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SWEA ger donationer och delar
ut stipendier för två miljoner
kronor per år.
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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.
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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

ORDFÖRANDES RADER
Kära Sweor,

M

ycket har hänt både i världen och i SWEA-världen
sedan jag tog över som ordförande i SWEA International den 1 januari 2020. Vi fick alla vänja oss
vid ett nytt sätt att umgås och hålla kontakt när hela världen
plötsligt stängdes ner i mars 2020.

Trots att det varit svårt och trist att inte kunna ses som vi brukar både lokalt, regionalt och på världsmötet som skulle skett i
Florida för några veckor sedan, så har SWEAs motto världsvid
vänskap, global kompetens och lokalt stöd visat sig betyda mer
än någonsin under den här tiden.
Vår världsvida vänskap har vuxit och frodats genom många
webbinarier och digitala möten arrangerade av SWEA Internationals outtröttliga kommunikationskommitté men också
av regioner och lokala avdelningar, där Sweor från hela världen
kunnat delta. Tänk att sitta i New York och få vara med på ett
webbinarium arrangerat av SWEA Rom med deltagare från
hela världen!
Vår globala kompetens har fått komma till uttryck i alla dessa
webbinarier som hållits av Sweor som delat med sig av sina
färdigheter, yrken, intressen, livsöden samt böcker de skrivit
och så mycket mer. SWEA-podden som lanserades mitt under
pandemin har också introducerat oss till en mängd intressanta
Sweor som delat med sig av hur det är att leva och arbeta i olika
länder runt om i världen.
Sist men inte minst har vårt motto lokalt stöd blivit synnerligen viktigt och framträdande då Sweor har hjälpt andra Sweor

på ett sätt som reflekterar det stora systerskap som finns bland
Sweor i våra lokala avdelningar. Styrelser, programgrupper
och SWEA Care-grupper identifierade Sweor som behövde
hjälp på olika sätt och tog kontakt.
Vår fina tidning Forum blev digital och fick en ny redaktion och utgivningsplan. Forum kommer nu ut digitalt fyra
gånger per år och är fullspäckad med intressanta artiklar,
krönikor, rapporter, recensioner och mycket annat läsvärt.
I det här numret kan ni bland annat läsa om invigningen av
SWEAs nyaste avdelning SWEA Algarve, en intervju med
en av våra nya jurymedlemmar samt läsa om bakgrunden till
den populära bokklubben EMA. Stort tack till vår redaktör
Eva Wissting och hela hennes redaktion för allt strålande arbete de lägger ner på vår medlemstidning.
Mitt två-årsmandat som ordförande kommer snart till sitt slut
och SWEA välkomnar Catarina Hansson som ny internationell ordförande. Jag önskar Catarina all lycka till med sitt nya
uppdrag!
Jag är mycket stolt över vad vi Sweor åstadkommit tillsammans
under dessa pandemiår! Det har varit en stor ära och dessutom
väldigt roligt och givande att få leda SWEA tillsammans med
vår styrelse, våra rådgivare och kommittémedlemmar och,
inte minst, alla er Sweor!
Nu ser vi fram emot ett nytt år med många kompetenta Sweor
som kommer att fortsätta utveckla och driva SWEAs organisation framåt – både lokalt, regionalt och globalt.
Jag önskar er alla en skön jul och ett gott nytt år, och så hoppas
jag att vi ses på VM i Florida i april!

Suzanne Southard
Ordförande,
SWEA International
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HÖRT FRÅN
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Jag tycker om att Forum ger en inblick i
nästan alla världens hörn. Vi Sweor är
otroligt driftiga och påhittiga, vilket är så
roligt att läsa om!
Utmaningen med att skriva för Forum är att hitta ämnen eller uppslag som
många kan känna igen sig i men samtidigt
lära sig något nytt om. Lite som när man
går på ett konstmuseum och stannar upp
framför ett verk, så vill jag, när jag skriver,
gärna väcka ett intresse, så ett frö eller
uppmuntra till reflektion.

Lollo Schnittger Nylén
SWEA Washington DC

När artiklarna trillar in från Eva är det alltid
lika spännande att se vad Forum kommer
att erbjuda i nästa nummer. Det är en
väldigt rolig och intressant blandning av
information.
För mig som gör layouten är det pusslet som är det roligaste. Att få alla bitar
av text och bilder att passa ihop och
förhoppningsvis skapa en tidning som är
lättläst och trevlig att titta i kan ibland
vara en utmaning. Men vi har ett jättefint
samarbete och med gemensamt arbete
hoppas jag vi ger alla Sweor en bra tidning
att glädjas åt.
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Sverigefinnarnas dag

Enligt äldre folktro var den 13 december
en farlig natt med övernaturliga krafter.
Sedan medeltiden har helgonet Lucia
firats då, eftersom det enligt den julianska
kalendern inträffade vid årets mörkaste
dag, vintersolståndet. Sedan vi gick över till
den gregorianska kalendern inträffar dock
vintersolståndet runt den 21-23 december.
Lucia kommer från latinets lux och betyder
ljus.
Enligt svensk tradition tar julen slut tjugo
dagar efter juldagen, medan den i andra delar
av Europa tar slut redan den 7 januari – när
vi firar trettondagen. Även i Sverige brukade
julen tidigare avslutas med trettondagen.
Tjugondag Knut har fått sitt namn efter en
dansk hertig som hette Knut Lavard och
som mördades den 7 januari år 1131. På
1600-talet förlängdes julfirandet i Sverige
med en vecka och då flyttades även namnet
Knut från den 7 januari till den 14.

Den 6 februari är samernas nationaldag
som firas över hela Sápmi efter ett beslut
på Samerådets 15:e Samekonferens i
Helsingfors 1992. Datumet är valt till minne
av det första samiska landsmötet som
genomfördes i Trondheim just den 6 februari
1917. En av initiativtagarna till mötet var
Elsa Laula Renberg från Tärnaby.
Internationella modersmålsdagen instiftades
1999 av UNESCO. Dagen syftar till att främja
språklig mångfald.
Sedan 2011 firas Sverigefinnarnas dag
den 24 februari, på folklivsforskaren Carl
Axel Gottlunds födelsedag. Sverigefinnarna
är Sveriges största nationella minoritet
och dagen syftar till att synliggöra
Sverigefinnarnas historia, språk och kultur,
som är en del av det svenska kulturarvet.

FREDRIK TERSMEDEN

December

Från
redaktören
Hej!
Vi som tar fram Forum varje kvartal är Sweor runt om i
världen som brinner för skrivande, svenska språket och formgivning. Vi har olika bakgrund, erfarenheter och intresseområden. Några har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med
svenska språket, andra har mer nyligen börjat ge sitt skrivande
utrymme. En del jobbar med både text och bild, medan andra
fokuserar på det ena och låter andra ta hand om resten. Tillsammans får vi ihop helheten.
Förhoppningen är att vi som ingår i Forums redaktion med våra
olika perspektiv och kunskaper ska lyckas skapa en medlemstidning som passar den mångfald av läsare som alla Sweor runt om i
världen utgör. En viktig del för att nå dit är den återkoppling och
de synpunkter som når fram till oss. Har du idéer eller förslag till
Forum? Eller andra kommentarer som du vill dela med dig av?
Hör gärna av dig, vi är intresserade av vad du tycker!

Det är kanske till och med så att du skulle vilja skriva något för
Forum? Eller berätta om något ni har gjort i er avdelning, eller
dela med dig av din erfarenhet som Swea ute i världen eller
tillbaka i Sverige? Kanske känner du till en spännande Swea,
eller annan svensk någonstans i världen, som vi borde skriva
om? Hör i så fall gärna av dig!
När det här numret av Forum kommer ut är det bara en knapp
månad kvar till jul. För mig blir det andra julen i rad som jag
firar utanför Sverige. Fast när jag tänker efter så kanske det inte
stämmer riktigt? För trots att jag är här i Kanada så kommer
min jul, som vanligt, att innehålla sill, glögg och lussebullar samt både traditionell och ny julmusik av svenska musiker.
Det kommer att finnas julstjärnor och åtminstone en amaryllis
hemma hos oss och Kalle Anka kommer säkert att förekomma,
åtminstone i bakgrunden. Och någon gång på julafton kommer jag att gå in på YouTube för min årliga dos av Viktor
Rydbergs ”Tomten” i form av Gösta Rooslings ”En vintersaga” från SFs Guldkorn. Så en liten del av Sverige kommer att
finnas hos mig i jul, oavsett var i världen jag är. Kanske är det
likadant för dig?
Önskar er alla en fin jul- och nyårshelg samt trevlig läsning!

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

RÄTTELSE

Vi som jobbar med Forum gör allt vad vi kan för att det ska
bli rätt, men ibland blir det fel ändå! På sidan 25 i Forum nr
3/2021 tackas flera Sweor för sina bidrag till artikeln, däribland
Christina Måneskiöld i SWEA Belgien, en av initiativtagarna till
SWEA Art och sammankallande i styrgruppen. Namnet är just
Christina Måneskiöld och inget annat!
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MAMEs Regionmöte i Minnesota

FOKUSERAT ARBETE OCH ROLIGA EVENT

AV M O N I C A V E S T E RG R E N K RU I J S S E N • V I C E AO S W E A S O U T H F L O R I DA

MAMEs styrelse

I

oktober kunde MAME (Region Mellersta Amerikas)
äntligen ses på ett regionmöte igen. Det var en stor ära
att få representera SWEA Florida på MAMEs regionmöte i Minneapolis den 14-16 oktober. Vi var elva AO och
vice AO från SWEA-avdelningarna i Toronto, Chicago,
Minnesota, Dallas, Houston, Austin och Florida som samlades under tre mycket intensiva dagar och utbytte idéer och
best practices. Mycket inspirerande! Som bonus fick vi dessutom ordentligt vältränade skratt- och magmuskler.

Mötet skulle egentligen ha ägt rum i Austin, men flyttades
i sista minuten till Minneapolis. Trots kort varsel lyckades
SWEA Minnesotas AO Gunn Edberg-Caldwell planera
ett fantastisk roligt och intressant program för oss och Chicagos AO Ariane Heffernan valde ut perfekta restauranger –
utan att någonsin tidigare ha satt sin fot i Minneapolis.
Vi fick bland annat besöka Minnesotas svenskbygder där vi
färdades i Karl Oskars och Kristinas fotspår och såg deras Nya
Duvemåla och Kristinas astrakanäppelträd. Naturen påminde
lite om Sverige. Dalahästar, stora och små, dök upp lite varstans
i landskapet, svenska flaggan vajade överallt och butikerna var
fyllda med svenska produkter, som wettextrasor och saltlakrits.
En uppskattad aktivitet var när vi låstes in i ett så kallat escape
room och fick en timme på oss att ta oss ut genom att lösa olika
koder och ledtrådar. Det var sannerligen en övning i lagarbete
och att tänka utanför ramarna. Att inget av våra två lag lyckades ta sig ut i tid spelade mindre roll för vi hade enormt roligt
där inne. Det här är en gruppövning som jag rekommenderar
till alla SWEAs avdelningsstyrelser.
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RO Tina O’Malley spanar mot framtiden
med Vilhelm Moberg

Själva regionmötet, som leddes av MAMEs regionordförande Tina O’Malley, ägde rum på lördagen i det anrika
American Swedish Institute, ASI. Vi fick först en guidad tur av
ASI, samt blev bjudna på helt makalösa kanel- och köttbullar.
Jag hoppas att många av er MAME-Sweor zoomade in till
mötet, som gav en mycket positiv bild av MAMEs verksamhet trots det tunga pandemiåret vi har bakom oss. De flesta
avdelningarna hade fortsatt att träffas regelbundet, både på
Zoom och ”irl” (oftast utomhus). SWEA Care-grupper hade
försäkrat sig om att ingen Swea behövde känna sig ensam eller
orolig, många nya aktivitetsgrupper hade bildats och ett par
avdelningar hade till och med växt under pandemin.
Vi fick också höra SWEA Floridas AO Viktoria Riley
berätta om VM 2022, som äger rum den 28 april - 1 maj.
Alla närvarande blev så taggade och började genast googla på
hotellet och Fort Lauderdale. Samtliga sa att de kommer till
Florida i vår!
Som ny vice AO i år var det här mitt första MAME RM och
alla medverkande var nya ansikten för mig, men jag kände mig
genast inkluderad och som en i gänget redan vid välkomstminglet och när vi sa adjö tre dagar senare hade jag fått tio nya
vänner. Det om något visar väl prov på SWEAs systerskap!
Vi skildes med orden ”Vi ses snart!” – och det gör vi, om bara
ett halvår, i Fort Lauderdale på Världsmötet! Varmt välkomna
till the Sunshine State!

I Minnesotas svenskbygder

Gunn Edberg-Caldwell (AO Minnesota)
och Ariane Heffernan (AO Chicago)

MEMAs Regionmöte i Rom

NU SER VI FRAMÅT!

AV P I A L A S S M A N N M E N N I T I • R E G I O N O R D F Ö R A N D E M E M A

D

en 7-10 oktober fick alla avdelningsordförande i
MEMA (Mellersta Europa/Mellanöstern/Afrika)
äntligen möjlighet att träffas! Och var kunde då
vara bättre att ses än i Rom – staden dit alla vägar som
bekant leder.
Vårt motto för mötet var Nu ser vi framåt och under ett
par underbara dagar hann vi med allt som ska hinnas
med under ett RM. Mötesdagarna var fyllda med prat
och idéer. Förmötet gick på ett kick med allt vi hade att
säga varandra. På årsmötet f ick vi, utöver själva mötesdelen, ett uppskattat föredrag om tvåspråkighet av Årets
BUSa, Anna Brännström från Milano. Vi pratade,
skrattade, minglade, gick på guidad tur och åt middag
utomhus i svenskt midsommarväder (det vill säga snålblåst och regn).

På guidad tur i Rom

RM avslutades, som sig bör, storstilat med fest på svenska
ambassadörens residens, där Jan Björklund, Sveriges ambassadör i Rom, höll tal. Vi bjöds på en svensk-italiensk
middag och musikunderhållning både på italienska och
svenska. 30 glada och mätta Sweor stämde upp i allsång med
Abbas Thank you for the music innan vi skildes åt.

Läs om fler regionmöten i nästa nummer av
Forum!

MEMAs styrelse äntligen samlad

Alla vägar bär till
Colosseum

Christina Hallmert (tidigare IO) och Pia
Lassmann Menniti (RO)
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Utlandssvenskarnas röst i Sverige når beslutsfattare
AV C E C I L I A B O RG L I N • G E N E R A L S E K R E T E R A R E S V E N S K A R I VÄ R L D E N

Vad har kronprinsessan Victoria och utrikesminister Ann Linde gemensamt, och vad har Pfizers
globala forskningschef Mikael Dolsten för koppling till Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell?

A

ugusti är månaden som i Sverige rent vädermässigt
bjuder på ömsom varma sommardagar och ömsom klar
luft som avslöjar att hösten är i annalkande. Augusti
är dessutom månaden då Svenskar i Världen bjuder medlemmar och andra intresserade på spännande evenemang. Årets
höjdpunkter var den åttonde upplagan av Utlandssvenskarnas
parlament och Årets svensk i världen LIVE.
Svenskar i Världen har funnits i över 80 år och har som huvudfokus att vara utlandssvenskarnas röst i Sverige genom att bedriva påverkansarbete som gynnar de uppskattningsvis 660 000
svenskar som studerar, arbetar eller av andra skäl bor utomlands,
men också de som flyttar hem. Ett hundratal representanter
världen över står redo att hjälpa andra svenskar att komma till
rätta genom att ge tips, råd och bjuda på sina nätverk på liknande
vis som alla Sweor gör. Dessutom har organisationen knutit till

sig experter inom exempelvis flytt, juridik och skattefrågor, som
ger rabatt på sina tjänster till alla medlemmar.
Många svenska kvinnor är medlemmar i både SWEA och i
Svenskar i Världen eftersom organisationernas verksamheter
kompletterar varandra väl. Alla Sweor får dessutom 20 procents rabatt på medlemskapet i Svenskar i Världen och får
därmed alla medlemsrabatter men också tillgång till låsta inlägg från bland annat Migrationsverket, Justitiedepartementet,
Utrikesdepartementet samt skatte- och familjejurister som delar med sig av viktig information som berör utlandssvenskar.

Namnkunniga talare, experter och politiker
Svenskar i Världens viktigaste forum för påverkansarbetet är
Utlandssvenskarnas parlament. Här samlas utlandssvenskar,
experter och politiker från samtliga riksdagspartier för att diskutera lösningar på de utmaningar som utlandssvenskar har i
förhållande till svenska regelverk och attityder.

Därutöver bjöds det på ett panelsamtal med tunga experter
inom ett ämne som fokuserade på hur utlandssvenskar bäst tar
sig tillbaka på den svenska arbetsmarknaden. Fredrik Hillelson, grundare och vd på rekryteringsbyrån Novare, tipsade
om att hålla kontakt med ett par rekryteringsbyråer under
tiden utomlands. Gunnar Eliasson, professor emeritus i dynamik/industriell ekonomi och författare till boken Sverige
och den globala marknaden för kompetens – hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv mottagare? menade att vägen tillbaka
till den svenska arbetsmarknaden bäst löses genom att vara
medveten om vilket ansvar som individen, arbetsgivaren och
samhället har. För att få olika politiska perspektiv på frågan deltog även Socialdemokraternas Patrik Björck, som till vardags
bland annat är ledamot i arbetsmarknadsutskottet, tillsammans
med Moderaternas Mats Green. Den sistnämnde är dessutom partiets talesperson för arbetsmarknadspolitiska frågor.
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ERIK A GERDEMARK , KUNG AHUSE T.SE

I år höll Kronprinsessan Victoria det inledande talet och
därefter öppnade utrikesminister Ann Linde parlamentet.
Såväl Kronprinsessan som utrikesministern poängterade värdet av alla utlandssvenskar och den viktiga roll som alla utomlands boende har som Sverigeambassadörer.

NINNI ANDERSSON, REGERINGSKANSLIET

Ann Linde

Det andra panelsamtalet handlade om vikten av utlandsstudier.
Här diskuterade namnkunniga experter inom området hur fler
svenska studenter ska söka sig till utlandsstudier. Deltog gjorde
Hans Adolfsson, rektor på Umeå universitet och vice ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund, tillsammans med Kristina Axén Olin som är moderat riksdagsledamot
och andra vice ordförande i Utbildningsutskottet. Dessutom
deltog Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och
högskolerådet, UHR, samt Hanna Waerland-Fager som är
Sveriges ungdomsrepresentant i EU och medförfattare till rapporten Hur får vi ut var fjärde svensk student på utlandsstudier?
En brännande fråga som togs upp i panelsamtalet handlade om
den orättvisa konverteringen av betyg från amerikansk high
school till svenska betygsskalan, vilken resulterar i att svenska
ungdomar riskerar att inte komma in på den universitetsutbildning i Sverige som de har kämpat hårt för.

webbinarium, Årets svensk i världen LIVE. Förutom pristagaren
deltog även Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell, tidigare finansminister Anders Borg och Svenskar i Världens
ordförande Louise Svanberg. Samtalet, som handlade om
olika länders pandemistrategier, utlandssvenskarnas utmaningar under pandemin och varför internationellt samarbete
behövs, leddes av Claudia Olsson, grundare av utbildningsbolaget Stellar Capacity och även styrelseledamot i Svenskar
i Världen.
Exklusivt för Svenskar i Världen har Mikael Dolsten spelat
in en föreläsning där han berättar om hur det omöjliga
g jordes möjligt och hur världen hade ett vaccin redo på bara
266 dagar.

Drygt 45 utlandssvenskar deltog i arbetsgruppernas diskussioner för att tillsammans med ett femtontal experter från
bland annat Polismyndigheten, UD, Försäkringskassan, CSN
och Skatteverket ta fram lösningsförslag på inte mindre än 25
aktuella sakfrågor. Därefter fick riksdagspolitiker ta del av utlandssvenskarnas utmaningar samtidigt som olika lösningar
trycktestades. Problemet med att återvända till Sverige med
sin familj där partnern kommer från ett land utanför EU/EES
fick som väntat stor uppmärksamhet. Att bostads- och försörjningskravet nu är borttaget efter intensivt påverkansarbete
från bland annat Svenskar i Världen innebär inte att allt är löst.
Det återstår fortfarande hårt jobb innan dessa utlandssvenska
familjer med enkelhet kan återvända till Sverige.

PFIZER

Näringsminister Ibrahim Baylan avslutade med några insiktsfulla ord om bland annat värdet av samarbete och mångfald.

Årets svensk i världen korades
Svenskar i Världen har i över 30 år utnämnt en svensk som
på ett extraordinärt sätt har satt både sig själv och Sverige på
världskartan. SWEAs grundare, Agneta Nilsson, tilldelades
utmärkelsen redan 1995.
I år var det Pfizers globala forskningschef Mikael Dolsten
som förärades utmärkelsen. I samband med den digitala prisceremonin deltog flera kända namn i ett mycket uppskattat

Mikael Dolsten

SWED Talk med Mikael Dolsten finns att se på Svenskar
i Världens webbplats tillsammans med inspelningen från
Årets svensk i världen LIVE och Utlandssvenskarnas
parlament.
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bildas jubileumsåret 2019 och bli representerade i Dubai. Men skam den som
ger sig! Jag blev invald i SWEA Portugals styrelse och nu hade Algarvegruppen
över 200 medlemmar, vilket var fler än de
i Lissabonområdet.
Långsamt började min idé slå rot och i
september 2020 röstades en interimsstyrelse fram. Nu började en arbetsam
period med att få alla dokument och
bankkonto i ordning. SWEA Algarve
och Portugal är inget undantag när det
gäller att vara byråkratiska. Tack och lov
har vi både portugisisk advokat och revisor; de blev räddningen!

Nya SWEA Algarve
AV B R I T T A H E S S E • O R D F Ö R A N D E S W E A A L G A RV E

Inte ens en pandemi kunde stoppa idén som föddes för flera år sedan,
nämligen att Algarve skulle bli en egen SWEA-avdelning. I oktober i år
var det äntligen dags för invigning!
Portugal har i många år varit ett populärt
rese- och bosättningsland för svenskar
och många har varit här på semester och
inte minst för att spela golf. Med Portugals förmånliga skatteregler har även
många svenska pensionärer flyttat hit.
De flesta har bosatt sig runt Lissabon och
där startade SWEA en avdelning redan
för 30 år sedan.
Runt 2015-2016 började många svenskar även att hitta ner till Algarve på sydkusten. 2016 bjöd några tidigare Sweor,
tillsammans med representanter från
SWEA Lissabon, in till en informationslunch och intresset var stort att starta upp
en satellitgrupp under SWEA Lissabon.
Runt 70 kvinnor gick då med i SWEA
Lissabon, som samtidigt döptes om till
SWEA Portugal.
Den första styrgruppen för Algarvegruppen bestod av Ulla Karlsson, Linda
Marcusson Holm, Barbro Holgerson,
Barbro Falke Almgren samt Yvonne
Lundberg. Senare bildades en styrgrupp
med sex Sweor varav hälften blev invalda

VEMAs RO Agnetha Hesselius klipper bandet
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i SWEA Portugals styrelse. Eftersom det
är tre timmars resa mellan orterna, ordnades det lite extra arrangemang i samband med styrelsemötena.
Hösten 2016 var jag med på VEMAs
regionmöte i Lissabon. Jag var då ordförande i SWEA Stockholm (OEMA)
men hade börjat fundera på att flytta till
Portugal och därför pratade jag mycket
med Algarve-Sweorna om att det borde
vara läge att öppna en egen avdelning,
men inget intresse fanns då. Hösten 2017
flyttade jag ner till Algarve och i februari
2018 avgick jag som ordförande i Stockholm. Jag har varit Swea sedan 1992 och
brinner för denna fantastiska organisation, så min önskan var naturligtvis att
Algarve skulle bli en egen avdelning.
Jag började genast arbeta med att genomföra detta eftersom vi redan då var runt
130 Sweor i Algarve. Jag blev förvånad
att det var så stort motstånd. Men när jag
presenterade idén för SWEA International tyckte de att det var en bra idé. Jag
hade hoppats på att SWEA Algarve skulle

1 januari 2021 blev organisationen
SWEA Algarve registrerad och på
årsmötet röstades en styrelse på nio personer fram. Det var ju ingen rolig tid att
starta något nytt mitt under pandemin,
men vi gjorde vårt bästa för att behålla
våra medlemmar. Invigningsfesten fick
vänta till den 2 oktober och tillsammans
med VEMAs styrelse hade vi Grand
Opening och Kick Off. I samma veva
återtog resten av SWEA Portugal det tidigare namnet SWEA Lissabon.
SWEA Algarve har som de flesta
avdelningar ett varierat program, med
bland annat vandringar i den fantastiska naturen, golftävlingar, träning,
stadsvandringar och olika aktiviteter
kring Portugals historia och traditioner
samt vin och mat. I Algarve skiner solen drygt 300 dagar om året och klimatet är härligt året runt, med juli och
augusti som mycket varma och den tid
då många Sweor reser till Sverige.
Ni är varmt välkomna att hälsa på oss
Sweor i Algarve!
Tack till SWEA Lissabon, Valberedningen och andra hjälpsamma Sweor som
har bidragit till att vi nu tillhör SWEA
International som en egen avdelning!

Kommunikationskommitténs Karin Högman och Sveriges ambassadör
Helena Pilsas tillsammans med Britta Hesse, AO SWEA Algarve

Unik interaktion mellan
scen och publik
EN INTERVJU MED TOBIAS RINGBORG

MATS BÄCKER

AV K ATA R I N A AG O R E L I U S • S W E A RO M

Under pandemin har vi mer än någonsin
sett hur mycket vi behöver musik, men
samtidigt har de som utövar konstarten
drabbats mer än de flesta. Konsertsalar
har tvingats stänga eftersom publikantalet minskade på grund av covid19-restriktioner.
I en exklusiv intervju för Forum
berättar den svenske violinisten och dirigenten Tobias Ringborg – som också
är medlem i juryn för SWEAs Sigrid
Paskells stipendium i scenkonsterna –
om den svåra men hoppfulla vägen tillbaka från pandemin till ett musikliv där
artister och publik möts.

Hur har du upplevt pandemins
effekter på musiklivet?

SVERIGES RADIO

Effekterna på musiklivet i stort är förödande. Det kommer att ta ett tag att se
vilka artister och scenkonstnärer som
är kvar efter pandemin och vilka som
har fallit ifrån och som har sökt ett annat yrke. Vi har hört om väldigt många
tragedier med personer som inte har
kunnat betala hyran och helt enkelt har
tvingats lägga av med det de gör. Det är
den rent personliga aspekten för människor. Sedan har vi en större effekt när
en världs kulturliv mer eller mindre har
upphört i arton månader och publik inte
har kunnat komma till lokalerna. Visst
har det funnits digitala alternativ och
där ligger vi långt fram i Sverige, medan
de digitala möjligheterna i till exempel
Tyskland inte alls är lika väl utvecklade.
Många äldre personer är inte uppkopplade
på internet och kan inte se en konsert
digitalt. En följd av detta är att det nu när
allting öppnar upp finns en enormt stor
hunger efter att gå på konserter. Men
det är också svårt att få tillbaka publiken. Förmodligen gäller det de äldre
som kanske inte riktigt vågar sig tillbaka
ännu. Det kommer att ta ett tag tror jag
och om konserthusen inte alltid är fyllda

ska vi inte bli desperata för det.
Detta om musiklivet i stort med konstnärerna och publiken. Ur ett väldigt personligt perspektiv, så har jag varit extremt
lyckligt lottad under denna pandemi. I
Sverige har vi nämligen fortsatt att göra
konserter, digitalt utan publik. Svenska
dirigenter som finns i landet har blivit
inkallade eftersom de utländska inte har
kunnat resa, så därför har jag haft väldigt
mycket att göra. Det har varit roliga uppgifter och jag har helt enkelt känt mig behövd här hemma, men jag har också varit
utomlands, som i Tyskland och Norge.
Det känns märkligt att säga, när så många
människor har lidit, men jag har klarat
mig väldigt bra ur denna pandemi och är
djupt tacksam över det.

Hur skulle du förklara betydelsen
av levande musik för människor?
Det går aldrig på något sätt att ersätta
den med en digital upplevelse genom
din tv eller dator. Det kan inte och ska
inte heller bli samma sak. Det finns en
oro för att det digitala nu kommer att
ta över. Kommer människor att sitta
hemma i fortsättningen och bli bekväma? Inte orka gå ut på kvällen, klä på
sig och ta bussen utan istället välja att
se operaföreställningen på datorn? Den
oron har jag känt ganska starkt. Men som
upplevelse betraktad kan du aldrig känna
samma sak om du ser en föreställning
digitalt som om du sitter i salongen. Det
går inte, därför att interaktionen mellan scen och publik är fullständigt unik.
Om man bara tänker på fenomenet att
det sitter tvåtusen, tusen eller femhundra
människor knäpptysta i timmar och lyssnar på samma sak… På 1700-talet var det
annorlunda – man pratade, möttes och
gick ut ur salongen när man inte ville
lyssna och in igen om något intressantare spelades. Nu sitter vi helt stilla och
lyssnar på samma sak samtidigt, medan

”Det går aldrig att ersätta den levande
musiken med en digital upplevelse
genom till exempel din tv.” Det
säger musikern Tobias Ringborg i en
exklusiv intervju med SWEA Forum.
det kan finnas tusen olika upplevelser i salongen – det är fascinerande. Om man går
på konserter i sällskap kan man efteråt tala
om hur det var och hur man upplevde det.
Ett fantastiskt fenomen.

Vad skulle du vilja säga till dem
som inte är vana vid klassisk
musik?
Jag har varit i den här världen i fyrtiofyra år – jag började spela fiol när jag var
tre år gammal – men jag är ju medveten
om att många inte har denna erfarenhet.
Naturligtvis kan man leva ett fullödigt
liv utan att vara det minsta intresserad
av klassisk musik, men mitt omedelbara
svar på din fråga är: det är aldrig för sent.
Det är aldrig för sent att pröva att gå på
en konsert eller köpa en skiva. Om man
inte har någon ingång alls till att lyssna
på klassisk musik kan det vara svårt att
veta vad man ska börja med – man ska
till exempel inte börja med Mahlers tvåa
eller Wagners Mästersångarna. Om man
inte har en aning om vad vare sig opera
eller klassisk musik är så hjälper det väldigt mycket att läsa i programmet, både
om handlingen och var och när tonsättaren levde, om musiken är gammal eller
om den skrevs igår. Jag tror att klassisk
musik verkligen kan berika mångas liv
på ett sätt som de inte har en aning om.
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.
13

En podd blir till
Från idé till verklighet på två år! SWEA-podden har idag hunnit
intervjua närmare 30 intressanta, spännande och inspirerande
kvinnor – både Sweor och andra svensktalande kvinnor runt om i
världen. Här berättar initiativtagaren Anna Gustafson Bril om hur
det hela började.
Anna Gustafson Bril och Maria Jacky

I

dén med att starta en podcast för SWEA kläcktes redan
vid VM i Dubai 2019. En liten grupp bildades snart och
planerna för att starta en podcast blev alltmer konkreta.
Under våren 2020 hörde Christina Hallmert av sig till mig
och berättade om en ny Swea i Rom, Maria Jacky, som redan
var i gång med en egen podcast för Montessoriskolor i Sverige.
Maria hade också tänkt i samma banor; det vill säga att SWEA
borde ha en egen podcast.
Sagt och gjort, Maria och jag fick kontakt och träffades via
Zoom. Eftersom Maria redan hade erfarenhet av att driva en
podcast tyckte vi båda att det definitivt var värt att försöka
starta SWEAs egna podd.
Vi började med att arbeta fram en projektplan till SWEA Internationals styrelse för att få ett godkännande att komma i
gång. Tanken med podden var redan från början att fokusera
på SWEAs unika roll som den enda organisation som spänner över hela världen med ett nätverk av 6 000 svensktalande
kvinnor i 33 länder. Vi ville visa exempel på hur det är att bo
i länder utanför Sveriges gränser samt även öka förståelsen för
att livet utomlands inte bara är spännande utan också lärorikt
och stimulerande. Vi fick ett stort stöd av hela kommunikationskommittén i utvecklingsfasen, särskilt från Sofia Solfors
och Karin Högman.

SANDR A JOLLY

AV A N N A G U S TA F S O N B R I L • S W E A S T O C K H O L M

Nu har vi varit i gång i över ett år och har hunnit med att
intervjua närmare 30 personer. Det är både kända namn som
Maria Montazami, Pia Sundhage, Maria Borelius, Malin Mendel och Amy von Sydow men också spännande Sweor från
världens alla hörn.
Vi kommer ut med ett nytt avsnitt varannan onsdag och
SWEA-podden finns på alla kända podd-ställen, som Apple
podcasts, Spotify, Google podcasts, Acast etc. Du kan också
lyssna från vår hemsida:
www.swea.org/sweapodden-overblick/
Vi är glada att vi nyligen har fått med Ann-Sofie Berg från
SWEA Singapore och Malin Svanteson i SWEA Tokyo som
båda hjälper till med redigering. Ann-Sofie finns också att lyssna till i avsnitt nr 25, som handlar om skillnader mellan att bo
i Sverige och Singapore samt om att sitta i karantän.

Vi tänkte redan från början att det skulle handla om livet som
utlandssvensk och att det kanske till och med kunde vara namnet på podden. Men efter samtal fram och tillbaka så blev namnet SWEA-podden, kort och gott. Det visar ju också tydligt
vem som gör podden och vi tänkte dessutom att SWEA-podden kunde bli ett bra sätt att öka kännedomen om SWEA både
inom och utanför vår organisation.

Vi vill visa utlandslivet från många olika delar av världen och
vi har som mål att förflytta oss mellan länder och kontinenter
men också att samtala med svensktalande kvinnor med olika
bakgrund. Vi försöker varva innehållet mellan både kända och
mindre kända kvinnor och det är inget krav att man är medlem
i SWEA för att bli intervjuad i SWEA-podden. Huvudsaken är
att det blir intressant, personligt och underhållande.

14

OM DU HAR FÖRSLAG ELLER IDÉER på
personer som vi borde intervjua så är alla idéer
varmt välkomna!
Du når oss på: sweapodden@gmail.com

KAROLINA GRABOWSKA

Intervjuerna var tänkta att genomföras online. Med Zoom och
några bra mikrofoner blev det möjligt och efter godkännande
från den internationella styrelsen var vi igång i augusti 2020.

SWEA-PODDEN

LIVET SOM SVENSK UTOMLANDS
Varannan onsdag kommer ett nytt avsnitt av SWEA-podden ut och du kan lyssna direkt från poddens
hemsida: swea.org/sweapodden-overblick
Du hittar också SWEA-podden på Spotify, Acast, Apple Podcasts, Google Podcasts och andra ställen
där poddar finns. 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 på!
För intervjuer och produktion står Anna Bril, Maria Jacky, Ann-Sofie Berg och Malin Svanteson. Har
du tips på personer som vi borde intervjua eller är du intresserad av att bli en i teamet? Hör av dig till
oss! sweapodden@gmail.com
PODDTIPS 1
I ett samtal med SWEA-poddens nyaste medarbetare,
Ann-Sofie Berg i Singapore, handlar det bland annat
om livet i Singapore och om att sitta i karantän. Vi får
också veta mer om våra två SWEA-poddare Maria och
Anna när Ann-Sofie vänder på frågorna.
https://swea.org/2021/sweapodden-20210901-berg/

PODDTIPS 2
Agneta Melin har länge varit en mycket populär
ordförande för SWEA Stockholm. I poddavsnittet
berättar Agneta om ledarskap, seniorboende och om
erfarenheter från 18 år utomlands i USA, Spanien och
Japan.
https://swea.org/2021/sweapodden-20210915-melin/

PODDTIPS 3
I det här avsnittet berättar Fredrika Syrén om att
leva hållbart helt utan sopor med sin amerikanske
man och sina tre barn i San Diego i USA. Hon odlar
grönsaker som räcker året runt, köper begagnade
kläder, komposterar och använder ingenting
förpackat i plast. Fredrika berättar hur du med
relativt små förändringar kan ändra din livsstil till
förmån för vår planet.
https://swea.org/2021/sweapodden-20211013-syren/

PODDTIPS 4
Hur är det att leva i Aten som svensk? Monika
Ekström, Policy Officer för EU-kommissionen, berättar
både om sitt arbete med flyktingfrågor och om de
svenska kvinnor som har betytt mycket för henne
sedan hon flyttade till Grekland 2008. Hon bor numera
norr om Aten tillsammans med sin grekiske man
Vlassis och sin sjuåriga dotter.
https://swea.org/2021/sweapodden-20210929-ekstrom/
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Ny i stan
ATT GÖRA RÄTT ÄR INTE ALLTID LÄTT!
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 G L O B A L

I en ny stad och ett nytt land kan det ta ett tag att lära sig hur allt
fungerar. Nyinflyttad i amerikanska södern delar Therése Andrén
Eggeborn med sig om några första intryck från sin nya hemstad.
Vi har hunnit vara i USA i knappt två
veckor när jag är med om min första
bordsbön. Visst har vi då redan fått höra
några God bless, men det här är något
helt annat. Vi har precis lämnat ett muslimskt land i Asien och nu sitter jag på
en lunchrestaurang där kristendomen i
högsta grad är närvarande. En religion
jag såklart är bekant med som både döpt
och konfirmerad, men som jag inte aktivt praktiserar.
Efter välsignelse av maten och lyckönskningar till mig och min man
fortskrider samtalet om lite ditt och datt.
När jag lämnat restaurangen inser jag att
jag måste ta reda på hur man gör vid en
bordsbön. Fattar man varandras händer
även om man bara är två personer? Och
skulle jag ha sagt något som tack, kanske?
Jag får fundera på vem jag kan fråga om
sådant här.
Efter lunchen åker jag till mataffären.
Butiken är stor och luftig och mina ögon
går som en laserskanner för att hitta det
jag ska ha. Personalen som packar upp
varor i en av gångarna är så vänlig att jag
nästan blir obekväm. De tar sig tid att
hjälpa mig, frågar var jag kommer ifrån
och hur länge vi ska vara här. Den vänliga stämningen fortsätter i kassan där
kassörskan gratulerar mig till valet av
toapapper. Jag blir generad, vad menar
hon? Har hon själv erfarenhet av just den
här sorten? Ser jag ut som en som behöver extra mjukt papper? Det visar sig
att jag har valt sorten som är på extrapris,
jag pustar ut.
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Vi har flyttat till Birmingham i Alabama. Staden, som tack vare sina mineraltillgångar kom till vid en järnvägsknut i
slutet av 1800-talet, spelade en viktig roll i
industrialiseringen av södra USA. Centrum består mest av fyrkantiga, bruna
tegellådor vars tid som fabriksbyggnader
är förbi och som nu ersatts av restauranger
och barer. Någon skyline finns det inte
att tala om och antalet höga, inglasade
kontorskomplex är få. Jag skulle beskriva
staden som låg och utspridd och precis
som i många amerikanska städer är bil ett
måste för att ta sig fram.
För oss som kört vänstertrafik i snart
fyra år, går övergången tillbaka till höger
riktigt bra. Misstaget att slå på vindrutetorkarna i stället för blinkers sker dock
även här, hur det nu kan komma sig, för
nu är vi ju tillbaka på ”rätt sida” så att säga.
Det som förut var en svettig jakt med infällda sidobackspeglar är här lätt som en
plätt. Jag pratar såklart om att parkera.
Borta är trånga parkeringshus med minimala ramper mellan våningarna. Här är
parkeringsplatserna som öppna fält och
skulle få vilken Smart City-arkitekt som
helst att vilja göra grönområde av alltihop.
På tal om miljön så är det svårt att
vara miljövänlig här. Efter några dagar
i vår tillfälliga lägenhet går jag till servicekontoret och frågar var jag kan
sortera mina sopor. Till svar får jag att
det inte finns någon återvinning på området men att jag kan få adressen till en
återvinningscentral. Den visar sig ligga i
ett ruffigt industriområde och jag är glad

att det är mitt på blanka dagen. Efter att
ha kört fel hittar jag till slut infarten och
upptäcker snabbt att min personbil är
den enda bland enbart långtradare.
Det här känns inte bra, men efter lite
eget peptalk lämnar jag bilen och går
fram till en man för att få vägledning.
Han vill småprata och pekar sedan bort
mot en ensam liten grön container. ”Du
kan lägga allt där, personalen tar hand
om det”, säger han till slut. Jag tackar för
hjälpen och ska precis gå när han ropar
”Do you mind if I call you sometime?” Jag
svarar att jag är gift och visar upp mitt
ringprydda finger. Han börjar skratta
och så även jag. När mitt uppdrag är
slutfört och de stackars kartongerna har
hamnat i den gröna containern är jag lättad. Vilken himla pärs för att få göra rätt
för sig! Jag tänker på plastförpackningarna
hemma i kylen som snart kommer att vara
tömda på innehåll och jag bävar redan för
nästa gång jag måste ta mig hit.

Therése Andrén Eggeborn, SWEA
Global (tidigare Kuala Lumpur) skriver för
Forum sedan 2021 och gillar att läsa och
spela golf. Hon ser fram emot att upptäcka
Alabama och USA dit flyttlasset precis gått.

I KÖKET MED ANNA

Energiknippen till frukost
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 det här numret av Forum delar Anna med sig av ett
recept som är perfekt till frukost. Hon har bakat de här
energiknippena många gånger, utan att tänka på vad
de skulle kunna heta på svenska.
På engelska heter de här energiknippena Bundles of Energy
eller Breakfast Cookies. När du har bakat dem några gånger så
inser du hur lätt det är att variera smak och ingredienser efter
vad man för tillfället har hemma. Banan är en huvudingrediens och ju mognare desto bättre.
Ibland skalar och fryser jag bananer för att ha att baka med vid
senare tillfälle. Har du aldrig frusit och tinat bananer förut så
kan jag berätta att bananer blir lite flytande när de tinat, men
det går alldeles utmärkt att baka med dem!

INGREDIENSER
150 gram (4 dl eller 1 ¾ cups) havregryn

Mängden tranbär och choklad bestämmer du efter smak. Du
kan smaksätta med annan torkad frukt också, till exempel
russin eller aprikoser, om du hellre vill ha det.

110 gram (3,5 dl eller 1 ½ cups) osötade
kokosflingor

På bilden syns även ingredienserna linfrö och stött kardemumma. Det är gott att tillsätta om man vill ha extra fiber
och lite kardemumma i vardagen!

1 tsk salt

Även om jag inte har ett perfekt namn på dessa så är de perfekta som ett snabbt mellanmål, kanske något att ta med på nästa
långpromenad med Sweorna eller något att ta till de dagar då
frukosten måste hoppas över. Jag hoppas du gillar dem!

3 mogna eller tinade bananer

1 msk linfrö
60 gram (1 dl eller ¾ cup) pumpafrön
65 gram (1 dl eller ¾ cup) solroskärnor
50 gram (0,5 dl eller ¼ cup) flytande kokosolja
1 msk dadelsirap, flytande honung eller agave
tranbär
chokladbitar (chocolate chips eller chocolate
chunks)

TILLAGNING
Blanda alla torra ingredienser.
Tillsätt bananerna, kokosoljan och ditt val
av söt ingrediens. Jag brukar använda en
potatisstöt att mosa ihop bananen med övriga
ingredienser. Blanda väl. Konsistensen ska inte
vara för torr.
Dela nu smeten i två delar och blanda i tranbär
i en del och choklad i den andra.
Forma bollar i lagom storlek, cirka 50-60
gram. Lägg bollarna på bakplåtspapper.
Grädda i 180°C / 375°F i 12-15 minuter eller
tills bollarna är lite gyllenbruna.
Låt svalna. Smaka! Låt mig veta vad du tycker!
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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

Kläder som gör oss lyckliga
Visst har vi väl alla ett plagg i garderoben som får oss att må
extra bra eller som vi förknippar med roliga minnen? En färgglad tröja, en klänning vi festat loss i eller en blus som vi alltid
får komplimanger för. Happy dressing handlar om att hitta
plagg som ger en extra boost.
Det behöver inte bara handla om starka f ärger och roliga
mönster utan kan lika gärna vara en snyggt skräddad kavaj som får oss att utstråla säkerhet och självförtroende.
Trenden handlar om att klä sig i plagg som är riktiga
humörhöjare och gärna med lekfulla inslag. Och det är i
sig inget nytt att vi vill ha kläder som ger en feelgoodkänsla. Men i postpandemitider så vill vi definitivt
ha mer av den varan. Så tricket är att ta reda på vad
du själv förknippar med glädje och omge dig med så
många må-bra-plagg som möjligt och hitta tillf ällen
att bära dem.
En annan lyckotrend är längtan till naturen – en trend
som indikerar världens tillstånd just nu. Vi har fått oss en

tankeställare det senaste året med virus som gillar när många
människor samlas på en liten yta. Vad är väl då ett bättre
botemedel än att röra sig bort från storstadens överbefolkade
områden?
Ute blir inne och vi planerar för ett liv där vi enkelt kan
röra oss från kontoret till skogen. Jobbgarderoben blir
mer avslappnad och material som fleece och kamouflagemönster letar sig in i modet. Ett par vandringskängor kan stå på lut under skrivbordet när naturen
kallar. Men vi behöver också rusta oss för naturens
krafter och det slår igenom stilmässigt. Det är allt
från hightech-jackor med höga kragar till kostymer
i funktionsmaterial. Och vare sig det är stillheten
i en skog, havets brus eller vandringen uppför ett
berg som lockar så kan närheten till naturen skapa
en känsla av lycka. Och det vill vi omge oss med!
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. Du hittar henne på webben på www.loopeab.se
samt på instagram: @louise_ jansson_

TOPP 5 HUMÖRHÖJARE
PARTYKLÄNNING till vardags
MÖNSTERMIX – våga prova!
RÖTT LÄPPSTIFT en vanlig tisdag
T-SHIRT MED ROLIGT TRYCK eller favoritcitat
TOPP TILL TÅ i en och samma färg
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SWEA INTERNATIONALS
WEBBINARIER

Upptäck SWEA Internationals webbinarier!
Missa inte SWEA Internationals intressanta och spännande
webbinarier som du som Swea har tillgång till oavsett var i
världen du befinner dig.
Anmälan och information om kommande webbinarier hittar
du på SWEA Internationals webbsida:
https://swealand.swea.org/sweas-webbinarier/kommandewebbinarier/
Har du missat ett tidigare webbinarium? Ingen fara, alla
inspelade webbinarier hittar du här: https://swealand.swea.org/
sweas-webbinarier/
Lösenord får du av din avdelningsordförande.

Axplock från höstens webbinarier
Den okända drottning Kristina

En inblick i översättaryrket

Dr. Inger Schuberth, SWEA Köln/
Bonn, berättar om Drottning
Kristina den äldre, en stark kvinna
i en hård tid, en kvinna som Inger
håller på att skriva en bok om.
Inger tilldelades utmärkelsen Årets
Svenska Kvinna 2008 för sina
insatser att främja den svenska
historien, kulturen och språket.

SWEA Skriver bjuder in till ett
webbinarium med den holländska
översättaren Tineke JorissenWedzinga med över 30 års
erfarenhet. Hon berättar om sin
starka relation till Sverige och det
svenska språket.

Kombinera mat och vin
Gastro-sommelier Hannah
Bellemare berättar om att
kombinera mat och vin för bästa
möjliga upplevelse. Hannah har
en examen i gastronomi från
Umeå universitet och WSET
Advanced Sommelier Diploma från
Restaurangakademien i Stockholm.
Ha gärna ett glas sauvignon blanc,
en citron och en marshmallow till
hands!

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!

Vill du vara med
och skapa SWEA
Internationals
webbinarier?
Vi söker fler Sweor till
vårt team!
Vi behöver personer som
vill hjälpa till med allt från
idéer till kommande innehåll,
vara moderator, bidra med
tekniskt stöd, jobba med
videoredigering och mycket
mer.
Ingen tidigare erfarenhet
krävs; det räcker att du är
intresserad och vill lära
dig. Att jobba med SWEAs
webbinarier är ett fantastiskt
tillfälle att träffa spännande
Sweor och svenska kvinnor
över hela världen samtidigt
som du bygger upp en
kompetens som du har
användning för inom en rad
andra områden.
Låter det intressant? Hör av
dig till Anna Bril!
websocialmedia@gmail.com
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KRÖNIKAN

VÄRLDSVID VÄNSKAP RÄDDAR LIV

Under min uppväxt pratade min pappa om
vikten av att ha bra kontakter, för då löser
sig det mesta. Ett stort kontaktnät kan hjälpa dig att få bra jobb, schysst bostad och suverän sjukvård. Vår familj hade tyvärr inte
några gyllene kontakter, så vi fick göra allt
den långa vägen. Inte trodde jag då, under
uppväxten i Alva socken på södra Gotland
med cirka 200 invånare, att jag som vuxen
skulle vara med i ett världsomspännande
nätverk med över 6 000 medlemmar.

man och använde alla tänkbara kontakter
för att försöka få ut Haseen och hennes
familj. De samlade in pengar till flygbiljetter, men Haseens familj kunde inte ens ta
sig till flygplatsen. Det var intensiva dygn
och de stötte på många motgångar, men
på fjärde försöket gick det! Den 24 augusti
lyckades familjen äntligen gå ombord på
ett militärplan som tog dem till Spanien,
där de nu söker asyl.

En imponerande insats från vännerna som
För vissa kan det vara helt livsavgörande
tack vare sitt idoga arbete lyckades med en
att ha bra kontakter. Tidningen Austranästan omöjlig hjälpinsats. Hur går man
MALIN LAGER
lian Financial Review berättar om hur ett
vidare efter så pass krävande men otroligt
SWEA Stockholm
gäng vänner gått samman för att hjälpa sin
givande händelser och den adrenalinkick
studiekamrat att fly Afghanistan. Det är
detta gav? Dessa hjältar är ju 19-åriga ungett unikt exempel på hur ett litet men ändå globalt nätverk domar. Känns det inte fjuttigt att sätta sig i skolbänken igen?
kan ha stor effekt.
Eller är det tvärtom så att det motiverar till flitigare studier
som leder till jobb där de kan fortsätta att hjälpa människor i
När talibanerna övertog makten i Afghanistan ville tusen- nöd? Kommer de att uppskatta det lyxliv de faktiskt lever nu?
tals personer fly landet, vilket var svårt under rådande kaos. Lyxlivet som består av att leva i ett fredligt land, att tillhöra
Haseen Fatima Amini var en av dem. Hon är en 19-årig tjej, valfri religion och att kunna stå för både politiska åsikter och
som öppet hade kritiserat talibanerna, är shiamuslim och sexuell tillhörighet utan större konsekvenser. Det skulle vara
kämpar för kvinnors rättigheter. Denna kombination utgör intressant att se vad vännerna arbetar med om tio år, och om
skäl att frukta talibanerna.
de fortfarande håller kontakten.
Den 14 augusti bad hon sina sex vänner från studietiden om
hjälp. De hade lärt känna varandra när de pluggade på den internationella skolan United World College i Mostar i BosnienHercegovina. Efter studierna var de utspridda i Tyskland, Slovenien, Singapore, Italien, Frankrike och Spanien.
När vännerna fick Haseens nödrop via WhatsApp gick de sam-
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Malin Lager, SWEA Stockholm är frilansjournalist och skriver
för Forum sedan 2016. Efter 18 år i New York, London, Luxemburg och Singapore har hon vänt på perspektivet. Tillsammans med
sin labradoodle Miss Ellie utforskar Malin världen med Gotland som
utgångspunkt.

Villa Ephrussi de Rothschild på Saint Jean Cap Ferrat

SWEA Rivieran:
Utflykt, upptakt och
golfturnering
AV A N T O I N E T T E N I L S S O N • S W E A R I V I E R A N

Tio Sweor från Rivieran besökte den 28 oktober vackra
Villa Ephrussi de Rothschild på Saint Jean Cap Ferrat under ledning av Ann-Sofi Sandblom. SWEA Rivieran har
även haft en kickoff inför hösten samt en golftävling på Le
Golf Provencale i Sophia Antipolis. Trevliga aktiviteter,
god mat, och framför allt härlig samvaro med Sweor!

SWEAs RUMSFÖRMEDLING
Läs mer via länken
swea.org/medlem/rumsformedling-2
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Psykoterapeut i Kalifornien
KONTRAST MOT SVERIGE
AV L E N A A X E L S S O N • S W E A S A N F R A N C I S C O

SWEA San Franciscos tidigare ordförande, Lena Axelsson, berättar om sin
yrkesresa som psykoterapeut och om skillnader mellan Sverige och Kalifornien,
samt delar med sig av några råd till den som är intresserad av terapeutyrket.
Jag kom till Esalen i Big Sur, ungefär tre timmar söder om San
Francisco, för ett sabbatsår innan jag planerade att öppna min
privata praktik som psykoterapeut i Stockholm. Esalen kan löst
beskrivas som en kursgård där de flesta som jobbar också bor
och där de får oändliga möjligheter att delta i alla kurser som
erbjuds gästerna.
Efter ett år hade jag inte hunnit med allt det jag ville lära
mig genom alla kurser som erbjöds för terapeuter, så jag
bestämde mig för att stanna längre. Jag insåg att mina möjligheter som psykoterapeut i Kalifornien var på en helt annan
nivå än i Sverige och efter två och ett halvt år bestämde jag mig
för att ta det stora steget och flytta permanent till USA.
För att praktisera som psykoterapeut i Kalifornien behövde
jag en amerikansk utbildning och började därför på min doktorsutbildning i klinisk psykologi. Det enda jag kunde tillgodoräkna mig från Sverige var min filosofie kandidatexamen i
personalvetenskap och organisationspsykologi. Min utbildning
på magisternivå från Sverige räknades inte eftersom utbildningarna till psykoterapeut och psykolog här är väldigt reglerade och
de enskilda staterna bestämmer i stort sett hela kursplanen.

FÖRSTA JOBBET

För mitt första jobb flyttade jag till Santa Cruz, lite närmare
San Francisco längs kusten, och blev kvar där fram till förra
sommaren när jag flyttade inåt landet till Silicon Valley. Min
första anställning som terapeut här i Kalifornien var på en ideell
organisation, med särskild inriktning mot terapeutiskt stöd till
barn och ungdomar i ett mycket fattigt jordbruksområde en
halvtimmes bilresa från där jag bodde. Jag började som terapeut
och fortsatte sedan som klinisk och administrativ handledare.
Det arbetet gav mig många omskakande erfarenheter. Som
svensk är man uppvuxen med en känsla av att även om vissa har
det svårare än andra finns det ändå ett grundläggande skyddsnät.
I mitt jobb i den här staden och kringliggande landsbygd med
totalt 80 000 invånare var misären ofta slående. Det gjorde
att jobbet ofta blev utökat från att vara enbart terapeut till att
också vara socialarbetare och att stötta, inte bara med information om resurser, utan många gånger också mer praktiskt.
Jag fick även arbetskamrater som blev en väl sammansvetsad
grupp, som ofta umgicks utanför jobbet. Det är åtta år sedan
jag slutade arbeta där, men flera av dem är mina nära vänner
än idag.
Att vara chef, vilket jag blev på slutet av min tid som anställd, var mycket lärorikt. Det var hierarkiskt och som chef
gick mina dagar ofta åt att micro manage mycket mer än vad jag
kände var nödvändigt. Jag är dock glad att jag valde att jobba
så pass många år som anställd och chef innan jag började min
privata praktik. Att ha en egen upplevelse, som sitter i kroppen
så att säga, ger mycket mer än att bara ha läst sig till kunskapen.
Mina klienter idag kommer ofta med sina upplevelser från arbetslivet, och om jag inte hade haft någon egen erfarenhet från
det amerikanska arbetslivet, utan bara det svenska, tror jag att
jag i många fall skulle ha haft svårt att förstå och hjälpa. Det har
också varit väldigt bra när jag har svenska klienter som är nya i
landet att kunna stötta dem.
EGEN KLINIK

Efter åtta år som anställd gick jag över till att enbart jobba i privat
praktik med egna klienter; som handledare till terapeuter under
utbildning och som del av en fakultet på universitet. Än så länge
har det varit en underbar professionell resa, som också inneburit
publicering av en akademisk bok och att vara workshopledare
både för privatpersoner och professionella. Kalifornien, och
särskilt San Francisco Bay Area, ses ofta som ett Mecka när det
gäller psykoterapi. Den specialistutbildning i traumabehandling
jag har, och fortsätter att träna mig i, skulle ha varit omöjlig att
få i Sverige och de flesta andra delar av världen.
I mitt dagliga arbete i min privata praktik ser jag patienter
med komplicerade och tidiga trauman som ofta manifesterar
sig i medicinska problem. Jag jobbar i nära samarbete med ett
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team av olika professioner som läkare, akupunktörer och kiropraktorer. Vi är ett härligt team som samarbetar med vården
av våra patienter. Min specialutbildning i trauma är baserad på
olika metoder som alla är fokuserade på patientens nervsystem.
Precis som allt fler traumaterapeuter använder jag också flera
tekniker som innehåller beröring.
Jag jobbar tre dagar i veckan med direkt patientkontakt och
har måndagar och onsdagar som mina administrativa dagar. En
stor del av min administration handlar om att handleda terapeuter som har sin magisterutbildning klar, men som ännu inte
har blivit legitimerade. För att göra legitimationsprovet måste
man ha 3 000 timmars erfarenhet under handledning, vilket
oftast tar 3-4 år.
Administrationsdagarna innehåller också mycket självvård i
form av motion och umgänge med vänner. Varje onsdag förmiddag och lunch tillbringar jag med ett otroligt härligt gäng
Sweor i vår vandringsgrupp. Vi är ute i skogarna i området och
vandrar 10-12 km varje vecka för att sedan ta en lätt lunch tillsammans. Det är den bästa självvård jag kan tänka mig!
EGENFÖRETAGARE I USA

Att jobba som egenföretagare är alltid fyllt med risker, mer här
i USA jämfört med i Sverige. Jag är också singel och har ingen
partner som jag kan samarbeta med när det gäller inkomst. Att
ta steget till att starta eget och förlita mig helt på den inkomst
jag själv drar in kändes väldigt osäkert och läskigt i början och
det var många månader som jag verkligen fick tänka på mina
utgifter för att få budgeten att gå ihop. Men med åren har jag
lyckats bygga upp ett företag som ger en stadig och bekväm
inkomst. Här måste inkomsten täcka min egen sjukförsäkring
och eventuella utgifter för sjukvård, sjukdagar och runt 75

procent av min framtida pension.
Nu när jag har börjat min planering för mitt nästa professionella äventyr, att starta en grupp-praktik för psykoterapeuter,
kommer mitt SWEA-nätverk väl till pass. Inom vårt nätverk i
SWEA San Francisco kan jag hitta fotograf, webbdesigner och
marknadsförare, som alla förstår min svenskhet och hur den
kan få vara med på ett hörn.
JANTELAG OCH SKAM

Något som blev väldigt tydligt när jag skulle starta eget var den
svenska kulturen runt jantelagen och skam. I San Francisco Bay
Area är marknaden ganska mättad med terapeuter och om man
vill vara framgångsrik krävs ofta en specialisering, som den jag
har i trauma, och att inte vara rädd för att marknadsföra sig.
Även om marknadsföring för terapeuter är fylld med stränga
lagar och etiska riktlinjer gäller det fortfarande att marknadsföra sig. Och om man som jag kommer med jantelagen i bagaget
är det så klart ett hinder.
Nu var det inte för att jag skulle kunna marknadsföra mig
som jag tog tag i den skam jag kom med i mitt kulturella
bagage, men det har definitivt hjälpt. Skam och jantelagen är
ämnen som jag inte bara har undersökt för egen del, utan det
har också blivit något som jag ofta tar upp med mina klienter. Jag är alltid noggrann att undersöka hur vårt kulturella
arv påverkar mina svenska klienter i deras dagliga och speciellt
professionella liv här i USA.
Den här artikeln publicerades först på SWEA Professionals blogg.
Besök https://professional.swea.org/blogg/ för att läsa om fler
Sweors karriärerfarenheter!

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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BÖCKER & LÄSNING

En bokklubb över regiongränserna
AV E VA W I S S T I N G • F O RU M S R E DA K T Ö R

Du har väl inte missat populära Bokklubb EMA? Här berättar
initiativtagaren Madeleine Siösteen Thiel om hur bokklubben kom till
och om träffarna under klubbens första år.
”Min man och jag satt isolerade ute
i skärgården”, berättar Madeleine
Siösteen Thiel om den första tiden
under pandemin. ”SWEA hade börjat
med sina webbinarier och det tyckte
jag var fantastiskt.”
Madeleine kände redan Anna Gustafson
Bril, som driver webbinarierna, då de arbetat tillsammans med Sverigemiddagen.
Under ett samtal med Anna kom Madeleines bokklubb i Stockholm på tal och det
var då de kom på att en internationell bok-

vara i ungef är samma tidszon.
”Plötsligt var det ett möte med de olika regionerna och de tände på alla cylindrar, så
jag fick jättebråttom att skriva planeringen.”
Redan från början ville Madeleine
att de skulle vara en grupp som höll i
planeringen och snart hade fyra namn
utkristalliserats. Utöver Madeleine var
det Ida M Kolovrat i Berlin, Barbro
Guaccero i Italien samt Lena Brolli,
som bott länge i Italien men numera bor
i Sverige,

Madeleine Siösteen Thiel

ytterligare en var vicevärd. Vi upptäckte
snabbt att det var nödvändigt att vara två.
Plötsligt kan till exempel nätet gå ner i
södra Italien.”
”Barbro var först ut med Ännu ett liv av
Theodor Kallifatides och jag var nummer två. Jag valde Silvervägen, en bok
som jag hade hört talas om i min andra
bokklubb, men inte hade läst. Det var
en spänningsroman av en debutant som
heter Stina Jackson och det visade sig att
hon bor i Denver, Colorado i USA.”
Utan att det var tänkt så från början fick
Madeleine idén att de kanske skulle försöka få tag på de olika författarna. Barbro
berättade snart att hon hade fått tag på
Theodor Kallifatides och att han skulle
ställa upp och vara med! Han älskar att
vara ute och prata med folk men hade fått
sitta i sin skrivlya under pandemin så han
längtade verkligen ut. I januari i år höll
Bokklubb EMA sin första Zoom-träff
med författaren som gäst.

klubb skulle kunna vara något nu när vi
har blivit så aktiva på webben. Madeleines
bokklubb i Stockholm hade redan flyttat
online på grund av pandemin. Även om
det hade varit krångligt i början, då Zoom
var nytt för många, hade det till slut blivit riktigt bra. Madeleine hade fortsatt att
driva bokklubben och försökt förenkla det
som gick, eftersom det kändes ännu mer
viktigt socialt när alla satt isolerade.
Inom en vecka sa Anna: ”nu sätter vi
i gång internationella bokklubben” och
hon hade redan pratat med regionordförandena i Europa. Målet var att starta
en bokklubb över regiongränserna,
men att det ändå var mest praktiskt att
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”Vi hade otroligt mycket planering och
många möten”, berättar Madeleine.
”Anna och jag jobbade på kvällarna runt
midnatt. Jag gillar att jobba sent, jag är
effektiv då, och Anna också.”
En sak som Madeleine tycker fungerade
fantastiskt bra var stödet från regionordförandena i Europa. ”De var med i hela
planeringen och de ville vara med på webbinarierna, så RO blev teknikansvariga.”
När det var dags att börja välja ut böcker,
hade de långa listor med olika förslag
men i slutändan valde var och en av de
fyra ansvariga var sin bok. ”Till varje
träff var en av oss fyra huvudansvarig och

Madeleine tänkte att hon inte kunde vara
sämre, så hon satte igång att försöka få tag
på Stina Jackson och till slut gick det vägen och även hon ville komma. Det blev
lite nervöst eftersom Madeleine inte hörde
av henne på ett bra tag, men hon dök i
alla fall upp som planerat – och webbinariet blev tvärtemot vad Madeleine hade
förberett sig på. ”Det blev mycket bättre!
Planerar man väldigt noga så kan man improvisera.”
”Jag har aldrig gjort något liknande med
författare förut”, säger Madeleine, ”men
det kändes som om hon och jag satt i ett
rum tillsammans, trots att vi aldrig hade
träffats.” Madeleine hade tagit reda på en
del om Stinas bakgrund, som att hon är
intresserad av musik – men då berättade
Stina att det var inte hon, utan någon

STEFAN TELL

Stina Jackson

När det sedan blev dags för nästa träff,
som var med Lena Andersson om boken
Utan personligt ansvar, så blev författaren
sjuk. Men då lyckades Ida, som var ansvarig för den träffen, att få tag på en litteraturkritiker och det blev jättebra.
Nästa bok var Kerstin Ekmans Tullias värld. Efter de tre första bokklubbstillf ällena var förväntningarna
höga, men Kerstin, som är närmare 90
år, ställer inte längre upp på den sortens
aktiviteter. Lena jobbade som bara den
och kunde till slut boka in en bloggare
som skriver litteraturrecensioner och
även det blev toppen.
Med erfarenheterna från de första fyra
träffarna konstaterar Madeleine att bokklubben blev lite av en hybrid; en blandning mellan webbinarium och bokklubb.
Deltagarna har kunnat diskutera både
i storgrupp och i mindre grupperingar
genom så kallade ”breakout rooms” i
Zoom. Samtidigt tycker Madeleine att
det borde finnas ännu mer utrymme för
deltagarna att diskutera. ”Nu blev det så
att många kom för att lyssna på författarna och det är inget fel i det, men vi
ville ha ett mer aktivt deltagande. Det

blev inte så mycket frågor.”
Därför har bokklubben ändrat upplägg
under hösten. ”Vi fyra som håller i bokklubben är vid varje träff en panel och
har väl förberedda frågor från den som är
värd och vi gör lite djupare analyser. Vi
har med författarna på andra sätt än att
ha med dem live.”
”Hela den här erfarenheten visar en
storhet hos SWEA att ta till sig en
idé och kunna pröva den”, fortsätter Madeleine. ”Samtidigt är det inte
helt lätt att bilda en samhörighet i en
grupp när man aldrig har setts. Ett
tips är att ha ett uppföljningsmöte
ganska snabbt efter att man har genomfört en träff samt även att ha en
planeringsträff inför nästa möte. Som
projektledare är det lätt att man drar
iväg för snabbt, för man har själv allt
i huvudet. Det är viktigt att se till att
alla är med och att hitta kommunikationsvägar som fungerar för alla.”
Nu är regionordförandena inte längre
teknikansvariga på träffarna utan där har
Marie Ahlberg i Lissabon tagit över.
Bokklubben startade med utgångspunkt
från regionerna i Europa, men träffarna
är öppna för alla Sweor i hela världen.
”Vi har försökt att ha en bra blandning
med olika slags böcker och författare,
som etablerade författare och debutan-

ter, nytt och klassiskt. Och det ska vara
svenska författare.”
”Jag tror att det är viktigt att det är roligt – läsning är ingången till så mycket”,
säger Madeleine avslutningsvis. ”Men
jag ska också säga att när jag jobbade och
hade familj hade jag inte tid att läsa så
mycket. Jag tar igen det nu och dessutom
vill jag föra det vidare till mina barnbarnsflickor.”

BENGT OBERGER

annan med samma namn. Samtalet
blev med andra ord inte som Madeleine
planerat, men det blev istället en rolig
vändning.

Theodor Kallifatides

Nästa träff med Bokklubb EMA är den 17 januari och handlar om Kerstin Thorvalls bok När man skjuter arbetare. Alla Sweor i
hela världen är varmt välkomna! Du anmäler dig här: https://swealand.swea.org/bokklubbema-kommande-traffar/
Här hittar du inspelningar av Bokklubb EMAs tidigare träffar: https://swealand.swea.org/bokklubb-ema-inspelade-traffar/
Mer information om Bokklubb EMA hittar du här: https://swealand.swea.org/bokklubb-ema/
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BÖCKER & LÄSNING

Magiskt möte i
juletid
AV C A R I N A M I D D E N D O R F •
SWEA BERLIN

Titel: Den magiska julkatten
Författare: Ester Roxberg
Illustratör: Maximilian Svensson
Utgivningsår: 2021
Förlag: Rabén & Sjögren
Ålder: 3-6 år

Julböcker för både barn och vuxna har
under de senaste åren blivit en alldeles
egen genre inom litteraturen. Eller så
är det kanske så att jag just precis har
upptäckt den? Hur som helst, här har vi
ett alldeles sprillans nytt exemplar från
förlaget Rabén & Sjögren.
Förlaget anger att den vackra och
stämningsfulla bilderboken passar för
åldrarna tre till sex år. Själv tror jag att
det är de yngre som har mest utbyte
av den.
Det här är en saga som handlar om
mod och att våga göra något som man
egentligen är lite rädd för. Egentligen är
handlingen ganska enkel. Sagans berättare, som ser ut att vara en pojke, går
dagen innan julafton ut i skogen med
sin familj och grillar korv. Där träffar
de en katt som familjen tycker är äcklig. Men pojken ger katten en korv och
följer med den längre in i skogen när
resten av familjen går hem. Det visar sig
att det är just den här katten som delar
ut julklappar till alla barn på julen!
Maximilian Svenssons akvareller är
drömska och bjuder in till samtal. Ester Roxbergs texter är ganska korta och
spännande för de yngre barnen. Bild och
text samspelar på ett sätt som gör bilder-

MAXIMILLIAN SVENSSON

RECENSION

boken till en helgjuten enhet, som både
barnen och den vuxna som läser kan ha
stort nöje av. Det är en härlig bok att läsa
i väntan på julklappsutdelningen.

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

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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Livets stora
teman i
västerbottnisk
miljö
AV C A R I N A M I D D E N D O R F •
SWEA BERLIN

ANDREAS NILSSON

Titel: Bakvatten
Författare: Maria Broberg
Utgiven: 2020
Förlag: Norstedts
Genre: Roman
Handlingen i en kort sammanfattning:
Assar älskar Margareta, Margareta är
gift med Hebbe. Margareta får ett barn,
Håkan. Margareta avvisar Assar som
lämnar bygden. Hebbe dör. Margareta
träffar en ny man, Lars, och får ett barn
till, Nilas. Nilas försvinner. Assar kommer tillbaka. Håkan träffar Petra.
Mellan dessa personer finns kärlek
och passion, men inte alltid där den
rent objektivt ”borde” vara. Där finns
besvikelse, svårmod och en rejäl skopa vemod och ständigt närvarande är
Västerbottens natur, framför allt skogen. För det mesta är den både läkande
och helande, men mot slutet avslöjar
vårfloden hemligheten med Nilas. Det
är långt mellan människorna, rent fysiskt, men ofta också känslomässigt.
Nu är jag ingen expert på debutanter,
men att romanen Bakvatten är Maria
Brobergs debut har jag svårt att förstå.
Den är så suveränt berättad, spänner
över de fem decennierna mellan 1948
till 2008 och i små skickligt hopfogade
pusselbitar får Broberg ihop en historia
som får mig att tappa andan. Det må
vara hennes första roman, men att hon
är en skrivande människa sedan länge,
det märks.
Bakvatten innehåller livets riktigt stora
teman: kärlek som aldrig dör, familjehemligheter, skuld och skam. Och
måste man verkligen älska sitt barn?

Med Margaretas nye man Lars tematiserar författaren dessutom konflikten
mellan det svenska och det samiska. Det
är styvt gjort, och görs utan att historien
känns överbelastad.
Det som berör mig mest är den oändliga kärlek som Assar känner för Margareta. Från att han är 17 år älskar han
bara henne, i med- och motgång. Mest
motgång faktiskt, men det gör inte hans
kärlek mindre.
Han satte sig ner på marken med ryggen mot den gråa lagårdsväggen. Den

var silvrigt grå, ljusare än väggen som
vette mot ån och som var mer utsatt
för vind och väta. Den var sträv och
solvarm och flugorna surrade i luften
runtomkring honom. Han slöt ögonen
och lyssnade på de slöa flugorna, råmandena, kättingarna som spelade
därinifrån, Margaretas gnolande som
nådde honom genom ett öppet fönster.
En blinnbrems landade på hans bara
ben och snart nöp det till i skinnet.
Han slog ihjäl den samtidigt som Margareta öppnade lagårdsdörren och kom
ut. Han öppnade ögonen, små springor
bara för att släppa in synen av henne.
Hon såg inte överraskad ut, bara andfådd och svettig efter arbetet. Hon log.
Jag vet inte om det är geografin som får
mig att tänka på de senaste årens stora
norrlandsberättelser. Den här romanen
utspelar sig i Västerbotten, Karin
Smirnoffs succé-trilogi om Jana Kippo
i det fiktiva lappländska Smalånger och
Nina Wähäs Testamente i Tornedalen.
Kanske är det deras sätt att behandla
dialekten, kanske är det berättarperspektivet. Jag vet verkligen inte, men
jag vet att jag gillar att spektrumet i
svenska romaner har blivit större. En
historia måste inte utspela sig i Stockholm eller ens i en stad för att vara värd
att publiceras. Det blir ett slags litterärt
”hela Sverige ska leva”, som jag hoppas
att vi ska få se ännu mer av i bokfloden
även i fortsättningen.

27

Tomten

Av Viktor Rydberg, 1881

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.

Tomten smyger sig sist att se
husbondfolket det kära,
länge och väl han märkt, att de
hålla hans flit i ära;
barnens kammar han sen på tå
nalkas att se de söta små,
ingen må det förtycka:
det är hans största lycka.

Tomten vandrar till ladans loft:
där har han bo och fäste
högt på skullen i höets doft,
nära vid svalans näste;
nu är väl svalans boning tom,
men till våren med blad och blom
kommer hon nog tillbaka,
följd av sin näpna maka.

Står där så grå vid ladgårdsdörr,
grå mot den vita driva,
tittar, som många vintrar förr,
upp emot månens skiva,
tittar mot skogen, där gran och fur
drar kring gården sin dunkla mur,
grubblar, fast ej det lär båta,
över en underlig gåta.

Så har han sett dem, far och son,
ren genom många leder
slumra som barn; men varifrån
kommo de väl hit neder?
Släkte följde på släkte snart,
blomstrade, åldrades, gick —
men vart?
Gåtan, som icke låter
gissa sig, kom så åter!

Då har hon alltid att kvittra om
månget ett färdeminne,
intet likväl om gåtan, som
rör sig i tomtens sinne.
Genom en springa i ladans vägg
lyser månen på gubbens skägg,
strimman på skägget blänker,
tomten grubblar och tänker.

För sin hand genom skägg och hår,
skakar huvud och hätta —
»nej, den gåtan är alltför svår,
nej, jag gissar ej detta» —
slår, som han plägar, inom kort
slika spörjande tankar bort,
går att ordna och pyssla,
går att sköta sin syssla.

Tyst är skogen och nejden all,
livet där ute är fruset,
blott från fjärran av forsens fall
höres helt sakta bruset.
Tomten lyssnar och, halvt i dröm,
tycker sig höra tidens ström,
undrar, varthän den skall fara,
undrar, var källan må vara.

Går till visthus och redskapshus,
känner på alla låsen —
korna drömma vid månens ljus
sommardrömmar i båsen;
glömsk av sele och pisk och töm
Pålle i stallet har ock en dröm:
krubban han lutar över
fylls av doftande klöver; —

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
gott intill morgontimma.
Månen sänker sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.
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NIKOLA JOHNNY MIRKOVIC

Går till stängslet för lamm och får,
ser, hur de sova där inne;
går till hönsen, där tuppen står
stolt på sin högsta pinne;
Karo i hundbots halm mår gott,
vaknar och viftar svansen smått,
Karo sin tomte känner,
de äro gode vänner.

Julstämning med
svenska julmarknader
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

Julmarknad på Jamtli
Här i Tyskland är det självklart att under advent träffa
familj, vänner eller kollegor utomhus och njuta av
julmusik, Glühwein och kanske äta en Bratwurst.
Jag brukar säga att vi inte riktigt har samma
julmarknadstradition i Sverige och att hos oss är första
advent, den så kallade skyltsöndagen, viktigare. Men vid
närmare efterforskning upptäckte jag att skyltsöndagen
verkar ha förlorat i betydelse och att det finns massor
av svenska julmarknader! Inte mig emot om vi utöver
julgranen och adventskalendern även importerar
julmarknaden från Tyskland.
Skansens julmarknad är en av de äldsta, med anor
från 1903. Här finns marknadsbodar av alla de slag,
både med delikatesser att köpa med sig hem och
kulinariskt att äta direkt på plats. Hantverk som passar
bra under granen finns det förstås också. I år har de
öppet fredag, lördag och söndag från 26 november till
den 19 december.
www.skansen.se/sv/julmarknad

PERNILLE TOFTE

Jul på Liseberg är en tradition sedan år 2000 och något
som många göteborgare ser fram emot varje år. Ända
fram till den 30 december kan det drickas glögg och
julshoppas i den anrika nöjesparken mitt i centrala
Göteborg.
www.liseberg.se/jul-pa-liseberg/
Jokkmokks julmarknad och kulturfestival är planerad
till den 11 och 12 december. Under midvinterns
mörker norr om polcirkeln utlovar julmarknaden inte
bara shopping utan även musik och underhållning,
utställningar av konst och design samt personliga
möten och goda samtal i en stämningsfull och trivsam
miljö.
www.jokkmokksjulmarknad.se

Julmarknad på Jamtli i Östersund är en julmarknad
belägen i ett friluftsmuseum. Mellan den 3 och 5
december erbjuds en julupplevelse för hela familjen
med lokala hantverkare och musik.
www.jamtli.com/evenemang/julmarknad/

ERIK WESTBERG

Efter nästan 30 år i julmarknadernas förlovade land
Tyskland är julmarknader en självklar del av advent för
Swean Carina Middendorf. Men även i Sverige har vi
en både lång och växande tradition med julmarknader.
Kanske har du möjlighet att besöka någon av dem? Bara
att läsa om dem ger hög risk för julstämning!

Jokkmokks julmarknad
Gagnef popup den 5 december är en liten exklusiv
julmarknad där ett tiotal konstnärer slagit sig samman
för att visa upp sina hantverk i så olika material som
fårull, trä, keramik och silver. Naturligtvis finns det fika,
julgran och eldar för att få upp julmyset.
www.visitdalarna.se/gagnefpopups-julmarknad
Eksjö julmarknad förtrollar sina besökare den andra
advent, 4 till 5 december, med doft av gran, glögg och
pepparkakor. Trästaden erbjuder inte bara en vacker
kuliss utan man kan även handla lokalt hantverk och
många av julens godsaker.
www.eksjo.se/kultur-och-fritid/eksjo-julmarknad
Julmarknaden på Övedskloster, den 10 till 12
december, är en av Skånes mest populära. I bland
annat Magasinet, Orangeriet och Ardennerstallet trängs
utställare av både ätbara produkter och traditionellt
hantverk.
w w w. o v e d s k l o s t e r. c o m / e v e n e m a n g / j u l - p a ovedskloster-2021/

Skansens julmarknad
29

En lång tradition av
glödgat vin
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

R

edan de gamla grekerna drack kryddat vin och
även under medeltiden var drycken populär i
Europa. Att använda kryddor i vinet skulle vara
bra för hälsan och det var också ett sätt att dölja eventuell
dålig smak. I Sverige kan man spåra uttrycket glödgat vin
till 1609 och ordet glögg kommer just från att glödga, som
betyder att värma upp. Ett recept på Glödgat win återfinns i kokboken Den svenske kocken från 1837:
Vanligt rödt win uppkokas med något muskotblomma, kanel och kryddnejlikor, jämte nödigt
socker och antändes. När det slutat brinna, silas
det och drickes varmt.

GLÖGGRECEPT
mängd: 1 liter
tid: ca 12 timmar
1 dl vodka
1 bit ingefära
1 bit apelsinskal
1 tsk hel kardemumma
20 hela nejlikor
3-4 kanelstänger
Blanda alla ingredienserna i vodkan, täck och låt stå
över natten.
1 flaska rött vin (går utmärkt med någon billig sort)
1,5-3 dl socker (beroende på hur sött vinet är)
1-2 tsk vaniljsocker eller 1-2 droppar vaniljextrakt
Sila kryddorna från vodkan. Blanda vin, vodka,
socker och vanilj i en tillbringare. Häll tillbaka i
flaskan, sätt på lock eller kork. Förvara i kylskåp
tills det är dags att avnjuta glöggen.
Värm, men koka inte. Servera med skållad mandel
och russin.
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I mitten av 1800-talet börjar också benämningen glögg
användas i kokböckerna. Under rubriken Glögg kan man
exempelvis i Jacob Leufvenmarks Handbok i förädling, förskärning och tillverkning av viner och spirituosa från 1870 hitta
fyra olika recept på glögg. Bland annat berättar Leufvenmark om en Katarrh-glögg som var avsedd att drickas på
förmiddagen. Den innehöll lakritsrot och islandsmossa
och sades kunna bota hosta. Doktor Hagdal skrev i sin
kokbok från 1879 att:
Intet lyckadt slädparti kan undvara denna angenäma dryck, som af mången blifvit befunnen meget
tilltalande.
Under sent 1800-tal blev glöggen till slut en del av den
svenska jultraditionen. Med det här glöggreceptet från
SWEAs adventskalender 2011 kan vi Sweor njuta av
glöggen, oavsett var i världen vi bor!

Kreativ jul med vinterlandskap
och julstjärnor
AV L E N A O L S S O N • S W E A S T O C K H O L M

Måla vinterlandskap
Vem vill inte ha vit snö att titta ut på till jul? Har du inte ett vintrigt landskap
utanför fönstret så kan du måla ett själv, i fil, eller yoghurt! Det är både roligt
och enkelt att göra och lika enkelt att sedan ta bort när du har tröttnat. Och
nej, det luktar inte när det har torkat.
DU BEHÖVER:
• Fil eller naturell yoghurt
• Penslar i ett par olika storlekar, svamp eller roller
• Maskeringstejp om du vill ha helt raka kanter någonstans
•M
 allar om du inte vill måla på fri hand, brukar finnas i pappershandeln
Tänk på att ytan blir just så som den är när du brer ut filen. Målar du med
pensel får du en lite randig effekt, rollar du får du en jämnare, men lite krusig
yta och duttar du med svamp blir det mer spräckligt. Räkna med att få måla
ett par, tre lager för vitare effekt.
Ta fram din kreativitet, testa olika tekniker och ha så kul!

Julstjärnor
En julstjärna ger den rätta julkänslan.
Har du inte någon stjärna hemma kan du
göra en själv! Eller varför inte fem, eller…
När man väl kommer i gång så kan det var
svårt att sluta!
Du kan antingen använda bitar av tapetrulle eller vanligt,
lite kraftigare papper. Ingen tapet hemma? Jag gick till en
inredningsbutik och frågade om de hade några bitar som
jag kunde köpa. Plötsligt hade jag sex olika tapetbitar som
jag fick gratis! Jag har också använt vanligt, lite kraftigare
papper. Huvudregeln är att ju större stjärna desto kraftigare papper. En enfärgad stjärna kan man först vika och
klippa lite hål i för att få ett genombrutet mönster. Din
fantasi sätter gränserna!

veck. Det är en smaksak och ger bara olika
karaktär på stjärnorna.
Vik och knyt sedan ett snöre i mitten och klipp en
form längs med ytterkanterna; den kan vara rundad
eller rak. Man kan förstås också skippa att klippa något
om man vill. Prova dig fram!
Limma eller häfta ihop stjärnan. Fäst ett snöre i toppen.
Häng upp i ett fönster, gärna flera stycken. Det är också
fint att ställa dem på en hylla. Eller varför inte göra några
mindre att ha som dekoration på middagsbordet?
Inspiration till julstjärnorna är hämtad från Photowall och bloggen Lovely Life.

LENA OLSSON

DU BEHÖVER:
•T
 apet eller tjockare papper (tunnare för en mindre stjärna)
• Sax eller skalpell
• Snöre
• S nabbtorkande lim, limpistol, häftapparat eller
dubbelhäftande tejp
Du behöver en bit tapet eller papper som är ungefär
dubbelt så lång som bred. Vik en dragspelsvikning från
kortsida till kortsida. Du kan antingen vika små eller stora
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SWEOR SVARAR PÅ

Tre snabba frågor
Hur länge har du varit med i SWEA?
Vad är ditt bästa SWEA-minne i år?
Vad betyder julen för dig?

Inger Shuberth
SWEA Köln/Bonn
Jag har varit med i SWEA ända
sedan Ingrid Westin frågade om
jag ville hjälpa till och dra igång
en SWEA-avdelning i Köln/
Bonn. Hon talade om nätverk och
jag förstod ingenting, men det lät
spännande så jag sa ja. Hon blev
ordförande och jag vice – tills hon
flyttade till Stockholm och jag fick ta över. Det var för länge
sedan, på faxapparaternas tid.
Mitt SWEA-år har varit digitalt med webbinarier och bokklubbar. Särskilt roligt var det att se och höra våra stipendiater! Inte minst gladde det mig att Evelina Nolin fick Agneta
och Gunnar Nilssons stipendium för studier i interkulturella
relationer. När jag i tidernas begynnelse fick Agnetas uppdrag
att organisera stipendiestarten såg jag till att det även skulle stå
öppet för konstnärer.
Julen betyder minnen för mig – trevliga och lite nostalgiska
Sverige-minnen som jag förde med mig hit till Tyskland. Jag
minns när jag ledde min treåriga dotter och byns alla ungar
i en långdans genom vårt hus vid en julgransplundring. De
rhenländska barnen ställde upp, men såg mycket förundrade ut.

Julen är faktiskt min favoritsäsong, det har varit så sedan jag
var liten. Mina föräldrar älskade julen och jag fick ärva den
glädjen. Familjen är tillsammans och vi har vänner runt omkring oss. Det är glädje, mysigt, och det finns hopp om en
ny början. Luciatåg, god mat, att pynta huset, att krama min
familj och vänner. Julen är och kommer alltid att vara den
tiden när jag firar livet!

Cecilia Manalac
SWEA Melbourne
Jag har vari medlem i SWEA sedan
2017.
Det jag har uppskattat mest med
SWEA det senaste året är de virtuella
quiz-kvällarna.
Jul för mig är att sakta ner, umgås
med nära och kära samt tid att kunna vara utomhus och i
naturen mer.

Edilia Bern
SWEA Dallas

Barbro Guaccero
SWEA Rom

Jag började som aktiv medlem
2013, fast mina döttrar gick i
svenska skolan redan innan och
de har alltid deltagit i luciatåget
i SWEA Dallas. Vår familj älskar
luciafirandet med SWEA Dallas!

Jag gick med i SWEA på hösten
2019 och är verkligen ledsen att
jag inte gjorde det långt tidigare!

Det var så trevligt när vi hade de
första eventen i september där vi träffades på riktigt igen. Då
var vi ute på standup paddling och hade höstlunch. Man känner
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en viss trygghet när man är med den härliga gruppen av fantastiska Sweor. Året började mer långsamt på grund av viruset, men samtidigt var det möjligt att delta i ÅSK-ceremonin
i år. Helt fantastiskt att se kopplingen mellan kronprinsessan
Victoria och SWEA!

Så fort jag gick med i SWEA
blev jag engagerad i Bokklubben
EMA. Nu är vi inne på säsong två
och det är så roligt att få vara med
i planeringsgruppen. Men jag måste också få lägga till hur
trevligt det har varit med alla nya vänner jag har fått genom

Elisabet Helander
SWEA Hong Kong

SWEA. Det har varit fantastiskt att kliva in i SWEAs gemenskap. Att få dela erfarenheter med andra svenskor i ”förskingringen” är oerhört värdefullt.
Julen är för mig framför allt nostalgi efter barndomens jular,
efter någon form av idealiserad svensk jul, som knappast går att
återskapa i södra Italien.

Winifred Menezes
SWEA Toronto
Jag vet inte riktigt hur länge jag har
varit med i SWEA, men åtminstone sedan vi flyttade till Kanada
för 19 år sedan och dessförinnan
cirka 2-3 år när vi bodde i USA.
Jag bor i Waterloo, som är lite
långt från Toronto så jag har inte
varit med i så många SWEA-aktiviteter tidigare, men den
energi och aktivitet som växt fram under pandemin har varit
fantastisk. Jag har kunnat träffa många Sweor och delta i flera
aktiviteter. Helt suveränt!

Jag har varit SWEA-medlem sedan 2011.
Bästa SWEA-minnet i år är när
jag och tolv andra Sweor åkte
på utflykt till Gold Coast Hotel
i Hong Kong. Vi lämnade vårt
bagage på hotellet på morgonen
och vandrade upp på en bergstopp cirka 800 meter över havet. På eftermiddagen njöt vi av poolen och stranden, och på
kvällen åt vi god singaporiansk mat. Nästa morgon gick vi en
lång vandring via små vattenfall och följde kanten av en stor
insjö. Det var en fin naturupplevelse med många intressanta
och roliga samtal.
Jag har upplevt jultiden i många olika länder. Eftersom jag
är uppväxt i Sverige tycker jag att det är härligt när jag kan
återvända dit vid jultid. Det är ljus och värme som de olika
traditionerna erbjuder under den mörkaste månaden av året.
Att hjälpa varandra att överleva ännu en vinter.

För mig betyder julen god mat och umgänge med släkten.

Vill du svara på tre snabba frågor till nästa nummer av Forum? Hör av dig till oss: editor@swea.org

Stort TACK till…
Vår sponsor

Barbro Osher
THE BARBRO OSHER PRO SUECIA FOUNDATION
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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.
Vill du vara med och utveckla SWEA Internationals sociala medier?
Mejla websocialmedia@swea.org

FACEBOOK
SWEA Världen
Du deltar väl i SWEA Internationals största grupp
på Facebook? Där får du information om allt som är
SWEA-relaterat över hela världen och även länkar till
alla SWEA Internationals webbinarier.
www.facebook.com/groups/SWEAvarld
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.
www.facebook.com/SweaInternational/
SWEA Professional Världen
Sedan i våras kan du även söka en alldeles egen
mentor inom SWEA via Facebookgruppen SWEA
Professional Världen! Här samtalar vi om SWEA
Professional och allt som har med arbetsliv
att göra. Dela gärna dina SWEA Professionalerfarenheter här.
www.facebook.com/groups/sweaprofessionalvarlden

LINKEDIN
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SWEAs Anslagstavla
Har du upptäckt SWEAs Anslagstavla på
Facebook? Många vill annonsera till sina
medsystrar inom SWEA. Därför testar vi nu en
nygammal grupp för just det ändamålet.
SWEAs Anslagstavla är en sluten grupp på
Facebook där Sweor i hela världen kan sälja/
köpa, hyra/hyra ut eller annonsera om nästan vad
som helst till andra Sweor.
www.facebook.com/groups/sweas.anslagstavla
SWEA Art
En sluten grupp för Sweor som är konstnärer eller
konstintresserade.
www.facebook.com/groups/swea.art
SWEA Skriver
En sluten grupp för Sweor som är intresserade av
skrivande på svenska.
www.facebook.com/groups/swea.skriver
SWEA BUS Diskussion
En sluten grupp för Sweor som är intresserade av
barn utomlands och svenska språket.

INSTAGRAM

SWEA International
Officiella SWEA-nyheter – följ oss!

Följ @sweainternational för löpande
information från SWEA International
och inspiration från olika SWEAavdelningar.

SWEA Professional
Sluten grupp för alla Sweor om karriär
och professionell verksamhet

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

Nästa nummer av

FORUM

kommer ut i slutet av februari!
Har du idéer och förslag på innehåll till kommande nummer?
Vill du skriva om aktiviteter inom din avdelning eller
om dina erfarenheter som utlandssvensk?
Eller vill du skriva om svensk kultur
eller om svenska språket?
Vi vill höra dina tankar och förslag till Forum!
Hör av dig till redaktionen: editor@swea.org
Sista dag att skicka in texter och bilder till
Forum nr 1:2022 är den 15 december!
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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

