att ha
fått vara med från början att skapa
SWEA Skriver och utformningen
av SWEA Skrivers hemsida.

Jag delar tiden mellan Bangkok och Paris, och tror nog
att jag föredrar Paris på hösten med dess underbara
färger och svalka. Men båda städerna är fantastiska på
så otroligt olika sätt och jag älskar lyxen att kunna bo
i dem om vartannat. Båda två ger mig inspiration – jag
är alltid berörd i dessa städer och jag känner mig sällan
blasé. Det är ett privilegium att få leva i två olika världar.

i Central Park varje måndag. Där lärde jag känna andra
Sweor som även bjöd med mig till bokklubb och på den
vägen är det!

Pia Bilting Bearfield
SWEA New York

Bästa SWEA-minnet är när jag och ett antal andra Sweor
besökte nyöppnade Little Island vid Hudson River. Vi
satt i den vackra nybyggda amfiteatern och njöt av utsikten och varandras sällskap samtidigt som vi vinkade till
två Sweor i ett SAS-plan på väg från Newark till Stockholm. Vi filmade en hälsning från oss som de fick när
de landade.

När jag flyttade till New
York 2018 hade kören i
svenska kyrkan plats för ytterligare en sopran så jag gick
med i kyrkokören direkt.
Där träffade jag en Swea
som frågade om jag ville gå
med SWEA Walkers-gänget

Alla årstider har sin charm i NYC, men Central Park är
särskilt vacker på hösten. Tiden runt Thanksgiving och
jul, med de färgstarka skyltfönsterna på 5:th Avenue är
supermysig. Jag älskar att promenera eller cykla på Manhattan när det inte är för varmt. Det kan dock vara kallt
på senhösten, men det finns ju otaliga trevliga coffee shops
där man kan smita in för en värmande fika!

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, SPONSORER
OCH SAMARBETSPARTNER!
SWEA FORUM
Sofia Distans
WEBB-ANNONSÖRER
Sofia Distans
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.
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S W E A Ä R D E N S T Ö R S TA I D E E L L A
S V E R I G E F R Ä M J A N D E O R G A N I S AT I O N E N
U TA N F Ö R S V E R I G E

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

Var vision

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

Vart syfte

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

www.swea.org

