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Så här ser vi ut,
vi som har
gjort SWEA
Forum tillsammans de
senaste två
åren.
Meta
Berger (till
vänster) som
är ansvarig
för alla annonser, har jobbat mycket längre. Men
tillsammans har vi arbetat i två år och fyra
SWEA-nummer. Meta kommer att fortsätta sitt
annonsraggande i ytterligare ett Forumnummer, men för mig återsår bara att säga tack
och hej och att tala om för er hur fantastiskt
roligt det har varit att arbeta med SWEA Forum
och hur härligt det har varit att lära känna alla

Tala om var du finns
Vi Sweor har en tendens att flytta på oss och det är
inte alltid som vi hinner med att skicka
adressändringskort till alla som vi vill hålla
kontakten med. Skicka in en kort annonstext och
tala om var du finns, så publicerar vi det på en
särskild "Sweor hittar Sweor"-sida i SWEA Forum.
Bifoga gärna foto

trevliga Sweor. Men innan jag kommer
till det vill jag presentera detta nummer
av SWEA-Forum.
Temat denna gång är "hälsa" och det
har engagerat många Sweor runt om i
världen. Så många att jag tyvärr varit
tvungen att tacka nej till flera intressanta
artiklar. I artikelserien kan ni läsa om
Navahoindianernas sandmålningsceremonier, om österländsk läkekonst,
om antioxidanternas inverkan på de fria
radikalerna (enklare än det låter), om
mental träning och om Röda Korsets
hälsoarbete. Ni kan också läsa om och
se bilder från SWEA-historiens sista
ISM i Budapest och om vad SWEAs
omorganisation innebär för medlemmarna. Några artiklar om det svenska
språket och om svensk kultur och
tradition finns givetvis med och en
artikel från vår Forumjurist, Christina
Carls. Här finns också ett stort
bildreportage om svensk design i
residenset i New York och så boktips
förstås. Jag hoppas och tror att ni
alla skall kunna hitta något av
intresse i er Forum. Själv har jag lärt
mig massor och haft stor behållning
av att läsa alla intressanta reportage.

Till nästa nummer av Forum kommer
Ann-Sofi Ljung Svensson att ta över
som redaktör. Ann-Sofi har hjälpt till att
göra alla mina tidningar. Hon har skrivit
flera artiklar. I detta nummer skriver hon
om den svenska midsommaren och om
vad man talar om i Sverige. Hon har
också korrekturläst tidningen tillsammans med Inger Forssell och Else Marie
Guedel-Bruhner och har fungerat som
ett bollplank när jag velat testa idéer,
eller när fantasin börjat tryta. Ann-Sofi
kommer att fortsätta med att ha teman i
tidningen och eftersom hon är litteraturvetare och svensklärare kommer temat i
nästa nummer att vara "litteratur". Är
det någon som vill skriva, eller har idéer
kring detta ämne, så hör av er till AnnSofi i god tid före manusstopp den 1
oktober 2002.
I övrigt vill jag bara önska Ann-Sofi
lycka till med Forum, samtidigt som jag
vill tacka er alla för ert stöd och engagemang med tidningen, för fantastiska
artiklar, publicerade som opublicerade,
för uppmuntrande ord och för den unika
gemenskap som SWEA erbjuder.
Anna Carlsson Ring Rönneskog, Redaktör

Till alla SWEA-konstnärer
Inbjudan att delta i jubileumsutställning på Millesgården sommaren 2004
SWEA får disponera den nya vackra konsthallen på Millesgården sommaren 2004 för att visa verk av
SWEA-konstnärer i samband med vårt 25-årsjubileum. Det är ett tillfälle för konstnärligt arbetande
Sweor att få visa vad de gör.
För att få en uppfattning om vad som finns ber vi er därför om bra fotografier eller datorbilder från
dem som är intresserade av att delta.Konstnärerna kommer att väljas ut av en professionell jury
bestående av museichef Staffan Carlén och Anne Westin, creative director och gallerist.
Utställningen ligger två år framåt i tiden, så det är kanske inte
jus
dessa verk ni vill visa då, men de hjälper juryn att se om det är
möjligt att sätta ihop en representativ och varierad utställning.
Bidragen måste vara inne senast den 31 januari 2003.
De skickas med namn, adress och en kort presentation till
Malin Philipson, Villagatan 4, 114 32 Stockholm
e-post: malinp@chello.se,
Tel: +46 (0)8 21 87 97, Fax: +46 (0)8 21 92 12
För mer information se SWEAs hemsida www.swea.org
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Ordförandens rader
SWEA Internationals
ordförande, Christina
Öfverholm Moliteus vid
SWEA New Yorks årliga midsommarfest i
Battery Park på södra
Manhattan. I år flyttar
midsommarfirandet till
Central Park, eftersom
Battery Park tragiskt
nog, förstördes den 11
september
Foto Ulrica Konvalin

Hej, Kära Sweor!
Jag vill börja med att tacka Kerstin Velander för allt vad hon
har gjort under de senaste fyra åren för att föra SWEA framåt
till vad det är idag. Hon utstrålar en klokhet och värme som
satt sin prägel på SWEA-andan och jag ska verkligen försöka
fortsätta i hennes fotspår.
Ett tack också till alla övriga Sweor för all er entusiasm och
för allt arbete ni lägger ned på SWEA, såväl internationellt
som i de lokala avdelningarna. Det är både roligt och
hedrande att få vara er nya ordförande.
SWEA Budapest bjöd på fantastiska dagar med mycket välarrangerat program vid vårt sista ISM (internationella styrelsemöte). Varmt tack! I denna historiska och vackra stad började ett nytt kapitel i SWEAs historia. Vi har nu en ny organisation med sju regioner, där världen är delad från norr till
söder; tre i USA/Canada/ Sydamerika, tre i Europa/Mellanöstern/Afrika och en i Asien. Samtliga sju regionordförande
utgör tillsammans med grundaren, Agneta Nilsson internationella ordföranden och vice ordföranden SWEA Internationals nya styrelse. Flera års arbete av Omorganisations- och
Stadgekommmittéerna ligger bakom, för att inte tala om
Kerstin Velanders drivande men vänliga hand.
Den nya styrelsen kommer att fokusera på följande inom
SWEA:
• Viktigast är att genomföra den planerade omorganisationen med varsamhet så att vi inte tappar bort den globala sammanhållningen och den unika SWEA-andan. Det
är ju just detta, att vara global men ändå svensk, som gör
SWEA så speciellt. Att vi är en förening med World Wide
Women som ett av förslagen till vår slogantävling lyder.
• Vi erbjuder ett starkt stöd både vid utflyttning och
hemkomst. Svenska företag inser alltmer detta och SWEA
vill fördjupa det redan tidigare påbörjade samarbetet med
svenskt näringsliv. I dag stöttar de oss ekonomiskt med
PR-material. Vi vill t ex visa svenska företag att SWEA
erbjuder en alldeles utmärkt ”Relocation Service” för
familjer som flyttas runt i världen.
• Vårt mål är att alla kvinnor som flyttar ut från Sverige ska
känna till SWEA och vad vår organisation kan göra för
8

dem och deras familjer. Global kompetens-lokalt stöd lyder
ett av de vinnande sloganförslagen och det passar väl väl
in på vårt SWEA.
• På olika sätt ska vi försöka avlasta kansliet genom
förenklade rutiner för administrationen. Detta påbörjas
genom beslutet vid ISM att satsa på en ny webbaserad
databas.
• Sist men inte minst vill vi försöka stärka informationen
internt, till alla medlemmar i lokalavdelningarna, om vad
SWEA International gör. Hur många vet t.ex. att vi har mer
än 50 Bed & Breakfast i hela världen och ett fördelaktigt
grupp- och pensionsförsäkringsavtal, för att inte tala om all
övrig kunskap Sweor över hela världen besitter? Och mer
kommer det att bli. Detta är utmärkta argument för att bl.a.
rekrytera nya medlemmar.
Det är alltid med stort intresse vi alla kastar oss över vår
medlemstidning, SWEA Forum. när den kommer. Varmt tack
till Anna Carlsson Ring Rönneskog som nu avgår efter att
under två år har gett oss en högklassig tidning med intressanta artiklar under olika teman. Detta nummer av Forum
handlar om "hälsa".
Med hänvisning till temat "hälsa" vill jag anknyta till en
nyligen genomförd undersökning från UCLA angående
stress, där det påvisats att kvinnor svarar annorlunda på
stress än män. Genom att vi tyr oss till varandra och får en
vårdande instinkt när kris drabbar oss, uppstår ett enzym
som gör att blodtrycket sänks, hjärtrytmen blir stadigare
och kolesterolhalten minskar. Känner ni igen er? Detta
innebär att vi lever längre än männen.
Vi har också alla återkommande undersökningar som
bevisar att ”ett gott skratt förlänger livet” . Detta visste ju
redan gammelmormor på sin tid, men det skadar inte att man
upprepar det och vi bör tänka på det ofta, t ex när vi ser oss
i spegeln på morgonarna. Det är bara att välja - antingen
gråter vi eller så skrattar vi. Väljer vi det senare, hur svårt
det än kan vara, så vet vi nu att vi förbättrar både immunförsvaret och allmäntillståndet (förutom att vi blir vackrare
när vi skrattar). Så nu är det alltså vetenskapligt bevisat att
det är livsviktigt att vi har varandra och att vi har roligt
tillsammans. Att vi har en Vänskap utan gränser, som
vinnaren i vår slogantävling fastslår.
Avslutningsvis, varmt tack alla Sweor som stöttade mig
när jag i Budapest fick reda på att Mamma var allvarligt
sjuk. Jag hann fram i tid och hon gick fridfullt bort i mina
armar. Det är vid dessa tillfällen det är speciellt skönt att ha
alla Er SWEA-vänner. Nu skriver jag även privat ett nytt
kapitel i mitt liv.
Jag önskar Er alla en härlig vår och en blomstrande
sommar.
Christina Öfverholm Moliteus,
SWEA Internationals ordförande
SWEA FORUM 1 /2002
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Lövruskor och lövgubbar
Gamla seder vid midsommartid
Midsommarafton - själva ordet bär en klang av mystik, romantik och spänd förväntan. Men inte infaller den i
mitten av sommaren, som namnet föresvävar, utan snarare strax innan den svenska sommaren börjar, när det
fortfarande kan vara både regnigt och kallt. SWEA-Forums nya redaktör, Ann-Sofi Ljung Svensson har här
skrivit om midsommarfirandet förr och nu

J

ag tycker inte om midsommar. Jag har
aldrig förstått vad det hela handlar
om. Majstången, lekarna, dansbanan
och solen har lyst med sin frånvaro under
i stort sett hela mitt liv. Sillen och nubben
har man ju sett. Likaså regnvåta grässlänter, galonklädda ungar och vuxna
hukande under picknickfilten. Och på
teve har man sett campingplatserna,
raggarna och ölburkarna.
Det mest påtagliga med midsommaren i
Sverige är inte själva firandet utan pratet
om den. Var ska ni vara? Ska ni vara på
landet? Vilka ska ni
fira med? Hur brukar ni göra? Äter ni
alltid sill och jordgubbar? Blir färskpotatisen färdig i
tid i år? Och så
vädret. Det eviga
pratet om vädret.
Blir det sol eller
regn? Hur är vädret
hos er? Kanske
tittar solen fram just
mellan två och tre
då vi ska dansa
små grodorna.
Grannen på landet
har hittills räddat
åtminstone kvällen
med ett stort vitt
partytält i trädgården. Förmodligen fryser de alltid i alla fall.
Kännetecknande för en svensk midsommar är nämligen just kylan. Innan
sommaren ens har börjat ska vi nödvändigtvis sitta ute hela kvällen. Sverige är
inte gjort för detta. Annat är det med
kräftfesten. Den har helt andra förutsättningar för utomhusgemyt under bar
kvällshimmel.
Men ändå! Vi slutar inte vår strävsamma
möda att försöka lyckas med midsommaraftonens fest. Den är den enda högtid
10

som man kan anse vara lyckad eller
misslyckad. Vi vet ju hur det ska vara, om
det är på riktigt.
Löv och blommor ska det vara. I massor.
Seden att löva med björklöv är gammal,
men har inte alltid varit förknippad med
festligheter. Så sent som på 1700-talet
användes lövruskor just på midsommaraftonen för att beveka onda makter. Av
vidskepelse satte man ned lövruskor och
kvistar runt åkrarna för att få säden att
växa och rädda den från storm och hagel.
Om björklövsruskorna runt kyrkporten

och förstukvisten även har med
vidskepelse att göra är svårt att säga, men
de har länge betraktats som prydnader.
Det stora uppsvinget för lövade hus,
dansbanor, vagnar och bryggor kommer
i samband med den nationalromantiska
vågen under de sista decennierna av
1800-talet. Det är då Dalarna blir sinnebild
för den sanna landsbygden. Turismen
från städerna till landet tar fart och platser
som Leksand, Tällberg, Dalarö och
Marstrand blir vallfartsorter för längtande

stadsbor.
Midsommarstången, den äktsvenska
landsbygdssymbolen, är emellertid
varken svensk eller från landet. Den kommer från Tyskland, där seden att maja –
löva – till första maj var till för att hälsa
sommaren välkommen. Eftersom vi i
Sverige har andra väder- och växtlighetsförutsättningar så har majstången
sammankopplats med den betydligt äldre
seden att fira sommarsolståndet, årets
längsta dag, i slutet av juni. Man räknar
med att maj-stången kom till Sverige i
slutet av 1400talet eller i början
av 1500-talet.
Det intressanta
med midsommarstången är att
den har sitt ursprung i städerna. I stora
lass fraktades
löv och blommor
in till städerna
dagen före midsommarafton för
att pryda gator,
torg och hem. De
allra första raderna i Ivar LoJohanssons roman Kungsgatan beskriver
just en sådan resa. Via bruk, gods och
större gårdar på landet har stången sedan
spridits till landsbygden. På kontinenten
restes redan under medeltiden majstänger
i städerna som prydnad under vårens
festligheter. De verkar inte ha haft
någonting att göra med fruktbarhetsdyrkan eller liknande utan har sitt
ursprung i ”papegojskjutningen”. Vid
första maj anordnades skyttefester med
tävlingar där det gällde att skjuta ner en
konstgjord fågel som satt på en hög
SWEA FORUM 1 /2002

stång, som var dekorerad med löv och
blommor.
En numera helt bortglömd figur i Sverige
är lövgubben. Seden att ”gå lövgubbe”
är även den importerad från kontinenten
via Tyskland, förmodligen av invandrade
smeder. Lövgubben klädde sig i löv,
ormbunksblad och blommor över hela
kroppen. Ormbunksbladen ansågs vara
magiska och man trodde att de blommade
en dag om året, på midsommaraftonen.
Den som såg en sådan blomma skulle
komma att ha tur med flickor. Lövgubben
gick runt bland husen och sjöng och
tiggde mat och pengar. Som bevis –
kvittens – för att ha fått någon gåva satte
han ner en lövruska utanför huset. Det
fanns ett drag av satyr hos honom, en
gäckande gestalt som man skulle hålla sig
väl med. Seden var vanlig på bruksorter i
Närke och Västmanland och på Gotland.
Så sent som på 1940-talet fanns en gammal
man i Uddevalla som gick lövgubbe under
midsommarhelgerna.
Mycket i midsommarfirandet har
anknytning till ungdomen. Det var unga
människor i städer och byar som tillsammans stod för resandet av midsommarstången. Dans och flirt hörde till. Hela den
långa ljusa sommarnatten dansades det

och den unga flickan skulle senare
drömma om sin tillkommande. Naturen var
besatt av en särskild trolldomskraft. Det
fanns många olika sätt att få reda på vem
man var ämnad att gifta sig med. Från
Vilhelm Mobergs Raskens minns vi hur
Ida blundande går baklänges nio varv
runt en sten för att sedan vända sig om
och se Rasken stå där. Det mest kända
sättet är seden att plocka sju eller nio
sorters blommor att lägga under
huvudkudden. För att man ska vara riktigt
säker på att drömma om sin blivande make,
ska man tiga från första blomman till dess
att sömnen infunnit sig. Saltgrötsdrömmar
och saltsillsdrömmar var också vanligt.
Starkt saltad gröt eller stora mängder sill
gjorde att flickan blev törstig under natten.
Den som i drömmen kom med vatten var
den utvalde.
Blommor och örter som ansågs magiska
plockades också av kloka gummor och
lades in i brännvin för att användas som
läkemedel under året. Härav stammar med
all sannolikhet sedvänjan att dricka örtkryddat brännvin till sillen. I vår allra
modernaste folkvisa Jag trivs bäst i
öppna landskap av Ulf Lundell begår
diktjaget den svenskaste av alla svenska
dryckesseder – att krydda hembränt med

johannesört. Spriten har hört till firandet,
även om vi, liksom Ulf Lundell, försöker
att romantisera fylleriet.
Anledningen till att det första förbudet
mot resning av en majad stång utfärdades
1689. Anledningen var firandet runtomkring. Det osedliga firandet med sprit,
dans och slagsmål bekämpades av kyrkan.
Särskilt starkt var motståndet inom
väckelserörelserna under 1800-talet. Med
all sannolikhet hade de fog för sin oro.
Fylla, bärsärkagång och våldtäkter känns
igen än idag.
Nuförtiden är det nog ändå jordgubbarna som står i centrum för firandet.
Sillen, färskpotatisen och nubben i all ära,
men en midsommar utan nyplockade
svenska jordgubbar är värre än en jul utan
skinka. Så länge jag kan minnas (början
av 60-talet) så har det ätits jordgubbar på
midsommaraftonen. De ska stå i en stor
skål, blanka av fukt, röda och stora, mitt
på bordet bredvid den svenska hemslöjdsflaggan i trä, och få det att vattnas
i munnen. Om solen sen skiner, majstången blir rest och man slipper se grannens
vita partytält, så är sannolikheten att man
ska ha lyckats i år ganska stor.
Text Ann-Sofi Ljung Svensson
Bild Marie Ring Broman
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Tema - Hälsa

Sandmålning
Navahoindianernas läkekonst
Hälsa är ett ämne som engagerar oss Sweor.
I följande artikelserie får vi ta del av några av de
bidrag som kommit in till SWEA-Forums redaktion.
Här kan vi läsa om läkemedelskonst från olika länder,
men också om alternativa och preventiva metoder att
bli och förbli friskare. Den första artikeln av Suzanne RambergBecker, SWEAArizona, beskriver sandmålningsritualer hos
Navahoindianerna.
Magical seed (magisk säd) - En sandmålningsrekonstruktion

S

taten Arizona är till ytan nästan lika
stor som Italien. Här finns många
indianreservat, men Navahonationen, som är nästan lika stor som
Belgien, är det största. Navaho ligger i
nordöstra Arizona och sträcker sig även
in i staterna Colorado och New Mexico.
Reservatet har ca 210 000 invånare. Dinéfolket, som Navadoindianerna kallar sig
själva, kom till sydvästra delen av den
nordamerikanska kontinenten för ungefär
niohundra år sedan. De tillhör språkgruppen Atha-bascan, samma som Apacheindianerna.
I Diné-folkets skapelseberättelse
omtalas att First Man och Changing
Woman kom upp till den femte världen
(jordens yta) från den fjärde världen. Här
skapade de en ung man och en ung kvinna
av de fyra väderstrecken och av vattnet,
berget och plantorna. De skapades av
hela kosmos. De blev källan till allt liv,
men skulle aldrig bli sedda på jorden igen.
Förste Man dolde paret i sitt
medicinknyte och skapade sedan den
första hogan, den traditionella Navahoboningen. Boningen välsignades, och
Förste Man befallde ytfolket, de som så
småningom skulle befolka jorden, att alla
hogans som byggdes måste välsignas.

HOGAN - NAVAHOS BONINGSHUS
Hogan är en sex- eller åttasidig boning
med en dörr som alltid vätter mot öster,
där solen går upp. Den rundade bygg12

naden symboliserar solens form. I dag bor
relativt få Diné i hogans, men i de hogans
som fortfarande tjänar som hem, finns det
numera ofta moderniteter som kylskåp,
rinnande vatten, separat badrum m m. och
värmekällan är en kamin och inte en öppen
eldstad mitt på golvet som tidigare.
I ceremoniella hogans utövas än i dag
sandmålningsceremonier. Navahoindianerna har, som så många andra
grupper bland USAs urbefolkning,
integrerat sin traditionella läkekonst med
modern medicin. Vissa sjukhus på
reservaten har till och med speciella
behandlingsrum där traditionella healers,
medicinmän eller kvinnor, utövar sin läkekonst parallellt med den moderna behandlingen. Genom sandmålningsceremonin driver man det onda från kroppen
och återställer balansen, hozho, i
universum.

RITUALEN KAN VARA I NIO NÄTTER
En person som är sjuk vet inte alltid
varifrån sjukdomen kommer eller vad som
är fel. Först tillkallas därför en handdarrare som skall ställa diagnos. Utanför
den sjukas hogan lyssnar handdarraren
på naturens och andarnas ljud. Därefter
går han in till patienten, drar sina händer
över den sjukas kropp och när han
identifierat sjukdomen börjar hans händer
att darra. Förmågan sägs handdarraren
ha fått från den giftiga ödlan Gila Monster.
Efter att handskakaren identifierat

sjukdomen tillkallas hataalii, en sångarläkare. Hataalii väljer vilken sandmålning
som skall användas vid ritualen - iikaah.
Han har omkring 500 olika målningar att
välja mellan. Ritualen kan pågå upp till
nio nätter. Många medhjälpare behövs
för att sandmålningen skall fullbordas på
rätt sätt. Läkeceremonin är därför ofta
mycket dyrbar. Förutom läkaren och hans
medhjälpare deltar även patientens
storfamilj för att komplettera läkarens
krafter med böner. Den ceremoniella
hogan som används måste rengöras, mat
ska finnas till alla som deltar och läkaren
ska betalas.
Efter att hogan välsignats börjar den i
förväg föreskrivna ritualen, en Holyway (helig väg) -ceremoni. Patienten och hans
familj samlas i det stora runda rummet.
Sångaren (läkaren) börjar med att erinra
gruppen om Diné folkets emergence myth
(uppkomstmyt). Den centrala figuren i
denna myt är en av de hjältar som tros ha
avslutat den mytiska tiden och som är en
av människornas anfäder. Det berättas att
hjälten besökte förbjudna platser och bröt
mot de lagar som lagts fram för folket.
Hans straff var sjukdom och det heliga
folket, First Man, Changing Woman,
Spider Woman, Monster Slayer, Born of
Water, The Snake People m.fl., tillkallades
för att bota honom.
I en Holyway-ceremoni identifieras
patienten med den mytiske sjuke hjälten.
Patienten imiterar hjältefiguren, sjunger
SWEA FORUM 1 /2002
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hans sånger och ber hans böner, hela
tiden med hjälp av sångarläkaren. Genom
bönerna ber man de heliga att ta bort den
onda förtrollningen och återställa
patienten i ett tillstånd av hohzo - balans.

SANDMÅLNING
Under tiden som sångerna sjungs och
bönerna bes, arbetar läkarens medhjälpare med en sandmålning som efterhand
växer fram framför patienten på det bara
golvet. Storleken på målningarna varierar.
De pigment som används kommer från
olikfärgade sandstenar, majsmjöl, pollen,
blommor, kol och mycket annat. Färgerna
vitt, blått, gult och svart symboliserar de
fyra väderstrecken och Diné-folkets fyra
heliga berg. Rött visar solen. Konstnärerna låter pigmentet rinna mellan
fingrarna i en smal ström ner på golvet i
det mönster som föreskrivits till ritualen.
Sandmålningen illustrerar aspekter från
den helgade världen, övernaturliga väsen
och händelser från en mytisk tid.
De flesta sandmålningar har en
skyddande bård, ofta en regnbåge, kring
tre sidor, för att skydda mot ont inflytande
från norr, väster och söder. Målningen
måste orienteras most öster för att kunna
släppa in det heliga folket. Spirituella
vakter, till exempel en bäver och en utter ,
vaktar den östra porten under tiden som
sandmålningen är under konstruktion.

Hogan - Navahoindianernas bostad - spelar fortfarande en viktig roll vid sandmålningscermonierna

Ritualen kulminerar i att patienten
inkluderas i målningen. Detta sker genom
att han eller hon placeras på den avbildade heliga figuren mitt i målningen, oftast
med naken överkropp. Patientens
kroppsställning ska motsvarar den heliga
figurens ställning så mycket som möjligt.
Läkaren tar sedan sand från målningen
och häller den över den sjukas olika
kroppsdelar. Avslutningsvis får
patientens familj också ta del av
sandmålningen och sedan följer en stor
måltid varefter sandmålningen förstörs.
Detta görs alltid under natten. Sanden
samlas ihop och kastas bort långt från
alla bebodda områden. Om sandmålningen inte förstörs kan den anbringa

blindhet eller död till dem som inte följer
seden.
Skulle sandmålningsceremonin inte
botar den sjuka, anses detta bero på
misstag i ceremonin eller fel i diagnosen.
Navaho-folket är övertygade om att själva
ritualen alltid lyckas.
Det är förbjudet att fotografera under
ritualen. Sandmålningarna tillhör den
sjuka och måste förstöras. Målningen
som illustrerar artikeln är en efterkonstruktion, som finns att köpa på många ställen
i sydvästra USA. Vid tillverkningen av
dessa konstverk används dock samma
teknik och material som vid läkeceremonierna.
Suzanne Ramberg-Becker, SWEA Arizona

SVIV VILL FÖRDJUPA SAMARBETET MED SWEA
VI ERBJUDER DÄRFÖR MEDLEMSKAP TILL HALVA PRISET
Föreningen för Svenskar i Världen (SVIV), har funnits i drygt 60 år och är politiskt och religiöst obunden. Som officiellt
remissorgan försöker vi efter bästa förmåga tillvarataga de idag ca 400 000 utlandssvenskarnas intressen. Vårt motto är att
bevaka, påverka och informera.
Det är tack vare våra insatser som utlandssvenskarna kan deltaga i riksdagsval, numera också brevrösta, och inneha dubbla medborgarskap. Vi
följer nu upp den regeringsuppvaktning som vi företog för ett år sedan för att lösa en rad problem som drabbar dem som bor/arbetar utomlands.
Som medlem får Du förutom en rad förmåner (bl a vår nya försäkring ”Specialistvård i Norden”), en modern och innehållsrik tidskrift i brevlådan,
tillgång till en fullmatad hemsida där Du kan ”chatta” med Dina vänner och Kerstin Gustafssons klassiska handböcker Bosättning utomlands
resp Återflyttning till Sverige till reducerat pris.
Vi förlänger vårt erbjudande till alla SWEOR att teckna ett års medlemskap till halva priset, dvs kr 200. Billigare kan det inte bli. Om Du är
intresserad, fyll i, klipp ut och skicka in nedanstående kupong. Du kan också bli medlem direkt via vår hemsida (www.sviv.se).
Jag vill bli medlem för kr 200 för ett år. OBS! Detta förmånspris gäller endast första året!
Bifogas i check utställd på svensk eller utländsk bank och på Föreningen Svenskar i Världen (SVIV) (ej EURO-check), sätts in på
SVIV:s postgiro 504-1 eller bankgiro 732-0542,
belasta mitt kontokort nr ……………………… giltighetsstid………….(ej American Express eller Diners).
Var god skicka … ex av nya upplagan av Bosättning utomlands.
Var god skicka … ex av nya upplagan av Återflyttning till Sverige.
Medlemspriset är SEK 275 per bok, icke medlemmar betalar SEK 325. I bägge fallen tillkommer expeditionsavgift.
Namn:………………………………….
13
SWEA FORUM 1 /2002
Adress:…………………………………. Postnummer:……… … Ort:……………………………………. …. Land:…………………..

Tema - Hälsa

Österländsk läkekonst
Vad är akupunktur?

I

dag känner allt fler i Sverige till
akupunktur och många har kanske
till och med prövat en behandling.
Det finns ett ökat intresse för olika former
av österländsk medicin och tankesätt. När
jag kom till Sverige från Kina för 12 år
sedan var allmänhetens intresse för den
asiatiska världen mer inriktat på att få en
dagens rätt till ett bra pris. Med tanke på
det ökade intresset och samordningen
inom EU har numera den kinesiska
medicin och speciellt akupunkturen
kommit att spela en viktig roll i hälsooch sjukvården i Sverige.
Mina tidigaste minnen av kinesisk
medicin kommer från tidig barndom. Varje
gång jag och min bror besökte mormor
fick vi godis som hon tog ur någon av
sina stora urnor. Jag undrade ofta varför
mormor hade så stora urnor. Senare
berättade min mamma att familjen drev en
privatklinik för kinesisk medicin och en

ANNONS
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Akupunktur utgår från att det skall vara
balans i kroppens energiflöde - qi

örtaffär i Shanghai. Efter morfars död
skötte mormor affären ensam och där
växte också min mamma mer eller mindre
upp. När kommunisterna tog makten i
slutet av 1940-talet förbjöds alla slags
privata rörelser, därmed också familjens
klinik och örtaffär, och när jag och min
bror växte upp i slutet av 1960-talet fanns
bara urnorna kvar. Senare har jag förstått
att de var mormors minnen från "den goda
tiden".
Mitt eget intresse för kinesisk medicin
startade inte förrän långt senare. Jag och
min man flyttade från Sverige på grund
av min mans arbete. Jag såg hur snabbt
marknaden för kinesisk medicin växte i
Sverige och fick möjlighet att åka till Kina
för att studera till akupunktör.
Den kinesiska medicinen, TCM
(Traditionell Chinese Medicine) har
funnits i flera tusen år. Utgångspunkten
är balans i engergiflödet, qi, som befinner
sig längs kroppens 20 meridianer. Om qi
blockeras uppstår smärta eller sjukdom.
Behandlingen syftar till att återskapa
balans. Grundfilosofin är att individens
symptombild och orsaken till symptomen
avgör behandlingen. Huvudvärk till

exempel uppkommer av många olika skäl
och beroende på var i huvudet smärtan
sitter kan man förstå vad den beror på.
Värk runt pannan orsakas ofta av virus
eller förkylning. Värk på huvudets topp
har med blod och lever att göra, huvudvärk vid tinningen eller bakhuvudet är
tecken på trötthet och stress.
Diagnosen fastställs genom att man tar
pulsen på patienten, man tittar på
patientens tunga, observerar allmäntillståndet, och framför allt undersöker
man öronen. Det finns många punkter i
öronen som återspeglar kroppens olika
delar. Störningar i energiflödet träder fram
genom färgskiftningar. Vid en träff med
några Sweor i Vilnius testade jag att
undersöka en medlem. En rosa fläck på
punkten i örat som representerar
ryggraden tydde mycket riktigt på
ryggbesvär.
De vanliga behandlingsmetoderna är
kinesisk massage, akupunktur och
örtmedicin. Det finns drygt 400 punkter
längst meridianerna. Akupunktur (nåloch moxaterapi) reglerar störningar i
kroppen genom att man placerar tunna
nålar på speciella punkter, ofta sätts även
moxa på nålens topp. Moxa är en
blandning av preparerade och torkade
örter som tänds på och glöder under
behandlingen. Genom nålen leds värme
in i energibanorna. Syftet är att få igång
kroppens fysiologiska funktioner och
dess egen läkningsmekanism.
Kinesisk medicin kan inte bota alla sjukdomar och det finns inget motsatsförhållande mellan den kinesiska och den
västerländska medicinen. I Kina används
de sida vid sida. Kinesisk och västerländsk medicin är som två olika språk.
Många sjukdomar kräver exempelvis
antibiotika eller kirurgi, men i andra fall är
det bättre att kombinera behandlingen
med kinesisk medicin. Om man försöker
förstå de båda parallellt, öppnas nya
kliniska möjligheter för sjukdomars
behandling.
Sophie Zhang Rothmyr, SWEA Vilnius
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i västerländsk miljö
Akupunkturkväll i Vancouver

A

kupunktur håller på att ta västvärlden med storm. Många av
oss har lite ängsligt men nyfiket
redan prövat på, med mer eller mindre
positiva resultat. Förväntan var stor här
i Vancouver när ett dussintal Sweor
samlades i ett mötesrum hos doktor Tony
Zhuo en kväll i september, för att få reda
på hur nålar genom skinnet kan
förebygga och bota sjukdomar.
Doktor Tony Zhuo har efter 20 år som
professor i Acupuncture Diagnosis and
Herbal Medicine i Kina satt upp praktik
i Vancouver där han behandlat ett
tusental patienter de senaste två åren.
Doktor Tony berättade om skillnaderna
mellan traditionell kinesisk och
västerländsk läkekonst. Hur man inom
den traditionella kinesiska läkekonsten
genom speciella metoder kan förutse och
förebygga framtida hälsoproblem och
hur viktig balansen mellan de olika
organen i kroppen är och hur den kan
justeras med hjälp av akupunktur via

kroppens meridian och/eller med
örtmediciner. Han svarade också
tålmodigt på våra frågor och vi lyssnade
andäktigt på hans långa svar. "Hur djupt
måste nålarna stickas in?" frågade någon.
"Det beror på hur långt det är till meridianen," svarade doktor Tony "För en lite
rundare person använder vi längre nålar det kan vara långt till meridianen i vissa
kroppar."
Avslutningsvis var vi tre frivilliga Sweor
som togs ut för en undersökning. Doktor
Tony sade att om vi hade några
hemligheter som vi inte ville dela med
resten av gruppen kunde vi låta någon
annan ta vår plats. Vi trängde in oss i
undersökningsrummet och när det blev
min tur satte jag mig på en stol bredvid
doktor Tonys skrivbord. Han tog min ena
arm och placerade underarmen på en liten
kudde ovanpå skrivbordet. Sedan tog han
min puls, länge, koncentrerat med
huvudet djupt böjt. Det var dödstyst i
rummet. Plötsligt började han nypa i

Vancouver-Sweor på akupunkturkväll

skinnet på min underarm. Nyp, nyp, nyp,
hela vägen upp till armbågen och hela
vägen ner till handflatan. Hur kunde
någon med så vackra mjuka händer nypa
så in i vassen hårt? Han bad mig räcka ut
tungan, nickade och sade något med
dyster min till sin assistent James. som
översatte att jag hade allergier, att två av
mina organ inte var balanserade och att
jag borde gå ut och träffa mer folk. Puh!
Det lät ju inte så farligt. På vägen ut i
hissen pratade vi i munnen på varandra,
fängslade över kvällens program och
övertygade om hur mycken vishet det
ligger bakom detta för oss ovanliga
behandlingssätt utan biverkningar.
Ulla Håkanson, SWEA Vancouver

Nia - En njutning för kropp och själ
Nia förenar österländska och
västerländska rörelsemönster, teorier
och filosofier. Nia blandar fridans och
jazzdans med kampsport, tar lärdom
av yoga och får inspiration av tai chi
och feldenkrais och är en förkortning
av neuromuscular integrative
action. Namnet syftar på en blandad
träning som stärker muskulatur,
skelett och inre organ samtidigt.
Därtill skärps tankeförmågan och
känslolivet öppnas. Träningen
bygger på en helhetsbild om att kropp
och själ är sammanvävda och
påverkar varandra.I Nia blandas alla
generationer – rörelser och steg är
lätta att följa och musiken är underbar.
Samtidigt får du en fantastisk konditionsträning. Du stärker och tänjer
hela kroppen utan att du egentigen märker det. Nia ger en bättre
kroppskänsla, är lustfyllt och avstressande. Du bearbetar dina
SWEA FORUM 1 /2002

aggressioner, får ny energi, får visa dina känslor, blir mer harmonisk
och känner livsglädje. Allt detta och mycket, mycket mer är Nia.
När jag flyttade till Tyskland med min familj för 24 år sedan började
jag läsa pedagogik och av en slump började jag samtidigt arbeta
som Übungsleiterschein - kursledare i sport. Jag kände genast att
det var detta jag ville göra, så jag fortsatte att utbilda mig inom
sportvärlden. Jag började med att utbilda mig till friskvårdslärare
och har arbetat med det i flera år. 1992 utbildade jag mig till rygggymnast och 1995, då var jag 46 år, utbildade jag mig till
Aerobicinstruktör. 1998 kom jag för första gången i kontakt med Nia
och har sedan dess utbildat mig till Nia brown belt teacher. Jag
undervisar Nia 12 timmar/vecka, ger workshops i hela Tyskland
och åker till och med hem till Sverige två veckor per år och leder
Nia-övningar på ett hälsohem i Dalarna.
Min kropp har förändrats efter Nia, den har blivit mer "harmonisk"
och muskulös, min rygg har blivit avslappad, min röst har blivit
lugnare och mer centrerad. Ja hela mitt liv har fått en ny spännande
dimension. Vill du veta mer kan du gå in på hemsidorna www.niaonline.de eller www.nia-nia.com.
Ulrika Eiworth, SWEA Heidelberg
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Lev friskare
I dag är största hotet mot hälsan ett åldrande i förtid. De vanligaste tecknen
på detta är trötthet som inte går bort hur mycket man än vilar, energibrist
och kronisk smärta. Vi kan dock göra en hel del för att motverka detta och
öka vitaliteten menar Susanna Ehdin, Fil Dr, immunolog och författare
till flera bästsäljande böcker i ämnet.

A

llt för många har redan börjat
märka av tecknen på för tidigt
åldrande med utbrändhet, cancer,
psykiska problem och hjärt-kärlbesvär.
Våra kroppar börjar säga ifrån allt tidigare
vilket är raka motsatsen till ungdomskultens odödlighetsideal. Vad beror det
på och vad kan vi göra åt det?
Kroppen består av många miljarder celler
och i varje cell sker det runt en miljard
processer per sekund. För att alla dessa
processer ska fungera och samordnas
behövs det energi. Många sjukdomar och
för tidigt åldrande är egentligen symtom
på en och samma sak; energibrist, det vill
säga att kroppen saknar energi. Detta är
ett radikalt nytt sätt att se på hälsa och
sjukdom.

FRIA RADIKALER
Kroppens energiproduktion sker inne i
cellernas små energifabriker, mitokondrierna. Där förbränns (oxideras) matens
beståndsdelar och som en biprodukt
bildas så kallade fria radikaler. Dessa är
extremt reaktiva ämnen som bland annat
kan mutera (skada) DNA:t och initiera
oxidation av fettsyror och lipider i
membranen. Får de ”härja fritt” leder det
otvetydigt till nedsatt funktion och för
tidigt åldrande. De vanligaste sjukdomarna beror på att celler, vävnader och
organ bryts ner och funktionen försämras
genom de fria radikalernas inverkan. När
mitokondrierna angrips och blir skadade
förstörs således själva basen i cellernas
liv, nämligen deras förmåga att skapa
energi. Dock har kroppen utvecklat
skyddsmekanismer mot de fria radikalernas angrepp, antioxidanterna. Till
exempel har C-vitamin en rad stärkande
och stimulerande effekter på kroppen och
anses även motverka för tidigt åldrande.
Vi behöver äta rikligt med grönsaker,
rotfrukter och frukt för att få i oss de
antioxidanter som skyddar mot de fria
radikalangreppen. Därigenom ökar vi både
kroppens vitalitet och livslängd.
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STYR DINA GENER!
Vi kan således göra en hel del åt vår hälsa.
Faktum är att efter trettio till fyrtio års ålder
beror vår hälsa endast till 25 procent av
det genetiska arvet, resterande 75 procent
handlar i stället om vad vi gör mot generna! Den senaste forskningen har visat att
maten och miljön påverkar generna och
har inflytande över vilka gener som
aktiveras. Detta är vad jag kallar för sann
”genterapi”! Det innebär att oberoende
av ålder kan vi, genom valet av mat, livsstil
och miljö, avsiktligt påverka vilka gener
som aktiveras och samtidigt skydda
generna mot skador. Vi kan själva styra
hälsan i positiv riktning. Studier har visat
att till och med 90-åringar får en mycket
påtaglig effekt av att träna och lägga om
kosten. Rätt kost ger långt liv. Vi kan
dessutom leva riktigt länge eftersom
människan har de biologiska förutsättningarna att bli runt 120 år. Men då krävs
det att vi äter fullvärdiga och näringsrika
födoämnen samt minskar kaloriintaget.
”Man ska inte ha ont i kroppen och ha
svårt att röra sig vid 55-60 års ålder, man
ska vara vital då” säger Karl Arfors,
adjungerad professor i Fysiologi vid
Karolinska Institutet och en av pionjärerna på antioxidanter i Sverige. I slutet av
1970-talet studerade Karl Arfors forskargrupp syrets betydelse vid avstannat
blodflöde (blodpropp). Om de tillsatte
antioxidanter blev situationen bättre, men
inget direkt samband upptäcktes som
gjorde det värt att satsa på läkemedel. I
dag är dock situationen annorlunda.

SKYDDA GENERNA
Antioxidantforskning är ett stort område
som handlar om att hålla genmaterialet
intakt och motverka de fria radikalerna.
När man är 25 år gammal har man god
reparationsförmåga, men när man blir
över 40 går det långsammare och
processerna ”slirar”. Överproduktionen
av fria radikaler ger genskador och
åldrande. ”Det handlar om att skydda

Megabönor i vitlöksdressing 4 portioner
(En riktig fiberbomb. Bönorna är rika på kalcium
och fattiga på natrium, varför de är
vätskedrivande.)
5 dl nykokta stora vita bönor
Dressing:
1/2 dl kallpressad olivolja, 1 tsk sesamolja,
3 tsk balsamvinäger, 2 msk vatten, 2-5 pressade
vitlöksklyftor, örtsalt
Blanda dressingen och häll den över de varma
bönorna. Låt svalna. Bönorna håller sig i kylskåpet
i minst tre dagar.
Grön ärtsoppa med mynta, parmesanost och
olivolja (4 portioner)
Gröna ärtor är en utmärkt källa till vitamin B1,
som behövs i cellens energiproduktion och är
särskilt viktig för omsättningen av kolhydrater i
hjärnan.
5 scharlottenlökar, 2 msk olivolja, 1 l
grönsaksbuljong, 500 g gröna ärtor, 2 kvistar
mynta, örtsalt och svartpeppar från kvarn, 1 dl fint
riven parmesanost, 1/2 dl riktigt god olivolja
Finhacka löken. Fräs den lätt i oljan och slå på
buljongen. Låt koka samman i 5 minuter. Lägg i
ärtorna och ge allt ett uppkok. Plocka loss
myntabladen, strimla dem och rör ner i soppan.
Mixa soppan slät, smaka av med salt och peppar.
Servera i kopp med en hög riven parmesanost och
ringla över olivolja.
Ugnsfri nötpaj med jordgubbar (4-6 portioner)
Hasselnöten är en av de näringsrikaste nötterna
med en hög andel omättade fettsyror. Mandel
innehåller mer protein än ägg. Frukt och bär är
nyttiga energipaket som är rika på naturligt
fruktsocker, levande enzym och växtpigment som
fungerar som antioxidanter.
2 dl havregryn, 1 dl färskpressad apelsinjuice, 1 dl
skållad sötmandel, 1 dl hasselnötter, 11/2 dl russin,
1/2 vaniljstång, 2 dl ekologisk grädde och 1/2 tsk
fruktsocker, 1 knivsudd rivet apelsinskal, 1 l färska
jordgubbar.
Rosta havregrynen i en stekpanna, tillsätt
apelsinjuicen. Mixa mandlar, hasselnötter, russin
och havregryn. Tryck ut en 2 cm tjock botten på en
tallrik. Skär upp vaniljstången på längden och
värm den i några msk grädde. Skrapa ur de svarta
kornen. Vispa grädden med vanilj och apelsinrasp.
Bred grädden över nöttbottnen och garnera med
halverade jordgubbar.
SWEA FORUM 1 /2002
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och längre
genmaterialet”, säger Karl Arfors.
Nu gäller inte längre det gamla vanliga
”ett symtom, ett läkemedel”. Bruce Ames,
som är ledande expert på toxiska effekter
av fria radikaler, menar att det är bristen
på vanliga antioxidantia (vitamin E, C,
selen, vitamin B6 och B12, folinsyra och
zink) som är skadligt. Det ger en
förändring i DNA liknande det som
exempelvis radioaktiv strålning och UVstrålning åstadkommer. Detta bidrar
sedan till för tidigt åldrande, cancer etc.
Genom att höja nivåer av antioxidanter
(via kosten och tillskott) motverkar man
DNA-skador.

FYTONUTRIENTER
Förutom antioxidanter innehåller
grönsaker och frukt andra ämnen, så
kallade fytonutrienter, som ger en
minskad risk för cancer och andra
sjukdomar. Kunskapen om dessa är
relativt ny, men man vet att en del verkar
genom att specifikt slå av eller aktivera
vissa gener. Därigenom kan man få en
ökning av genprodukter som stärker de
friska processerna och stimulerar
kroppens avgiftning. Det bästa sättet att
få i sig tillräckligt med fytonutrienter är
att äta en varierad och färgrik kost som till
största delen består av vegetabilier. Till
mat som är rik på fytonutrienter hör tomater, morötter, bladgrönsaker, citrusfrukter
och vindruvor. Alltså - ju mer färg på
maten, desto bättre mår vi!

VARFÖR NÄRING?

Recepten och bilderna är hämtade från Susanna
Ehdin och Malin Söderströms kokbok "Kokkonst
för den självläkande människan" (foto: Pål Allan)
SWEA FORUM 1 /2002

Vi äter för att kunna fungera, känna oss
vitala och få energi. Men om vi ser på
maten som finns på våra tallrikar, ger den
oss det vi behöver? Tyvärr inte, eftersom
i genomsnitt två tredjedelar av vårt
energiintag består av tomma kalorier. Det
är mat som ger energi, men ingen näring.
Vår livskraft och läkande förmåga är
beroende av en viss närings- och energinivå, som således är en förutsättning för
att kroppen och psyket ska fungera väl.
För att få tillräckligt med vitalitet och kraft
behöver vi äta näringsrik mat, ha en god
tarmflora och ett bra näringsupptag
genom tarmväggen. Matsmältningen och
näringsupptaget är komplicerade biologiska och biokemiska processer. De är
därför känsliga för yttre och inre påverkan

såsom mat,stress, motion och känsloläget.
Om vi är stressade, spända och irriterade
när vi äter kan inte kroppen ta upp
näringen särskilt väl.

MATEN BÄSTA MEDICINEN
Egentligen är det ganska enkelt. Vi äter
åtskilliga kilo mat per vecka och det är
just där som vi ska hämta ny energi.
Genom att göra medvetna val - redan nu kan vi påverka vår egen hälsa. Vi vill att
maten ska smaka gott och ge mättnad,
men detta räcker inte om vi ska stärka
hälsan och hålla oss friska. Vi måste äta
både god och bra mat. Det innebär en
kost som stärker immunförsvaret, kroppen
och psyket. Genom att äta en stärkande
baskost kan man förebygga de allra flesta
av det moderna samhällets sjukdomar. Det
går även att undvika krämpor, huvudvärk
och förkylningar. För en del ter sig säkert
dessa påståenden som orimliga, men det
handlar främst om att vi under evolutionens gång har utvecklats med en viss
typ av föda som stämmer med våra gener.
Det finns nämligen en ömsesidig
påverkan mellan å ena sidan generna och
å andra sidan livsstilen och miljön. I
cellkärnan finns generna som kodar för
proteiner som behövs i cellens olika
processer. Men generna är mycket
känsliga för cellens miljö, vilken i sin tur
påverkas av maten vi äter. Alltså kan vi
via maten påverka vilka gener som slås
av och på, vilket också innebär att
skräpmat aktiverar skräpgener.
Maten är egentligen vår medicin, men
den kan vara en dålig eller bra medicin.
Vissa ämnen har en mer extrem inverkan,
som till exempel socker och salt, medan
andra är balanserande för kroppen
eftersom de innehåller ett brett spektrum
av näringsämnen. Grönsaker, bär och
nötter är exempel på det senare.
Det här visar på några bra sätt att stärka
vår självläkande förmåga och bygga
hälsa. Det finns fler viktiga saker, som att
trivas med livet och ha nära och goda
relationer kring sig. Varför inte göra något
riktigt bra och laga en god middag och
njuta av den i gemenskap med de nära
och kära! Vill Ni läsa mer är ni välkomna
att gå in på min hemsida www.ehdin.com
Susanna Ehdin, SWEA San Diego
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Programmera om din
hjärna och må bättre
Hur kan en frisk morotsätande maratonlöpare tycka att
livet är "jämna plågor" medan den rullstolsbundne blinde
kan tycka att livet är en fest? Det handlar om att bli
medveten om vad kropp och knopp har för behov och att
tillfredsställa dem. Att via mental träning programmera
om sin hjärna.

H

järnan är som en dator med en
kapacitet på massor av gigabyte,
men vi utnyttjar endast några få
procent av dem. Som tur är kan vi dock
programmera om och lägga in de program
vi vill för att fungera och må så bra som
möjligt.
Sedan vi var små har vi lagt in olika
program i hjärnan och de flesta har blivit
”motorvägar”, det vill säga vi har gjort
det så många gånger att vi inte behöver
tänka, det har blivit en reflex. Ingen av
oss tänker längre ”nu tar jag höger fot,
nu...”. Så är det också med attityder och
beteenden, vi reagerar efter det mönster
vi lärt oss. Det kanske inte ens är mina
egna värderingar utan sådana som är
nedärvda från förfäder.
När vi blir medvetna om detta och att
det går att programmera in annat kan vi ta
bort de motorvägar som gör oss stressade
och som vi inte mår bra av och förstärka
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de som ger oss själv"Vi har talat om för henne att det är omöjligt, men hon VILL inte lyssna".
känsla och kraft. Då
Mata hjärnan med "jag vill" och "jag kan". Hjärnan tror på vad vi säger.
först har vi möjlighet
att ta kommandot över våra tankar, trycka ner någon annan för att själv bli
känslor och handlingar.
större. Det jag har inom mig ger mig den
Hjärnan tror på vad vi säger, så det är trygghet som gör att när allt bara rasar
oerhört viktigt att man matar den med "jag vet jag att jag kommer att klara mig även
vill, jag kan och jag vågar" istället för ”jag om det ser mörkt ut".
kan inte, jag törs inte”. Våra begränsHur kan vi hjälpa varandra? Jo genom
ningar sitter oftast i vad vi själva tänker. uppmuntran, genom att se varandra. Tänk
Tanken är det som styr och den har en på hur ettåringen gör när ni inte har
oerhörd kraft. Positiva tankar ger energi ögonkontakt. Just det, tar vårt huvud i
och negativa tankar tar energi. Därför är sina händer och vänder det mot sig. Detta
det viktigt att vi bestämmer oss för vilka är inget åldersrelaterat beteende utan
sorts tankar som ska dominera hos oss. finns med hela livet. Vi är alla små
Vi ska kunna stå framför spegeln på sjuåringar som vill ha vår ” guldstjärna”.
morgonen och säga till oss själva: "I dag Hur många har du delat ut idag? Det
ska vi ha trevligt du och jag". Om inte du behövs så lite, ett telefonsamtal, en klapp
kan säga det, hur ska då någon annan på axeln, en tumme upp. Att bete sig själv
kunna göra det. Du bestämmer själv om som jag vill att andra ska bete sig mot mig
du ska se soppåsarna eller rosorna.
är en bra regel.
Allt man tränar på blir man bra på. Tränar
Mental träning kan hjälpa mig att må
jag på längdhopp blir bättre. Den går ut på att sänka grundjag bra på längdhopp, spänningen i kroppen och i detta tillstånd
tränar jag på att vara programmera in bilder på hur jag vill vara
bitter blir jag bra på att och vilka mål jag vill jobba mot. Bilderna
vara bitter. Alltså håller jag lägger in skall vara i presens och så
det inte att säga ”jag detaljerade och färgrika som möjligt. När
är bara sån, ni får stå jag tränat på detta och kommit så långt
ut med det".
att jag styr mina tankar och känslor kan
Mycket handlar om jag se till att lägga mig på en spänningsatt skaffa sig själv- nivå som gör att ”prestationen” blir
känsla och tillit så att optimal.
man kan stå med båda Naturligtvis finns det många faktorer som
fötterna på jorden och påverkar oss men med mental träning kan
lita på sig själv. "Jag man komma väldigt långt.
duger, jag är unik och Ing-Marie Broström, SWEA Seoul
jag behöver inte Bild: Marie Ring Broman
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Röda Korset - arbetar för att förbättra världshälsan
Att beskriva hälsa ur ett internationellt perspektiv kan, som i föregående artiklar, innebära att man berättar om hur
man förebygger ohälsa och botar sjukdomar på olika sätt och med olika metoder runt om i världen. Dagligen möts vi
dock av information om hur folk lider av svält, olika sjukdomsepidemier, världskatastofer, krig eller kanske helt
enkelt av ensamhet. Även detta beskriver en ohälsa ur ett nationellt och internationellt perspektiv och det är för att
förebygga, bota och underlätta denna typ av ohälsa som våra internationella hjälporganisationer arbetar.

S

WEA har förmånen att
ha Svenska Röda
Korsets ordförande,
Prinsessan Christina, fru
Magnuson, som hedersordförande. I samband med
Christina Magnusons besök
hos SWEA Genève, fick SWEA
Forum chansen att intervjua
henne om Röda Korsets hälsoarbete.
Röda Korset är med sina 178
organisationer och 350 000
medlemmar en av de största
internationella hjälporganisationerna i världen. I princip allt
arbete som utförs sker ideellt och
av lokala Röda Korsmedlemmar.

man kan göra för att förbättra
hälsostandarden. Att man bör koka
vattnet innan man dricker det och
att det är bättre att hänga nytvättad
tvätt än att lägga ut den på marken.
HIV-frågan är högt prioriterad.
Röda Korset bedriver här en viss
vårdande verksamhet, men då
främst i form av stöd till drabbade
familjer och föräldralösa barn. Den
största verksamheten mot HIV är
dock preventivt arbete. Framförallt
kvinnor och skolelever informeras
om HIV och AIDS och om vad man
ska göra för att skydda sig.

KVINNOR

Kvinnorna är viktiga i och för Röda
Korset. Det är framför allt kvinnor
som är engagerade i Röda
SVENSKA RÖDA KORSET
Korsarbetet. Kvinnor i övre
Det Svenska Röda Korset
medelåldern, som kanske lämnat
arbetar aktivt med att samla in
ett yrkesverksamt liv, men som
pengar till nödlidande, men vi
fortfarande har mycket att ge. Men
bedriver också ett viktigt arbete
det är också till kvinnorna som man
på hemmaplan, berättar Christina
vänder sig när man vill informera
Magnuson, Svenska Röda
Korsets ordförande sedan åtta
SWEA Genèves ordförande Britt Leopold tillsammans med om hur man skall förhindra att
år. Röda Korsets Första hjälpenOrdföranden i Svenska Röda Korset, Christina Magnuson sjukdomar sprids. Kvinnorna är
vid SWEA Genèves årsmöte 2002
mer mottagliga för information. Det
kurs; ABC – Andning, Blödning
är de som tar hand om hemmet och
och Chock känner de flesta i
Sverige till, men vi bedriver också en männi-skor som drabbats av som värnar om att skydda sina barn.
I Sverige har Christina Magnuson, en
omfattande besöksverksamhet, där naturkatastrofer, krig eller svält. Denna typ
frivilliga går hem till gamla eller till av katastrofhjälp är ett första led i att akut stark och beslutsam kvinna, varit
personer som av olika anledningar har förbättra de drabbades hälsotillstånd. ordförande i Svenska Röda Korset under
svårt att ta sig ut i samhället. Vi hjälper till Organisationen bedriver också aktiv de senaste åtta åren. Till årsskiftet skall
med praktiska bestyr, eller bara som en hälso- och sjukvård i form av sjukhus och hon dock lämna över ordförandeklubban
social kontakt, ett sällskap. Röda Korset sjukhustält på katastrofplatser och utför och hennes föreslagna efterträdare är
tar även ett stort ansvar för att göra livet omfattande vaccinationsprogram mot t ex Anders Milton, läkare och tidigare VD för
lättare för handikappade, inte minst för polio,TBC och olika barnsjukdomar för läkarförbundet. ”Jag tycker att det är bra
att vi i Sverige nu får en man som ordhandikappade barn, som genom Ungdo- att förhindra epidemier.
förande”, säger Christina Magnuson.
mens Röda Kors (URK) får en chans att
FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD
”Det kanske kan locka fler män att arbeta
träffa jämngamla ”friskare” kamrater.
Men det är inte bara vid katastrofer som för Röda Korset och vi behöver alla medKATASTROFHJÄLP
Röda Korsets hjälp behövs. Organisa- lemmar vi kan få. De humanitära behoven
Det arbete som gemene man kanske tionen arbetar även förebyggande med är omätliga och omättliga”.
främst förknippar med Röda Korset, är hälsofrågor. Man försöker arbeta på ett
det internationella hjälparbetet. Röda så basalt plan som möjligt. I enkla öppna Anna Carlsson Ring Rönneskog,
Korset samlar pengar och utrustning till kliniker informerar Röda Korset om vad SWEA Genève
SWEA FORUM 1 /2002
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ISM i Budapest
En härlig upplevelse
Det är alltid svårt att sammanfatta intrycken från ett ISM – man träffar så många vänner och händelserna är talrika.
Men när mannen bakom disken på Hotel Meridien frågade mig om jag haft det bra i hans stad, fick han ett stort leende
av mig. ”Jättebra”, svarade jag.

V

i hade alla försett oss med paraplyer, så det var ingen
större match att trotsa regnet när vi på onsdagsmorgonen (den 10 april) gav oss i väg på vandring till
Parlamentet, ett av Budapests viktigaste landmärken som
invigdes 1904. Det är mycket påkostat och ornamenterat. Där
finns en fantastisk kupol, 96 meter hög. En sal hade en enorm
matta och här stod min favorit, en vacker jättevas i
Herendporslin. Vi fick också lära oss skillnaden mellan falsk
och äkta marmor: äkta är kallare.
Vi fortsatte till Etnografiska museet och S:t Stefansbasilikan,
ungefär samtida med Parlamentet och som har fått namn efter
Ungerns förste kristna kung. Eftermiddagen ägnades åt en
bussrundtur. Det var lite svårt att
se allt i spöregnet, men vi noterade
ändå många imponerande byggnader, tak täckta med glänsande
Zsolnaykakel, vackra broar och
Frihetsmonumentet med en kvinna
som håller upp ett palmblad.
På kvällen åkte vi båt på Donau
och åt en riklig och läcker buffé. Vår
ambassadör Staffan Carlsson var
gäst och han berättade utförligt om
Ungern av idag.
Torsdagen var en dag utan
utflykter, då vi lyssnade till föredrag
och diskuterade SWEAs omorgaGunilla Hallegård, SWEA Stockholm,
nisation och de nya stadgarna. Lena
utanför Margit Kovács-museet i
Szentendre
Powers berättade om den planerade
databasen och Margaretta Simpson
om datateknik och SWEAs hemsidor. Ett föredrag om
”Valdemar Langlet – I skuggan av Raoul Wallenberg” lär ha
varit mycket intressant och så berättade Agneta Nilsson, vår
grundare, om det planerade 25-årsjubileet år 2004. På kvällen
besökte vi en vingård där vi fick smaka
Tokajer och Chardonnay och efter följde en
god middag på en typisk ungersk Taverna
med ett virrvarr av rum och där musiker gick
runt bland borden och spelade.
Fredagen var ”Puszta-dagen” med
imponerande uppvisningar av hästar och en
tävling, där man skulle fånga en vinflaska med
en ridpiska. En New Yorkswea lyckades veckla
in sig själv snarare än flaskan i piskan!
Fredagsmiddagen hölls på Restaurang
Gambrinus, som ligger i hotell Taverna, där
många av sweorna bodde. God mat följdes av
riktigt sprakande allsång, anförda av
Budapestsweornas gitarrspelande sångfågel.
SWEA FORUM 1 /2002

Den som kommit på att vi skulle
åka till Szentendre på lördagen
hade helt klart för sig att Sweor
gillar att shoppa! Den lilla staden,
huvudsakligen från 1700-talet
förenar förtjusande atmosfär
med mängder av små butiker. Vi
besökte även marsipanmuseet
(och handlade marsipan, såklart)
och ett museum där Margit
Kovács keramiska konst fanns
att se. Vi åt en intressant
flottyrkokt brödbit, ”Langos”, Eva-Gitta Nabih, Boston och Britt
Mannertorp, Chicago på Kedjebron
med gräddfil och ost till lunch.
Vad jag handlade? En kopp i över Donau
Herend-porslin, förstås, ivrigt påhejad av min rumskamrat och
två Lenor från Holland. Vi hann även med en stadsvandring i
Budapest på eftermiddagen, upp på Budas höjder där vi besåg
Fiskarbastionen, Matthiaskyrkan och Slottet. Den här gången
hade vi tur med vädret!
I en underbart vacker lokal, Hantverksmuseet, hade vi vår
avslutande galamiddag. En festlig kväll! Några stickord: stor
avtackning Kerstin Velander, suverän mat – bl.a. gåslever –
spexig föreställning av Budapestsweorna, dans och sång av
ungersk folkgrupp och Öbarna och till slut dans av oss själva,
ganska energisk sådan. Vi var lika trötta som glada när vi äntligen
larvade oss hem. Men vi orkade med ett bad på söndagen! Det
vackra Széchenyibadet förbluffade oss med ett fullständigt
mysterium av biljetter och små brickor, men till slut hamnade vi
i underbara varma bassänger och njöt av att slappna av – och
tänk vi pratade inte ens SWEA! Tack ni alla gulliga duktiga
Budapestsweor som gjorde vår resa oförglömlig!
Ninni PetterssonWästberg, SWEA Stockholm
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Sista ISM i SWEAs historia
SWEAs Internationella Styrelsemöte (ISM) i
Budapest var det sista i den gamla tappningen. Vid
mötet antogs SWEAs nya organisation och nya
stadgar av en enhällig församling SWEA-ordförande.
ISM-mötet valde också våra nya regionordförande och
man beslutade att upprätta en webbaserad databas. Allt
för att anpassa SWEA i tiden och för att underlätta
beslutsprocessen i en organisation som fördubblat sitt
medlemsantal under de senaste tio åren.

V

id ISM (SWEAs Internationella Styrelsemöte) i
Budapest antogs förslaget om SWEAs omorganisation av en enhällig församling SWEA-ordförande. Från och med nu är SWEA indelat i sju regioner. Varje
region har en regionordförande som är styrelsemedlem i
SWEA Internationals styrelse (se sid 29). I styrelsen ingår
även SWEAs internationella ordförande och vice ordförande
samt grundaren, Agneta Nilsson. Styrelsen kommer att
sammanträda vid ett årsmöte varje vår och SWEA-medlemmar
är liksom tidigare välkomna att närvara.Vartannat år blir dock
detta årsmöte ett rent arbetsmöte utan några sidoprogram
som hittills. Men vartannat år kommer SWEA att ordna en
kongress i samband med årsmötet, där samtliga avdelningsordförande bör delta och dit alla medlemmar är varmt
välkomna.

SWEAS 25-ÅRSJUBILEUM OCH FÖRSTA KONGRESS
Den 17-20 juni 2004 firar SWEA sitt 25-årsjubileum i
Stockholm. SWEAs grundare, Agneta Nilsson, presenterade
det preliminära jubileumsprogrammet, som förhoppningsvis
kommer att innehålla aktiviteter som en utställning av SWEAkonstnärer på Milles-gården, underhållning på Oscarsteatern,
galamiddag på Stadshuset, picknick i Ulriksdalsparken,
föreställning på Confidencen och mycket annat. Agneta har
även en vision om att vi skall placera ut stora dalahästar,
dekorerade av SWEA-konstnärer, runt om i Stockholm under
jubileet. Mer om dessa planer kommer säkert i nästa nummer
av SWEA Forum.

SWEAS ADMINISTRATION SKALL FLYTTA
SWEAs administratör, Boel Alkdal har för närvarande sitt
kontor och sin bostad i en lägenhet i Las Vegas, som SWEA
ärvt från en tidigare medlem, Sigrid Paskell. Av praktiska och
ekonomiska skäl bör kontoret flyttas och mötet tillsatte en
ad hoc (tillfällig) kommitté för att undersöka detaljerna
omkring detta.

SWEAs nya organisation röstades igenom av en enhällig ISM-församling

uppgifter kommer att vara skyddade genom säkerhetskoder
och lösenord. Som enskild medlem kommer du här på ett enkelt
sätt att kunna hitta adressuppgifter till dina SWEA-vänner.

SLOGANTÄVLINGEN OCH WORLD CHILDHOOD FOUNDATION
Samtliga mötesdeltagare hade under mötet fått ta del av de
förslag till ny SWEA-slogan, som våra medlemmar skickat in.
De slogans som fick flest röster var
•
Vänskap utan gränser - Bodil Hansson
•
Global kompetens - lokalt stöd - Veronica Stolt
•
World Wide Women - Maj Britt La Ruffa
Vid en slutlig omröstning vann Bodil Hansson, SWEA Mallorca utfäst SWEA-klocka för sitt bidrag
Mötet informerades också om att boken med alla namn på
de Sweor som deltagit i insamlingen till World Childhood
Foundation nu är klar och skall överlämnas till Drottningen.
Detta var några av de punkter som diskuterades och
beslutades på det sista ISM-mötet i SWEA-historien. Att
dessa beslut kommer att innebära att vår förening nu definitivt
blir ett SWEA i tiden, det är vi alla övertygade om.
Anna Carlsson Ring Rönneskog, SWEA Genève
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WEBBASERAD DATABAS
Under mötet beslutade man enhälligt att det nu är dags för
SWEA att upprätta en webbaserad databas som bl a skall
innehålla vårt medlemsregister och övriga uppgifter som
ständigt blir uppdaterade, till hjälp och stöd för vår administratör, våra medlemsansvariga och övriga medlemmar. Alla
SWEA FORUM 1 /2002

23

Bilder från IS
1)

2)

Trettio punkter på agendan
- vi får strama uppStadgar här- i andra ändan;
vem betalar vad?
Vårat chapter? Regionen
Eller International
3)
6)

4)
5)

9)

7)

8)

10))
11)
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Nya SWEA hittar säkert
framtidsvägen "sjalv"
om vi bara håller sikte
upp mot himlens valv:
Solklar vänskap, ökad
kunskap,
glädje att ge bort.
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1

SM i Budapest

"Det löser sig"
Var Budapestsweornas valspråk och
den mentalitet som genomsyrade hela
ISM-mötet i Budapest, och visst gjorde
det det. Här har vi bildbevis på hur
trevligt vi hade. Tack för ett fantastiskt
ISM och en härlig avslutning på den
gamla organisationen.

12)

13)

14)

Kära Pest- och Budasweor
- vilken härlig fest!
Tack för alla fina stunder.
Vilken var nu bäst?
Gamla SWEA går i graven
Länge leve ny kongress

15)

17)

16)
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18)

1) FV Sweas grundare, Agneta Nilsson,
SWEAInternationals sekreterare, Mona
Johnsson, Alla regionordförande, SWEAs
administratör, Boel Alkdal, Susanne Rapp
och Christina Öfverholm Moliteus,
SWEAs Internationella vice- och
ordförande.
2) Utsikt över Parlamentet från Budasidan.
3) FV Mona Johnsson, Lillemor
Johnsson, Ginga Sewerin-Olsson, Lena
Powers, Susanne Rapp och
Margaretta Simpson.
4) Första kvällen bjöds vi på buffé på en
båt på Donau. I förgrunden Anna
Blomdahl, och Lola Hill
5) Vår värdinna SWEA Budapests
ordförande, Helene Pataki, tillsammans
med Sveriges Ambassadör i Budapest,
Staffan Carlsson.
6) Lena Parman Norberg och Lena
Larsson, SWEA-Holland samt Eva Borg
Wiklund, SWEA New York i Szentendre.
7) Allsång på restaurang Gambrinus.
Närmast FV Agneta Nilsson, Kerstin
Velander och Meta Berger.
8) SWEA Paris ordförande Monica
Hallworth och Elisabeth "Diddi" Ollo,
Paris.
9) Eva-Carin Näslund, SWEA San Diego
och Karin Orlind-Fahie, SWEA Paris.
10) Ulla Fetzer och Kerstin Alm, Los
Angeles samtGunilla Pierce, London
11) SWEA-fester slutar nästan alltid med
dans.
12) Sweor på väg till galamiddagen i
Hantverksmuseet.
13) Ettan Bratt, SWEA Stockholm, Ann
Hjerppe, Ulla Jönsson och Anita White,
SWEA Boston samt Eva Ebbeson, SWEA
Zürich på kedjebron mellan Pest och
Buda.
14) Vi bjöds på rikligt med underhållning
under galamiddagen och vi Sweor följde
andäktigt allt som hände på scen.
15) Privat underhållning bara för oss
Sweor.
16) Kerstin Velander tackar Boel Alkdahl
för att hon har "stått ut" under hennes tid
som Internationell ordförande.
17) Kerstin blev givetvis vederbörligen
avtackad av oss Sweor och här tackar hon
oss för sin tid som Internationell ordförande. Vi är de systrar som Kerstin,
uppvuxen med fyra bröder, aldrig haft.
18) Underhållning av Budapestsweorna.
Foto: Anna Carlsson Ring Rönneskog och
Ninni Pettersson Wästberg
25
Text: Inger Schuberth, SWEA Köln/Bonn
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SWEA

SVEPET

Det är imponerande att läsa våra fina och innehållsrika lokala SWEA-blad. Vilken aktivitet det
råder i alla avdelningar och vilka fantastiska och innehållsrika program man bjuder på!
Museibesök, föredrag, utflykter till intressanta platser samt mycket annat som lockar oss Sweor.
Här nedan följer ett axplock ur alla de aktiviteter som erbjudits under det senaste halvåret, runt
om i vår SWEA-värld.
Madridsweorna har besökt Monasterio de las Descalzas Reales,
ett kloster från 1500-talet.
Istanbulsweorna har fått höra ett intressant föredrag om
kvinnohistoria ”den turkiska kvinnan under 100 år” . De har
även besökt ett mattväveri för att få se hur man väver turkiska
mattor.
I Zürich samlades ett stort antal sweor på järnvägsstationen
för att resa till Napoleon-museet i byn Mannenbach, där de
fick byta till filttofflor, modell äldre och större och hasa runt
i dessa medan de tittade på allt vackert och lyssnade på
guiden, som berättade om Napoleon I, II och III.
En guidad visning av "the Wallace Collection" stod på
programmet för SWEA UKs medlemmar. Här finns den finaste
privata konstsamlingen i världen ägd av en enda familj. Bl a
visades en förnämlig samling av fransk konst, porslin och möbler
från 1700-talet.
Malagasweorna har gjort en utflykt till "La Conception" ,
den botaniska trädgård, som anses vara den vackraste och
finaste i Spanien och en av de mest sevärda i Europa.
SWEA Marbella har gjort en resa till grottfolket i Guadix.
Guadix är en stad med cirka 30 000 invånare varav hälften lär
leva i grottbostäder. Skorstenar, TV-antenner och paraboler
markerar att det finns mänskligt liv inne i berget.
SWEA Örestad samlades på Kulturen i Lund där dr Kerstin
Schlyter, som kommit hem efter 20 år i Paris, förmedlade djupa
kunskaper om våra förfäder vikingarnas härjningar. De fick veta
att svenska vikingar var handelsmän och mycket fredligare än
danskarna som hellre slog ihjäl och tog herraväldet dit de kom.
De norska vikingarna for mest väster ut, de danska söderut
och våra förfäder österut.
I Bangkok har sweorna fått lära sig självförsvar för kvinnor
och introducerades i hemligheten med yoga och meditation.
En heldagsutflykt är planerad med besök på bl a en spetsfabrik.
Tidigt en morgon for Milanosweorna till gorgonzolamejeriet
i Piemonte. För att få komma in och se hur man gör
gorgonzolaost så fick de gå igenom ett "desinfektionsbad".
Osten lagras i tempererade rum i minst tre månader. Varje dag
tillverkas cirka 60 tolvkilosostar av totalt 6000 liter mjölk.
I Orange County har sweorna "gått på tur". En strålande
klar och hänförande vacker söndagsmorgon samlades man
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för en bergsbestigning av den mjukare sorten över El Moro.
Väl insmorda i sololja och med vatten och mackor i ryggsäckarna tog sig dessa sweor uppför berget och passerade inte
bara cyklister utan även en riktig indiangrotta.
I New Jersey har Sweorna också "gått på tur", men en
annorlunda sådan. Här gick man på "mall-walk", vilket innebar
en snabb motionspromenad i ett av de stora köpcentrumen.
Shoppingen fick vänta till efter motionspasset.
SWEA Atlanta arrangerade en vaskningsresa till Beech
Mountain, NC. Man måste vara uppe tidigt för att hitta bra
stenar så efter en tidig frukost skyndade sig alla iväg. Alla
hittade fina stenar och ingen ville rata någon före vaskningen,
för bakom något som såg ut som en vanlig gråsten kunde det
döljas en fin safir.
SWEA Beijing har startat en kurs om porslin från
Qingdynastin för sina vetgiriga medlemmar.
Sweorna i Japan har besökt en fabrik där man tillverkar ”furin”
dvs vindklockor. De fick först se hur man tillverkade dessa
vindklockor och sedan träna glasblåsning när de själva skulle
försöka göra en furin.
Floridasweorna gick på Chagall-utställning på Boca Ratons
konstmuseum i Mizner Park och
Berlinsweorna gick på ”Stasimuseum” där de fick höra ett
mycket intressant föredrag, som bl a innehöll exempel på svensk
spionverksamhet på hög nivå!
En rolig utflykt gjorde sweorna i Boston då de besökte
bufflarna på Alta Vista Farm i Rutland. Först fick de introduktion
om verksamheten vid farmen varefter alla lastades ombord på
ett traktorsläp modell större och kördes ut i naturen för att
beskåda de väldiga bestarna.
Den spännande och hemliga tidningsvärlden presenterades
för medlemmarna i SWEA Stockholm när de besökte DN/
Expressen. De fick hjälp med att göra en fin Expressen Extra
löpsedel med ett foto av deltagarna samt rubriken "SWEA i
takt med tiden" som nu pryder deras SWEA-blad.
Ja, detta är bara en bråkdel av allt det som står i SWEAbladen. Vill du veta mera så kan du låna aktuella SWEA-blad
från ordföranden i din avdelning eller gå in på SWEAs hemsida
www. swea.org, där flera av våra SWEA-blad finns införda.
Kerstin Velander, SWEA Genève
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Susanne Rapp
SWEA Internationals första vice ordförande, någonsin

L

ängtan att få upptäcka världen har
alltid funnits inom mig vilket
har resulterat i 17 års utlandserfarenhet i bl a Spanien, Grekland, Turkiet,
Singapore och Thailand. Länder med
oerhört varierande kulturella skillnader,
vilket jag tycker är spännande!
Swea har jag varit både i Singapore och
Thailand och tillsammans med några
positiva tjejer startades SWEA Bangkok
1998. Jag har haft möjlighet att aktivt delta
i RM i Singapore, Japan, Seoul, Bangkok
och ISM i Rom, Seattle, Bryssel och nu
senast i Budapest där många av oss

träffades och hade trevligt! Under de
senaste tre åren har jag också varit aktiv
inom SWEA Internationals kommitté för
bildandet av nya avdelningar runt om i
världen. Ett arbete som legat mig varmt
om hjärtat.
Tack, kära alla, för förtroendet att välja
mig till föreningens första vice ordförande
– ett både utmanande och intressant
uppdrag! Med en så fantastisk styrelse,
en sådan klippa som vår administratör
samt alla övriga nära medarbetare och
trevliga medlemmar, skall vi tillsammans
kunna fortsätta föra SWEA vidare i tiden.
Vi inom styrelsen arbetar hela tiden med
ögon och öron vidöppna för att försöka
tillgodose både medlemmarnas och föreningens intressen. För att kunna utföra
detta på bästa sätt, krävs en rak och
konstruktiv dialog i båda riktningar!
SWEA är en utomordentlig förening med
medlemmar som tänker framåt och arbetar
ihop. Det är bl a tack vare detta som
SWEA blivit vad det är idag. Vi får inte
glömma bort att alla som jobbar för och
med denna fantastiska organisation är

kvinnor som ställer upp frivilligt och som
gör detta för att göra saker för andra,
många gånger i det tysta, men alltid efter
bästa förmåga. Många har aldrig, av olika
anledningar, ens varit engagerade i
föreningsarbete tidigare. Men, som med
allt här i livet, förhoppningsvis så växer
man med uppgiften.
SWEA har betytt mycket för mig när
jag flyttat till nya länder. Jag har haft
mycket lättare att anpassa mig i den nya
kulturen, att hitta bostad och skolor. Jag
har fått hjälp, tips och råd och inte minst
– stöd när jag känt sig ensam! Ett stöd
och engagemang som hela familjen haft
glädje av – för det är ju ändå så att om
mamma är glad och nöjd med tillvaron då
är resten av familjen det också!
Genom SWEA får man vänner och
bekanta över hela klotet som man inte
skulle träffat annars. Man kan nästan flytta
vart som helst, bara det finns en SWEAförening eller, som en klok kvinna en gång
sa, ”annars får man väl starta en... och
det går ju det också"
Susanne Rapp, SWEA Bangkok
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SWEAs nya regionordförande
Kerstin Alm, SWEA Los Angeles - Ordförande i region västra Amerikas
(Vancouver, Seattle, San Francisco, Santa Barbara, Los Angeles, Las Vegas, Orange County, San Diego, Hawaii)

Som nioåring i Mora skrev Kerstin en liten uppsats i ämnet
"När jag blir stor": "När jag blir stor vill jag bli filmstjärna och
flytta till Hollywood..." Och till Hollywood kom hon minsann,
1963. Första coctailpartyt hon var bjuden på var Gunnar och
Agneta Nilssons (SWEAs grundare) bröllopsmottagning. Där
började Kerstins och Agnetas bekantskap. Kerstin har varit

medlem sedan starten. 1988/89 och 1996/97
var hon ordförande i SWEA Los Angeles
och hon har varit med på nästan alla ISM.
Hon blev inte filmstjärna, men har underhållit många Sweor från scenen och fotograferat mängder med SWEA-evenemang.

Barbro Sultan, SWEA Arizona - Ordförande i region mellersta Amerikas
(Toronto, Minnesota, Michigan, Chicago, Denver, Dallas, Arizona, Florida South, Buenos Aires)

Född och uppvuxen i Stockholm och Göteborg.
1977 flyttade familjen till Dallas, Texas och 1983
gick färden vidare till Pleasanton, Kalifornien, öster
om San Francisco. Nu bor familjen i Tuscon,
Arizona, "där solen skiner mest hela tiden". Barbro

har varit medlem i SWEA sedan 1983, suttit i styrelsen i
SWEA San Francisco i sammanlagt åtta år, som ordförande i
två år. "Jag har sett hur SWEA har vuxit väldigt snabbt. Jag
tror därför på den nya organisationen och ser fram mot en
spännande och rolig tid som regionordförande".

Ginga Sewerin-Olsson, SWEA Boston - Ordförande i region östra Amerikas
(Boston, New York, New Jersey, Philadelphia, Washington DC, Virginia Beach, North Carolina, Atlanta)

Född i Karlstad och uppvuxen i Stockholm och Eskilstuna.
Bodde dryga sju år i Luzern, Schweiz. Flyttade sedan till Santa
Barbara, Kalifornien och sedermera till Boston. Aktiv SWEA
sedan 15 år med flertalet uppdrag inom och utom styrelsen;
t ex julmarknadsgeneral i flera omgångar och ordförande i

SWEA Boston 1994-95. Inom SWEA International har Ginga deltagit i Exekutivkommittén,
framtidskommittén och de senaste två åren i
REORG. "Efter ISM i Budapest ser jag fram
mot att vara med i team Östra Amerika".

Elisabet Halling, SWEA Japan - Ordförande i region Asien
(Japan, Beijing, Seoul, Hongkong, Bangkok, Singapore,)

Elisabet är född och uppvuxen i Eskilstuna.
Sommaren 1988 flyttade hon och familjen till
Kanada och det var också där hon för första
gången kom i kontakt med SWEA. Elisabet har
arbetat aktivt som sekreterare i styrelserna i både
SWEA Singapore och SWEA Japan (ordförande

i SWEA Japan t o m 2000). Hon har igått SWEA Internationals valberedning samt deltagit i tre ISM och sju
regionmöten. "Jag är glad och känner mig hedrad över att få
arbeta aktivt i SWEAs nya organisation. Ingen vet vad arbetet
kommer att innebära, men att det kommer att bli en intressant
och spännande tid som vi har framför oss är jag säker på".

Ulla Hising, U K - Ordförande i region Västra EMA
(Göteborg, Oslo, Telemark, UK, Irland, Holland, Madrid, Malaga, Lissabon, Mallorca, Marbella, South Africa)

Göteborgska som lämnade Sverige 1980. Har sedan dess bott
i Luxemburg, Tyskland och nu senast i London. Ulla var SWEA
Frankfurt-Heidelbergs första ordförande 1994-1996. Efter det
koordinerade Ulla annonserna för SWEA-bladet, som ges ut
av Frankfurt-Heidelberg och Köln-Bonn gemensamt. Hösten
1998 flyttade hon med sin familj till London och

sedan år 2000 har hon varit ordförande i
SWEA U K "Nu ser jag fram mot att ta itu
med den spännande uppgiften att
tillsammans med mina sex kollegor bygga
upp och utveckla RO:s roll i den lokala
regionen och i SWEA International".

Maude Vännman, SWEA Örestad - Ordförande i Mellersta EMA
(Örestad, Malmö, Köln/Bonn, Berlin, Frankfurt/Heidelberg, Milano, Belgien, Paris, Rimini, Rom, Tunisien, Israel)

Född Sundstedt i Stockholm "för mycket länge
sedan". 1971 flyttade familjen till Toronto i
Kanada. Åter till Sverige 1976 för att ånyo
återvända till Toronto 1990. Och det var nu som
Maude startade
sin SWEA-skolning.

Sekreterare, redaktör, ordförande, julmarknadsansvarig och
senare i olika kommittéuppdrag i SWEA International, senast
i PR- och REORG-kommittéerna. Har deltagit i sex ISM och tio
regionmöten. Sedan två år är Maude tillbaka i Sverige, där
hon delar tiden mellan två hem, i Skåne och i Stockholm.

Maud Larsson, SWEA Zürich - Ordförande i region Östra EMA
(Norrbotten, Västerås, Stockholm, Genève, Zürich, Wien, Vilnius, Riga, Warzawa, Budapest,
Istanbul, Aten, Saudi, Dubai)

Maud föddes och växte upp i Göteborg. Ett år efter avslutad
tandsköterskeutbildning flyttade hon för första gången
utomlands, till Rom. För snart 29 år sedan flyttade hon sedan
ånyo utomlands, till Schweiz och då med sin nyblivne make.
Maud är medlem i SWEA Zürich sedan 1990 och har varit
ordförande där de senaste fyra åren. Hon har även suttit med
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i Exekutivkommittén och i kommittén för
Litteraturstipendiet. "Det skall bli mycket
intressant att vara med och bygga vidare på
denna vår nya organisation och att arbeta
tillsammans med alla fantastiska Sweor i vår
region och runt om i världen".

(Ordförklaring: EMA=Europa, Mellanöstern och Afrika)
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Ny avdelning - SWEA Virginia Beach

SWEA-Virginia Beach första styrelse

I

maj 2001 samlades tio svenskor
hemma hos Monica Rabe i Virginia
Beach för att diskutera SWEA . Vi
kände alla att det fanns ett behov att
komma samman och skapa ett nätverk,
som kan hjälpa nya svenskor att känna
sig hemma här i Virginia Beach. Samtidigt ville vi skapa en vänskapsförening
mellan de svenskor som bott här länge
och de som kommit hit på senare tid. Vi
bestämde oss för att finna fler svenskor
och sprida budskapet vidare.
Sommaren kom och gick och i september, som verkligen var historiens svarta
september, träffades vi igen och bestämde oss för att bilda en interimsstyrelse

för Svea Virginia Beach. Märk v:t i Svea,
eftersom föreningen ännu inte blivit
formellt godkänd av SWEA International. Vi bestämde samtidigt att anhålla
om att få bli en underavdelning till
SWEA North Carolina.Vid den här tiden
hade vi kommit i kontakt med 36 svenskor i vårt område och 30 är redan betalande medlemmar.
I början av november skickades den
formella ansökan in till SWEA International och den 24 november blev vi
godkända som underavdelning till
SWEA NC. Vilken rivstart! De trettio
medlemmarna är mellan 20 och 75 år. En
perfekt åldersfördelning som innebär att
vi kompletterar varandra väl och kan lära
av varandras erfarenheter.
Programkommittén har varit i full gång
redan från början. Vi har pubaftnar och
kaffemorgnar en gång i månaden, Kids
Club och Julfest och nu planeras det
vidare inför våren och sommaren, så
visst är vi på gång med fulla segel. Håll
utkik efter oss, för vi kommer att bli en
ny fin förening, som kommer att segla
iväg ut på SWEAs stora internationella
hav.

ANNONS

Monica Rabe, SWEA Virginia Beach
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Det talas om!
Malmö, april 2002

V

åren kom tidigt i år. Redan den första april var yngsta dottern
solbränd, midsommarpotatisen satt i trädgårdslandet och
skurgolven i sommarhuset såpade. Solen sken hela påsken,
forsythian blommade gul mot djupblå himmel och Elvira, snart åtta
år, lekte Bullerbylekar på landet med jämngamla kamraterna Emma
och Sofi.
Det låter som om idyllen är allenarådande i landet.
Det är den naturligtvis inte. Samtidigt förmörkas vår horisont av
den upptrappade konflikten mellan israeler och palestinier i
Mellanöstern, där små barn lär sig hata och kasta sten på varandra.
Attentaten i New York och kriget i Afghanistan kastar fortfarande
sin skugga över livet. Hur många barn miste sina föräldrar?
Men sorgen är inte vår. Det vore förmätet att jämföra sin egen oro
med den tragik som drabbat tiotusentals människor i världen. Vi här
hemma gläder oss trots allt åt att vi kan fortsätta att snickra på vår
idyll: kalka sommarhuset vitt, plantera nya vinbärsbuskar och låta
barnen leka. Sånt hör livet till.
ärldens bästa idyllmålare, Astrid Lindgren, lämnade oss
under vintern. Sånt hör också livet till. Sorg är inte det
rätta ordet för vad vi kände. Vi var beredda, hon fick bli
95 år gammal. Saknad är inte heller det vi känner nu. Kvar har vi
Fifi Brindacier, Karlsson on the roof och Die Kinder aus
Bullerbü. Nej, snarast står vi inför faktum att Astrid inte längre
finns i levande livet med en känsla av högaktning och stum
förvåning. Hur kan en enda människa under sin levnad utöva ett
så starkt inflytande på så många människor? Vid Astrids
begravning i Storkyrkan i Stockholm var det snarast glädjetårar
som göts. Glädjetårar över att en människa kunnat ge så mycket
till så många. Inger Nilsson, som spelade Pippi i 60-talsfilmerna,
Margareta Strömstedt och Göran Persson talade i kyrkan, alla
med varm och personlig röst, om vad mötet med Astrid och
hennes värld gett oss, om hur barnet varit solen i hennes litterära
universum.
Den svenska författarinnan Ellen Key skrev år 1900 boken Barnets
århundrade och förebådade en tid då barn skulle vara fria,
självständiga och respekterade individer. Det blev Astrid som kom
att förverkliga vår dröm om den goda barndomen och den goda
människan. Hon är ett med detta barnets århundrade, född 1907,
död 2002. Kärleken mellan far och mor (Samuel August i Sevedstorp
och Hanna i Hult), kärleken mellan far och dotter (kapten Efraim
Långstrump och Pippilotta), kärleken mellan syskon (Skorpan och
Jonathan Lejonhjärta) och kärlek mellan kamrater (Emil och Alfred i
Lönneberga) är vad vi kommer att minnas.
en än är vi inte vid målet, om nu något sådant finns.
Mordet på den kurdiska flickan Fadime Sahindal i Uppsala
visade hur faderskärleken kan slå bakut och förändra livet
för många människor. Då var vi inte beredda. Tjugosex år gammal
sköts hon av sin far rakt i huvudet för att hon kränkt familjens heder
genom att föra ett självständigt och fritt liv. Hon valde ett liv med
studier, egen bostad, svensk sambo och ett politiskt engagemang
i SSU. Det blev hennes död. Modern, systrarna och fadern dog på
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sätt och vis förmodligen med henne.
Det blev begravning med vita nejlikor. Kamraterna bar kistan.
Prästen kallade henne martyr. Mona Sahlin grät i kyrkan,
Kronprinsessan Victoria ställde in sitt besök i regeringskansliet på
eftermiddagen. Vi var alla omtumlade av denna vackra och kloka
flickas död.
Efteråt kom debatten. Vad kan vi göra för att förhindra att hedersmord
begås i vårt land? Det har hänt förr. Må det aldrig hända igen.
Låt barnen leka, skulle säkert Astrid ha sagt.
Låt barnen leka, lära och utvecklas till starka, fria och kärleksfulla
individer. Till just sådana som Fadime.
en låt också barnen födas. Det är inte alldeles säkert att
alla de barn som vi vill ska bli till verkligen får födas.
I mars satte förlossningsvården i Göteborg stopp för
alla kejsarsnitt som inte är medicinskt motiverade. Anledningen är
naturligtvis pengar och inget annat. Det är tre gånger så dyrt att
förlösas med kejsarsnitt som vid en komplikationsfri vanlig
förlossning. Debattvågorna gick höga och tidningarnas
insändarredaktioner överhopades av brev från indignerade
medborgare. Både av dem som var för och av dem som var emot.
Reportage om mammor som nekats kejsarsnitt tecknade bilden av
en generation unga kvinnor som ser med sådan skräck på
förlossningar att de väljer att inte bli gravida, trots att de vill ha barn.
Det är svårt för mig som trebarnsmor att förstå att man skulle välja
bort barn för att man inte vill föda. Men det är naturligtvis en tragedi
för dem som verkligen inte vågar. Är det då värdigt ett välfärdsland
att neka hjälp för förlossningsrädsla? Naturligtvis inte.
Samtidigt är det lite märkligt att de icke-akuta kejsarsnitten ökat så
kraftigt. Under 1990-talet har snitten ökat med fyrtio procent.
Konstigt! Det gör ju inte ondare att föda barn i dag än för tio år
sedan. Det är rädslan som måste ha ökat. Man räknar med att var
tolfte kvinna som ska föda barn har allvarlig förlossningsskräck.
Många anser säkert att det är Lindas fel. Linda Skugge, ung krönikör
i Expressen, har sen dotterns födelse för några år sedan fört en envis
kampanj för att få unga kvinnor att bejaka sin förlossningsrädsla.
Frågan är bara hur många hon har skrämt och hur många som idag
anser att feminismens kärna huvudsakligen består av rätten till
kejsarsnitt. En annan och mycket rimligare förklaring är den usla
förlossningsvården med nedlagda kliniker och platsbrist. En
nyförlöst mamma ska i dag ha lämnat sjukhuset inom 48 timmar. Det
är inte heller värdigt ett välfärdsland.
rågan är om maxtaxan på dagis är det? Socialdemokraternas
vallöfte från förra valet infriades till årsskiftet och med lättnad
kunde Sveriges barnfamiljer känna plånbokens tyngd öka med
i vissa fall flera tusen kronor i månaden. Men pengen har även en
baksida. Köerna till dagis har ökat nu när det kan löna sig att ha
barnen där flera timmar och arbeta mer istället. Vi är nog ganska
många i landet som hellre hade sålt tvätten och städningen än barnen.
Bullerbyn hägrar. Barnens århundrade ligger fortfarande framför
oss.

M

F

Ann-Sofi Ljung Svensson, SWEA Malmö
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Våra nya svenska ord
Koncept, sambo, marginalisera, aidstesta – ja, det råder väl ingen tvekan om vad de orden betyder? För att inte tala
om långlördag, maskrosbarn, giftalg – de orden har väl alltid funnits? Nej, men vi har matats med dem i massmedia så
pass länge, att vi har glömt att det funnits en tid då dessa ord inte existerade. Nu har Svenska Språknämnden och
Norstedts ordbok gett ut ”Nyordsboken” med såväl rykande färska ord som redan lätt förlegade ord och uttryck –
från senare hälften av 80-talet… Omsättningen är hög och en del ord försvinner i glömska.

M

ånga av de nya orden och
uttrycken kommer med nya
företeelser och ny teknik, som
t ex e-handel, zappa, chatta och bredband,
eller med nya tendenser ifråga om livsstil
eller relationer mellan människor, som t ex
delsbo, särbo, sex-turist, gruppboende,
bonusmamma eller femtioplussare. Vi tar
komfortmediciner och livsstilspiller
(mediciner som används av friska
människor för att ”höja sin livskvalitet”),
vi ekoturistar och vi får kostråd av
dietgurus.
Från missbrukarkulturen, som ju inte
längre är begränsad till dem vi en gång
benämnde narkomaner, känner vi igen ord
som råflummig, crack, rave- (eller rejv-)
party, designerdrog (sammansatt så att
den inte faller under narkotikalagstiftningen) och kola (kokain).
Veckotidningarna med sina skvallerreportage har försett oss med nya uttryck
som rikskändis, paparazzi, kändisfaktor, festfixare och mingla, medan
dagsnyheterna innehåller ord som talar
för sig själva: bilbomb, bottendöd, algblomning, mördarsnigel, etnisk rensning, globalisering, fotbollshuligan och
mångkulturell.
Själv minns jag från tiden efter mordet
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på Olof Palme, tillkomsten av ord som
buggning och fantombild och, inte minst,
dåvarande Palmespanaren Hans Holmérs
nya formulering hotbild. Vissa politiker
myntade också oförglömliga uttryck, som
Kjell-Olof Feldts irriterande finansvalpar
och Stig Malms fittstim. I en TV-debatt
användes första gången benämningen
jätteproppen Orvar - syftande på den
stora generationen ”40-talister” som satt
på alla poster och hindrade 60-talisterna
från att kunna hävda sig. Men allt detta
är ju historia…
Så har vi de riktiga modeorden, oftast
importerade från amerikanskan och
försedda med en svensk ändelse eller
böjning så att de går att använda i vanligt
svenskt tal: Hackare, pierca, promota,
ståuppkomiker, hype, cocoona, softa,
dokusåpa och flashig. Andra ord har
fått en ny innebörd genom att man övertagit det engelska ordets betydelse: att
känna sig obekväm innebär inte att man
sitter obekvämt, utan att man känner sig
illa till mods, och nu spenderar man
inte längre pengar, utan veckoslut och
helger någonstans.Vi vet vad hetsätning, kvinnofälla, bäst-före-dag,
genmat, lightversion och minimjölk är,
tack vare reklam och debattsidor, och

vem undrar vad lösgodis är?
Det intressanta är hur man väljer ut de
uttryck som känns förenliga med ens
eget sätt att tala. Vissa ord undviker vi
därför att vi inte vill identifiera oss med
dem som använder orden ifråga. En del
ord kan tyckas vara litet för trendiga,
andra kan ha klang av socialmyndighet
eller politikerjargong; somliga låter
kanske för mycket som slang och åter
andra kan kännas utnötta. Det verkar
dock inte komma till några nya ord som
man skulle kunna kalla högtravande –
det ligger inte i tiden, helt enkelt. Vårt
talspråk idag sägs ofta vara klasslöst,
till skillnad från franskan eller engelskan,
där man tydligt kan identifiera en persons bakgrund och utbildning utifrån
hans sätt att tala. Men det finns ändå
subkulturer även i Sverige när det gäller
språkbruk. Säg mig hur du talar och
jag ska säga dig vem du är, skulle man
kunna ändra det gamla talesättet till.
Våra nya svenska ord är inte främmande
för oss, men VAD betyder dissa, pretto
och spinning? Jag har bett en god vän
skaffa Nyordsboken åt mig och väntar
nu med spänning på vad jag ska lära mig
från den.
Ylva Henell, SWEA New Jersey
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Vackra saker måste vårdas...
...tänker jag, där jag sitter iförd vantar i
solgasset på min veranda och PUTSAR
SILVER! Gnider och gnuggar, alla snirklar
och krumelurer, bestämt måste man ha en
tandborste för att komma åt... vilket jobb,
men va´fint det blir. Och det var då
verkligen på tiden. Det hade liksom
kommit en gulnad hinna på sina ställen,
ni vet hur det kan se ut. Man vet så väl att
hinnan inte försvinner av sig själv, men
ändå, man drar sig , det tar ju sån tid och
det är så mycket annat som också ska
hinnas med. Och så där håller man på
och resonerar med sig själv länge, men
innerst inne VET man, att allt måste
vårdas och ses efter, silver, mässing,
dukar, blommor, hemmets alla ytor och
VÄNNER. Det är därför man ställer till med
kalas. Det är därför man gör sig till lite
grann. Tänker ut maten (det knepigaste i
mitt fall) funderar på dukningen (roligast)
vilka drycker, vilken placering, ja och så
tar man då fram silvret, och det är ju då
man ser det... Hoppsan, det måste visst
putsas, nu kan det inte vänta längre.

det kan va´. Man måste upprätta en
agenda för att kunna göra sina val.
emmets skötsel, det tar tid. Fast
inte som på våra mödrars tid. De
skulle ju gärna sylta, safta och
baka, laga strumpor och brodera på en
duk allt emellanåt . Hur många av oss gör
sånt nu för tiden? LAKAN, hur många
manglar dem? Ett vet jag i alla fall. Det
finns absolut ingen som veckar örngottsband längre. Men jag kan faktiskt komma
ihåg hur KUL jag tyckte det var att hjälpa
min mamma med detta. Vita, långa
bomullsband som man med en liten knivs
hjälp veckade ihop och släppte ut, precis
som ett dragspel. Mor o dotter i hemmets
vrå. Ett förtroligt, vårdande av relationer
och ägodelar. Samtalen som utspann sig
spände inte över världsproblematiken,
men lite småbekymmer kunde få ältas.
Skolproblem, syskonbråk, grannfejder.
Vardagsrealiteter som öppnade upp för
insikter. Insikter om att man ska vara rädd
om det man har. Inte slarva, inte fuska,
inte dra sig undan SLITET.

O

land viktiga saker som måste
vårdas inkluderar jag också
SPRÅKET. I Sverige har vi
expertis även på detta område. Men trots
språkspalter och språkvårdare har det
svenska språket förslappats och förråats.
Svordomar är så vanliga att ingen längre
reagerar. Men när man hör småttingar i 5årsåldern i kälkbacken jubla med orden,”
Dj-vla vilken fart va, förb-nat häftigt, f-n
vi gör om det”, då reagerar åtminstone
jag. Lika illa berörd blir jag när unga,
snygga tjejer under sitt tjattrande i
tunnelbanan

ch så blev det då gjort, och
tankarna infann sig där på
terassen, i solskenet. Tankar
som sträckte sig bakåt i tiden och framåt i
tiden och framför allt om hur tiden ska
kunna RÄCKA TILL ALLT, när man
också ska vårda allt.. (ja, jag vet, jag har
läst Bodil Jönsson, man ska inte tänka på
tiden, man ska tänka på innehållet). Livet
är verkligen fullt av stimulans, det svåra
är bara att man även bland stimulerande
inslag måste göra sina VAL. Det gäller att
prioritera heter det. Fy katten så jobbigt
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fullständigt pepprar sin konversation med
svordomar. Och vi ska inte bara tala om
de förråande könstill-ropen som numer
haglar fritt på skolgår-darna. Skulle SWEA
med sin språkprofil bidra till en
upprensning i svordoms-träsket? Kanske
under vårt 25-årsjubi-leum, då det
planeras för olika språksemi-narier?

Ä

ktenskapet behöver också sin
vård. Det var ju väldigt vackert
där i början, men så här efter snart
40 år får man bara konstatera att det varit
slitstarkt och av kvalitet, för det håller än.
Men i stimulansens tidevarv, när tiden
plötsligt präglas av att man är två under
samma tak igen, HELA TIDEN, ja, då
kommer SWEA-utflykterna antingen som
välkomnande avbrott eller som förargliga
konflikter. Ni vet hur det kan låta: mannen:
”Du, jag bokar in oss nu på den där
golfresan”. Hustrun: ”När då? ”Ja, om en
månad, si och så”. Hustrun: ”Ja, men då
har jag mitt ISM”. –” Vad då ISM? Det
kan väl vänta?” Och när man då vet att
SWEAs stormöten alltid är världens
bästa researrangemang, då får man det
svårt med valet. Ack ja, inte lätt inte.
Kompromiss brukar vara bästa knepet.
Men vare sig halv golfresa eller halv
SWEA-resa låter sig göras. Så ISM petas
för denna gång.

H

är i Sydfrankrike har vi just fått
en liten SWEA-planta att vårda.
Som väl är har vi överträdgårdsmästaren i Paris att hjälpa oss att växa
starka, men på sikt blommar vi nog ut och
då ska det bli roligt att vara med och vårda
den omtalade SWEA-andan.
Text: Kristina Arnesson, SWEA Rivieran
Bild: Marie Ring Broman
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Smillas flytt till Belgien
Alla familjemedlemmar är inte lika lätta att förflytta från ett
land till ett annat. SWEA-Forums jurist Christina Carls, som
arbetar på juristfirman Cederholm & Carls i Bryssel, berättar
här historien om när boxervalpen Smilla skulle flytta med
familjen till Belgien. Frågeställningarna är desamma i vilket
land du än bor, men reglerna är olika. Här får du dock veta vart
du skall vända dig och vad du bör tänka på om du har, eller
tänker skaffa en hund i familjen.

R

§

edan i april tog vi beslutet. Och i
maj såg vi henne för första
gången. I början av juli kom hon
hem till oss och en tidig morgon i augusti
packades hon, tillsammans med barnen
och de sista prylarna i bilen för resa söder
ut. Vi var äntligen på väg till vårt nya
hemland Belgien!
Som vi alla vet krävs stora förberedelser
inför en flytt och kanske är förberedelserna extra stora när man flyttar till ett
nytt land. Har man dessutom sällskapsdjur som skall följa med på färden måste
man ju uppmärksamma det nya
hemlandets regler för införsel av dem.
OLIKA REGLER I OLIKA LÄNDER
Varje land har egna regler för införsel av
djur. För att få information om landets
införselregler kontaktar du ambassaden i
respektive land. Om inte ambassaden har
den information du behöver hänvisar de
till ansvarig myndighet inom landet.
Inför avresan vaccinerades Smilla mot
rabies, leptospiros och valpsjuka och hon
avmaskades mot bandmask. Smilla
behövde inget hundpass men i hennes
vaccinationsintyg antecknades alla
vaccinationer och provsvar. Vaccinationsintyget innehåller även ett registreringsnummer och samma nummer är tatuerat i
Smillas öra.
Tillsammans med vaccinationsintyg
och friskintyg for vi över gränsen till
Danmark. Att ta hund från Sverige till
Danmark är inga problem och få krav
ställs. Men så mycket längre kom vi inte.
För att kunna rabiesvaccinera en valp
måste valpen vara minst tre månader.
Blodprov för kontroll av rabiesantikroppar
SWEA FORUM 1 /2002

skall tas minst fyra månader efter vaccinationen. Och eftersom Smilla vid den här
tidpunkten endast var knappt fyra
månader var hon för ung för att testas.
En hund som skall föras in i Tyskland
skall ha intyg på att den har rabiesantikroppar eller att valpens moder har
det. I vårt fall var Smillas mamma inte
vaccinerad mot rabies och vi var därför
tvungna att hitta en annan lösning. Från
den belgiska ambassaden hade vi fått
informationen att det räcker med en rabiesvaccination. Inget intyg på rabiesantikroppar behövde visas upp för belgiska
tullmyndigheten, varför Smilla fick ta
flyget från Kastrup till Bryssel. Lite extra
krångligt och kostsamt, men allt gick bra.

VILKA REGLER GÄLLER I SVERIGE?

Ett år senare var det så dags att åka till
Sverige på semester och Smilla skulle
självklart följa med. För hund som vistats
inom EU/EFTA-området minst sex
månader närmast före införseln kräver
Jordbruksverket att du har tillstånd att
föra in din hund till Sverige. Jag tog
kontakt med Jordbruksverket och de
skickade mig ansökningshandlingarna.
Jordbruksverket behandlar din ansökan
först när du betalat en avgift på 400 kronor
till verket och kvittot på betalningen skall
helst medfölja ansökan. Handläggningen
tar sedan 30 dagar, varför det gäller att
vara ute i god tid. När Jordbruksverket
behandlat ditt ärende och utfärdat
tillståndet skickas det till dig. Här bifogas
även en av Jordbruksverket framställd
originalblankett där legitimerad veterinär
i avsändarlandet skall intyga att hunden
är frisk samt att den är avmaskad med

godkänt preparat. Tillsammans med
Jordbruksverkets tillstånd och friskintyget krävs också att du har ett
vaccinationsintyg som intygar att hunden
är vaccinerad mot leptospiros och att
vaccinationen inte är äldre än 1 år och 45
dagar. Dessutom skall det intyga att
hunden är vaccinerad mot valpsjuka och
att den vaccinationen inte är äldre än 2 år
och 45 dagar. Rabiesvaccinationen måste
intygas och får inte vara äldre än 1 år och
45 dagar. Blodprovssvaret på antikroppar
mot rabies skall även bifogas. Först när
allt detta är i ordning kan du påbörja din
resa.
På tullmyndighetens kontor i Malmö
räckte det med att jag visade Smillas alla
intyg. Hunden var de inte intresserade av
att träffa. Vissa myndigheter är bara
intresserade av intyg, andra är intresserade av både intyg och djur. Kommer
du från ett land utanför EU/EFTA- området
krävs ibland också att djuret sätts i
karantän före införseln.
Jordbruksverkets tillstånd är giltigt i ett
år och jag har i dagarna betalat 400 kronor
och skickat en ny ansökan till dem. Jag
behöver dock inget tillstånd för införsel
av min häst Epona, men Jordbruksverket
kräver att jag på förfrågan från den
svenska tullmyndigheten kan visa upp
hennes hästpass.

OM DU VILL VETA MER?
Om du vill veta mer om Jordbruksverkets
regler för införsel och utförsel av djur?
Ring + 46 36 15 55 33 eller gå in på verkets
hemsida www.jordbruksverket.se.
Christina Carls, SWEA Bryssel
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De gamla klassikerna
är aktuellare än någonsin

D

et tycks vara klassikernas år i år.
Konstnärer, kompositörer och
författare, som skapat verk av
bestående värde, är aktuellare än någonsin. Äldst i skaran är den gamle greken
Aischylos, vars 2500 år gamla drama
Sagan om Orestes spelas på Folkteatern
Gästrikland-Hälsingland. De flesta är
dock av senare datum och verksamma
under 1900-talets första decennier.
På Nationalmuseum fick flera generationer sagoälskare chansen att se sin
barndoms bildskatt i original under ett par
månader. Museet hade nämligen lånat in
mer än 250 Elsa Beskow-akvareller,
hämtade ur de välkända sago- och
bilderböckerna, alltifrån Sagan om den
lilla, lilla gumman, som gavs ut 1897, till
Petters och Lottas jul, utkommen 50 år
senare. I sommar visar Nationalmuseum
två utställningar, Identitet - om varumärken, tecken och symboler och Konst

kräver rum. Eftersom
Stockholm fyller 750
år i år vill man ta fram
så mycket som möjligt ur de egna samlingarna, samtidigt
som man påpekar att
museet är för trångt.
Två andra svenska
klassiker tog plats i
Pinnochio spelas på Dramaten
Foto Alexander
Norrköpings konstmuseum under våren. Sigrid och Isaac
På Dramatens repertoar hittar man flera
var utställningens titel och det var förstås klassiker. Den mest spektakulära är den
måleri av den svenska modernismens oförtröttlige 84-årige Ingmar Bergmans
pionjärer, Sigrid Hjertén och Isaac uppsättning av Ibsens familjedrama
Grünewald, som visades. Man hade valt Gengångare i nyöversättning av Bergman
ut ett 50-tal verk ur parets mest lysande själv. Pernilla August och Jan Malmsjö
period, 1900-talets andra decennium. gör en lysande föreställning. Ständigt
Utställningen vandrar i sommar vidare till aktuella musikalen Cabaret, vars handling
Arken i Köpenhamn.
utspelar sig i 1930-talets Berlin, finns
En gammal provokatörklassiker visar också på repertoaren liksom Moliéres
samtidigt upp sig i Göteborg i Pannhuset, Hustruskolan, översatt av Lars Forsell.
Röda Sten med sin största utställning Den kärlekshistoria som brukar kallas
någonsin, en retrospektiv som han kallar världens bästa kan man se på DramatenDet lilla livet och den stora världen. Det scenen Elverket. Det är förstås Romeo
var under de radikala åren kring 1970-talet och Julia som spelas, den här gången
som den politiska bilden fick ett uppsving som kombinerad teater och cirkus med
och satirikern Lars Hillersberg var en av trapetsartister, akrobater, skådespelare,
dem som häcklade makthavarna. Det gör mimare, dansare och jonglörer i rollerna.
han än i dag.
I Målarsalen däremot kan man se en
En musikalisk klassiker är de båda melo- liten nyskriven pjäs, Dröm om hösten, av
dimakarna Benny Anderssons och norrmannen Jon Fosse. Han är en av
Björn Ulvaeus musikal Chess från 1980- Europas mest spelade dramatiker, dock
talet. Den spelas nu på Cirkus i Stock- inte i Sverige. Här är han mest känd som
holm. Scenversionen av musikalen har skönlitterär författare. Claes Hylinger har
tidigare uppförts i England och USA men översatt pjäsen som handlar om livet,
aldrig i Sverige. Uppsättningen har många kärleken och döden. "Och aldrig ska de
kvalitéer, inte minst sångarna Tommy förstå varandra för sådant är väl
Körberg, Helena Sjöholm, Anders livet" säger Börje Ahlstedt i början. Sedan
Ekborg, Per Myrberg och en välsjung- får man vara med om ren poesi
ande kör.
och teatermagi.
Tämligen nyskriven är däremot Guido
Barnteater bjuds det också på i huvudMorras och Gianni Tognis musikal GG staden. På Stadsteaterns scen Långa
som spelas på Stadsteaterns stora scen i näsan kan man se Lilla grisen och HippStockholm. GG står för stumfilmsstjärnan Hopp och på Dramaten får man träffa en
John Gilberts romans med Greta Garbo figur med lång näsa, nämligen Pinocchio
under några år i slutet av 1920-talets som undrar vad det innebär att bli vuxen,
Romeo Julia som teater och nycirkus med trapets- Hollywood. Styrkan i den här uppsätt- att bli en riktig människa.
ningen ligger i den påkostade scenogra- Margareta Carlsson Ring
artister, akrobater, skådespelare och jonglörer i
fin.
rollerna.
Foto Mattias Edwall
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santabarbara@swea.org
seattle@swea.org
vancouver@swea.org

Christina Moliteus
Susanne Rapp
Kerstin Velander
Agneta Nilsson
Boel Alkdal, SWEA kansli
Mona Johnsson
Marianne Krell
Britt-Marie Wood
Gita Paterson
Ann-Sofi Ljung Svensson
Meta Berger

SWEA hemsida www.swea.org
Webmaster

Margaretta Simpson

SWEA Lokalavdelningar:
REGION VÄSTRA AMERIKAS
Ordförande
Hawaii
Las Vegas
Los Angeles
Orange County
San Diego
San Francisco
Santa Barbara
Seattle
Vancouver

Kerstin Alm
Martha Mayer
Eva Roman
Berit Hokanson
Laila Soares
Gunnel Schoenherr
Ann Faut
Gun Malmström-Dukes
Ann Rådström
Annica Carlsson-Hyman

+1 425 415-3657
+1 604 257-5119

REGION MELLERSTA AMERIKAS
Ordförande
Arizona
Buenos Aires
Chicago
Dallas
Denver
Florida, South
Michigan
Minnesota
Toronto

Barbro Sultan
Catherine Naghdi
Monica Ruben
Britt Mannertorp
Mia Wunderlich
Lena Capra
Kickan Williams
Pernilla Sullivan
Gun Edberg-Caldwell
Birgitta Westin

+1 520 818-6652
+1 602 494-7004
+54 11 4792 0234
+1 847 426-8215
+1 214 503-6611
+1 303 871-9674
+1 561 241-6323
+1 734 675-5342
+1 651 430-0451
+1 416 926-8022

+1 520 818 5563
+1 602 494-7004

+1 561 241-6358
+1 248 258 8885*
+1 651 430-0451
+1 416 926-0910

mamericas@swea.org
arizona@swea.org
buenosaires@swea.org
chicago@swea.org
dallas@swea.org
denver@swea.org
florida@swea.org
michigan@swea.org
minnesota@swea.org
toronto@swea.org

+1 781 431-7531
+1 770 578-4698
+1 781 221-6971
+1 908 696-0710
+1 212 717-0735
+1 919 876-1029
+1 215 884-0005
+1 757 486-3801
+1 703 716-8448

+1 781 431 1102
+1 770 578-9899
+1 781 221-6971
+1 908 696-1439
+1 212 717-0869
+1 919 876-1539
+1 215 884-0006
+1 757 486 4531
+1 703 716-8558

oamericas@swea.org
atlanta@swea.org
boston@swea.org
newjersey@swea.org
newyork@swea.org
northcarolina@swea.org
philadelphia@swea.org
virginiabeach@swea.org
washingtondc@swea.org

+44 1923 84 0740
+46 31 56 49 70
+31 20 640 1315
+353 1 853 11 66
+351 21 48 70 137
+34 91 651 16 74

+44 1923 84 0940
+46 31 56 57 79
+31 20 345 86 24
+353 1 284 85 16
+351 21 48 70 137

vema@swea.org
goteborg@swea.org
holland@swea.org
irland@swea.org
lissabon@swea.org
madrid@swea.org
malaga@swea.org
mallorca@swea.org
marbella@swea.org
oslo@swea.org
southafrica@swea.org
telemark@swea.org
uk@swea.org

+1 847 695-7645
+1 214 503-6644

REGION ÖSTRA AMERIKAS
Ordförande
Atlanta
Boston
New Jersey
New York
North Carolina
Philadelphia
Virginia Beach
Washington DC

Ginga Sewerin-Olsson
Monica Eklund
Ulla Jönsson
Ing-Marie Ando
Ann Skogh
Anette Nordvall
Anna-Kajsa Lindstedt
Monica Rabe
Ulrica Kjell

REGION VÄSTRA EMA
Ordförande
Göteborg
Holland
Irland
Lissabon
Madrid
Malaga
Mallorca
Marbella
Oslo
South Africa
Telemark
United Kingdom

Ulla Hising
Inga-Lena Wernersson
Lola Hill
Maria Anderhagen
Ulla-Stina Ardevall
Carina Björne
Berit Olsson
Kersti Winblad-von Walter
Aja Bölander-Ramstedt
Lotta Aru
Ullabritta L. Philipson
Barbro Ødesjø
Siv Svensson
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+34 952 47 65 73

+34 952 47 65 73

+34 971 54 67 32
+34 952 81 48 56
+47 22 14 88 53
+27 21 852 5028
+47 35 51 09 08
+44 20 8892 1192

+34 971 71 07 29*
+34 952 81 48 56
+47 22 14 88 95
+27 21 852 6246
+47 35 50 91 01
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REGION MELLERSTA EMA
Ordförande
Belgium
Berlin
Frankfurt/
Heidelberg
Israel
Köln/Bonn
Malmö
Milano
Paris
Rimini
Rom
Tunisien
Örestad

Maude Vännman
Monica Dellner
Inger Wallmark

+46 8 663 70 54
+32 2 344 3021
+49 30 84 727 430

Anna Källqvist
Gunilla Minzari
Christina Frohm Kramer
Lillemor Johnsson
Karin Marotta
Monica Hallworth
Inger Ljunggren-Maioli
Kristina De Maria
Catarina Holmgren-Mejri
Margareta Ekman

+49 6221 712 089
+972 3 909 1777
+49 2233-36427
+46 40 41 03 01
+39 02 42 7425
+33 1 39 08 09 07
+39 0541 38 03 43
+39 06 94 56 704
+216 3 243 640
+46 431 18317

+46 8 545 695 55
+32 2 344 9815

+ 972 9 956 2574*
+49 2233-375910
+46 40 41 03 01
+33 1 3908 08 76
+39 0541 97 11 68*
+39 06 94 56 704
+216 3 229 322
+46 431 808 86

mema@swea.org
belgium@swea.org
berlin@swea.org
frankfurt@swea.org
israel@swea.org
kolnbonn@swea.org
malmo@swea.org
milano@swea.org
paris@swea.org
rimini@swea.org *
rom@swea.org
tunisien@swea.org
orestad@swea.org

REGION ÖSTRA EMA
Ordförande
Athens
Budapest
Dubai
Genève
Istanbul
Norrbotten
Riga
Saudi
Stockholm
Vilnius
Västerås
Warszawa
Wien
Zürich

Maud Larsson
Astrid Igerud
Helene Pataki
Anette Wickholm
Britt Leopold
Margareta Wesslau
Margaretha Lindblom
Karin Collin
Ulla Uller
Gunilla Perdius
Gunilla Possenius
Maritta Hossbo
Charlotte Holm-Keller
Ulla-Britt Aminoff
Eva Ebbesson-Claesson

+41 71 672 1808
+30 10 89 57 862
+36 1 280 58 28
+971 4 348 12 74
+41 22 740 45 66
+90 212 223 5970
+46 920 26 86 44
+371 732 62 86
+966 1 442 61 16
+46 8 585 706 99
+370 2 75 62 16
+46 21 41 62 10
+48 22 844 23 34
+43 1 512 22 80
+41 52 365 4487

Elisabet Halling
Anna Holmgren
Margareta Granqvist
Inger Ström
Louise Portefaix-Tranaeus
Veronica Beg
Lotten Hellström

+81 3 3705 8252
+66 2 259 9678
+86 10 84 86 8206
+852 2234 9798
+81 3 5464 2448
+82 2 798 2249
+65 6469 3446

+41 71 666 7270
+30 10 89 57 862
+36 1 280 58 28
+971 4 397 42 22
+41 22 329 99 30
+90 212 223 4545
+371 782 80 31
+966 1 442 61 16
+46 8 585 706 99
+370 2 75 77 67
+46 21 41 62 10
+48 22 844 01 49
+43 1 512 22 80
+41 52 365 4487

oema@swea.org
athens@swea.org
budapest@swea.org
dubai@swea.org
geneve@swea.org
istanbul@swea.org
norrbotten@swea.org
riga@swea.org
saudi@swea.org
stockholm@swea.org
vilnius@swea.org
vasteras@swea.org
warszawa@swea.org
wien@swea.org
zurich@swea.org

REGION ASIEN
Ordförande
Bangkok
Beijing
Hong Kong
Japan
Seoul
Singapore

+81 3 3705 7321
+66 2 259 9699
+852 2234 9305
+81 3 5468 6246
+82 2 798 6365

asien@swea.org
bangkok@swea.org
beijing@swea.org
hongkong@swea.org
japan@swea.org
seoul@swea.org
singapore@swea.org

April 18, 2002

*=c/o annan person eller arbetsplats

SWEA - mål och fakta
SWEA är en global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor med grundläggande syfte att stödja,
bevara, främja och utveckla kunskap i svensk historia, svenska språket, svensk kultur och svenska traditioner i
världen.
För att uppnå detta mål bör medlemmarna
•
främja vänskap och personlig utveckling bland svenskor och svensktalande kvinnor i världen
•
stödja utbildning genom SWEA Internationals stipendiefonder och annan stipendieverksamhet inom ramen för SWEAs grundläggande syfte
•
stödja projekt av svenskt intresse och som särskilt angår svenska kvinnor
•
bistå vid flyttning till nytt land eller hemflyttning till Sverige
SWEA (Swedish Women’s Educational Association) bildades 1979 i Los Angeles,
Kalifornien, USA. Grundare: Agneta Nilsson.
1982 bildades moderföreningen “Swedish Women’s Educational Association International Inc.”, en kalifornisk
“non-profit public benefit corporation”, och uppbyggnaden av tillhörande individuella lokalavdelningar
påbörjades. För våren 2002 registrerar SWEA International 71 lokala SWEA föreningar, med cirka 8 000
medlemmar, etablerade i 32 länder på fem kontinenter.
Ordförande: Christina Öfverholm-Moliteus
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Kul
tur i Sverige
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Tre nyskrivna operor hos Vadstenaakademien i sommar

D

et
började
med
att
sångpedagogen Ingrid Maria
Rappe fick en idé. Inspirerad av
Vadstena, där hon tillfälligt befann sig,
bestämde hon sig för att skapa en
institution där unga sångare och musiker,
de bästa i världen, skulle mötas till
konsertverksamhet och vidareutbildning.
Så berättar Astrid Lande, administrativ
chef och producent vid VadstenaAkademien sedan 1971.
Hon såg ortens möjligheter och visionen
blev snart verklighet, berättar Astrid
Lande vidare. 1964 hade VadstenaAkademien tagit form. Repertoaren skulle
dels bestå av riktigt gamla verk från
operans barndom, dels av nyskrivna
operor. Efter ett intensivt forskningsarbete kunde fil.dr. Åke Sällström och
dirigenten Arnold Östman presentera ett
tiotal operaverk, de flesta av tonsättare
kring drottning Kristina i Rom. I Abbatinis/
Marazzolis Av ont kommer gott, skrivet
1653, framträdde 1971 de då okända
operasångarna Helena Döse och Loa
Falkman, och i Abbatinis Skådespelerskan som kom till himlen från 1668 kunde
man 1979 höra debutanter som Anne Sofie
von Otter och Thomas Sunnegårdh.
Denna föreställning är en av många som
också sänts i teve.
Samarbetet mellan forskare och
konstnärer har visat sig förlösa oanad
kreativitet, säger Astrid Lande. Detta
gäller främst den äldre repertoaren
men historiens influenser kan också ofta
höras i de nyskrivna verken som blivit
ovanligt framgångsrika. Hon nämner
Tokfursten, med musik av Carl UnanderScharin, som spelades på Vadstena slott
1998 med Mats Persson i titelrollen. Med
denna uppsättning gästspelade man
också på Ulriksdals slottsteater
Confidencen.
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Vadstena slott - Sveriges första operahus - används fortfarande som musikalisk scen för
Foto:Margot Lande
Vadstena-Akademien.

I sommar bjuder Vadstena-Akademien
på två uppsättningar, ett sångspel
från 1700-talets andra hälft och tre
nyskrivna kortoperor. Den första, en
marionettopera med inslag av commedia
dell´arte, har titeln Eldsvådan. Det
är ett lekfullt stycke om kärlek och
romantik, spöken och borttappade
skatter av och om Joseph Haydn. Operan
uruppfördes på furst Esterhazys
marionetteater i Ungern. I sommar spelas
den på den unika teaterscenen i
Vadstena gamla teater. Spelperiod
för Eldsvådan är 28 juni-14 juli.
Den 26 juli är det dags för nästa
premiär. Bakom programmets
kryptiska, korta och koncisa namn,
3X19,5=Opera direkt, döljer sig
modern musikdramatik. Tre unga
tonsättare och tre erfarna dramatiker
har skapat de tre cirka 20 minuter
långa verken, som tillsammans
bildar en större enhet. Programmet
kommer att spelas till och med den
11 augusti i Bröllopssalen på
Vadstena slott.
Dessutom ges tre konserter under
sommaren. Den första äger rum den
5 juli och är en utomhuskonsert i
Vadstena hamnpark med highlights
ur klassiska operor. Årets solister
är det som framträder, Haj-lajts kallar
man konserten.
I juli blir det också midnattskonsert
med klassisk musik i Dormitoriet
under ledning av Staffan Larsson.

Den tredje konserten som sker i augusti
kallas Mitt i teaterorkestern. Då spelar
musikskoleelever
tillsammans
med Vadstena-Akademiens professionella musiker.
Vill man besöka Vadstena-Akademiens
hemsida är adressen
www.vadstena-akademien.org
Text: Margareta Carlsson Ring
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Svensk design i residenset
En av uppgifterna för de svenska generalkonsulaten världen runt, är att lyfta fram det moderna Sverige.
Men hur gör man det i ett residens som andas allt annat än svenskhet och svensk design och när det inte
finns några pengar?
Då får man skaffa sponsorer och ta hjälp av designkunnig kompetens från Sverige, tänkte den svenske

D

et svenska residenset i New York, på 600 Park
Avenue, är en fin attraktiv byggnad för
amerikaner att komma till. Men åtskilligt av
inredningen var nedsliten när vi kom till New York.
Det präglades av kopior av äldre möbler, blandade
med riktiga antikviteter och modern inredning. Huset
såg ut som så många andra residens, oavsett land.
Vi som bor i residenset har fått tydliga instruktioner
av det svenska utrikesdepartementet: Ni ska föra fram
det moderna Sverige: Biotechföretag, IT, design,
musik, mat och mode. Det språket talade inte
residensets inredning. Och för professionell PRverksamhet gäller det att ha samma budskap, både
direkt och indirekt. Residenset var helt enkelt inte
representativt för verksamheten. Det borde genomsyras av svenskt designtänkande, tänkte jag. Från
möbler och textilier till galgarnas nummerbrickor.
(Svarta plastbrickor med nummer på en tejpbit och
reklam för fransk champagne mötte gäster och
seminariedeltagare. Tala om Sverigebild!). Vad skulle
vi göra?

Matsalen är ett av de rum som Anki Linde inredde som en installation i residenset, på
uppdrag av Svenskt Tenn. Tema Josef Frank i kombination med svensk modern design.

SÖKA SPONSORER
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Utrikesdepartementet meddelade att de inte hade pengar. Vi
ville använda residenset på ett nytt sätt: För att visa upp design,
ordna seminarier, ha releasepartyn för böcker och skivor,
modevisningar och konstutställningar. Det fungerade inte så
som det såg ut. Vi närmade oss därför Konstfack. Två unga
konstfackselever, Björn Ögren och Milko Özlu, - under ledning
av Konstfacks rektor Lars Lallerstedt - började skissa på en
helt ny undervåning. Vi fick också Stiftelsen Framtidens Kultur
och SAS som inledande sponsorer.
Under våren 2001 gjorde konstfackseleverna förslag till
förändringar via datamodeller. De kom också över till New York
för att bestämma väggfärger och skissa på gardiner och mattor,
som skulle produceras under sommaren.
Under tiden, i slutet av mars uppfördes en installation på
residenset. Svenskt Tenn ställde upp med finansieringen och
arkitekten Anki Linde fick göra om tre rum, mottagningsrummet,
matsalen och ytterligare ett rum. Anki gick för några år sedan ut
som kursetta vid både the Palladio Academy of Interior Design
och AA, The Architectural Association School of Architecture
i London. Hon är bosatt och verksam i London. Josef Frank
blev huvudpersonen och i kombinationen mellan hans design
och helt moderna inslag kunde vi presentera residenset ur två
olika synvinklar, den mellan Sverige och USA - Frank bodde i
USA i fem år under andra världskriget - och den mellan den
klassiska svenska designen och den helt samtida. Installationen
SWEA FORUM 1 /2002

i New York
generalkonsulns i New York hustru, Inger Claesson Wästberg och startade ett jätteprojekt
som resulterat i en totalrenovering av nästan hela residenset.

bidrog till att bestämt placera
det svenska generalkonsulatet
på New York-kartan. Vi arrangerade sammanlagt 18 "events"
på tio dagar och bjöd in arkitekter, designers, inredare med
flera. Ca 2000 personer kom till
de arrangemang som vi ordnade för olika grupper. Bäst av
allt var ett jättereportage i New York Times med 15 färgbilder
från residenset. Anki Lindes matsal blev en dundersuccé och
har, förutom i New York Times, varit fotograferad i Interior
Design, Wallpaper, Metropolis och flera svenska tidningar.
Då vi inte fått ihop tillräckligt med sponsorer för att fullfölja
hela Konstfacksprojektet, tvingades vi begränsa det till att
omfatta enbart mottagningsrummet och entrén i residenset. Jag
inledde samtidigt, tillsammans med SWEA New York, ett projekt
för att få sponsorer för att behålla matsalen i Anki Lindes
utförande och för att kunna tillverka konstfackelevernas mattor
och gardiner. Detta resulterade i att jag fick ca 1,5 miljoner kr i
varor, tjänster och rena bidrag och av detta har SWEA New
York fått 25 000 kr för att starta ett stipendium för att stödja
svenska, kvinnliga designer.

VARMT MOTTAGANDE
Sedan i höstas möts våra gäster redan i
hallen av en riktig "smiley". Det är en
rund matta, i en varmt röd färg. Den
markerar byggnadens mittpunkt och ger
genom sitt utseende ett välkomnande
intryck. Gunilla Lundberg och Bodil
Karlsson har formgivit
och Kasthall producerat
den.
Mattan i hallen korresponderar sedan med
mattan i mottagningsrummet till både färg och
form. Åsa Lagerström
har skapat denna matta,
som är sju gånger fyra
meter. Den har ett cirkelmönster, där konturerna framhävs en en
fluoriserande tråd. De gröna färgerna ska fånga den svenska
naturen med skiftande årstider. Bodil Karlsson har också
designat (och Gransegel tillverkat) gardinen som täcker
långväggen i mottagningsrummet. En vågformad gardinstång
ger den veckade gardinen en solfjädersform. Tanken är att skapa
en modern kontrast till rummets sekelskiftesformer.
Soffor, bord och en lampa i mottagningsrummet är formgivna
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Mottagningsrummet med
gardinuppsättning av Bodil
Karlsson. Soffor, bord och lampa
är designade av Anna Kraitz

av Anna Kraitz och tillverkade av Källemo. Anna är 28 år,
designer och lärare på Beckmans. Sofforna går att kombinera
på olika sätt och är lätta att flytta, nödvändigt för flexibiliteten,
t ex när vi ska ha en stor middag eller ett seminarium i rummet.
I mottagningsrummet finns också Ann Wåhlströms såpbubblor, Lena Bergströms glaspuckar och Erika Lagerbielkes
vaser – allt modern svensk glaskonst från Orrefors.
Den framgångsrika textildesignern Anki Spets, som har
företaget Area i New York, gjorde gardiner, lakan och linne till
vårt gästrum.
Kombinationen av modern design och den gamla byggnaden
har rönt stor uppskattning. Jag har flera gånger presenterat
omdaningen för olika grupper av designintresserade. I samband
med utställningen Utopia and Reality: Modernity in Sweden
1900-1960 ordnar The Bard Graduate Center for Studies in
the Decorative Arts, Design and Culture ett seminarium om
"The Role of Women in Swedish Modern Design" som avslutas
med föredrag och mottagning i residenset. Alla som bidragit
med den nya designen i residenset är ju kvinnor och det känns
fantastiskt.
Inger Claesson Wästberg, SWEA New York

Anki Spets gardiner, lakan och och linne matchar Märta Måås-mattan i
gästrummet
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Sofie Persson

Eva Olofsson

SWEAs
Årets Svenska Kvinna 2002
Kulturmötesstipendiat
va Olofsson har av SWEA International tilldelats

S

ofie har antagits till forskarutbildningen i samiska studier
vid Umeå Universitet där hon
skall forska om samisk identitet. Am I a
sami? -Identity maintenance and identity change among
Sami emigrants in North America. -Är jag en same även
långt borta från samernas land och vad har ättlingarna till
utvandrande samer gemensamt med ättlingarna till dem som
stannat kvar? Med stöd från University of Wisconsin i
Madison, USA och University of Manitobai Winnipeg,
Kanada, förbereder Sofie en vistelse i Nordamerika under
2002/2003 då hon kommer att intervjua sameättlingar och
samer med personliga minnen från utvandringen.
Forskningen i Sverige om samiska emigranter till USA och
Kanada är relativt eftersatt och Sofies projekt kommer att på
ett markant sätt komplettera kunskapen om den svenska
emigrationen till ovanstående länder, men också att bidra till
en ökad kunskap om samer, inte bara i Sverige utan även i
USA och Kanada. SWEA gläder sig åt att kunna stödja denna
forskning.

Viktig information
till utlandssvenskar
Utlandssvenskar har rätt att brevrösta
Utlandssvenskar i hela världen får brevrösta från och
med höstens Riksdagsval. Detta är resultatet av ett idogt
arbete från Föreningen för svenskar i världen (SVIV),
som bedrivit en intensiv lobbyverksamhet för att få
igenom denna fråga. Detta bör du dock tänka på innan:
• Du måste själv se till att du finns upptagen i
röstlängden. Det gör du genom att gå in på den nya
valmyndighetens hemsida www.val.se, klicka på
rubriken Allmänt om val, ladda ner blanketten Rösträtt
för utlandssvenskar fyll i den och skicka in den till
Skattemyndigheten, SE-163 89 Spånga.
• Motsvarande blankett finns också på Riksskatteverkets hemsida www.rsv.se.
• Ytterligare information finns att hämta på SVIVs
hemsida www.sviv.se.

E

utmärkelsen Årets Svenska Kvinna 2002 med
motiveringen att hon
• under många år arbetat för att förbättra tillvaron för de mest
utsatta barnen i norra Thailand.
• har lyckats rädda många barn, gett dem ett hem, utbildning
och chansen till ett värdigt liv.
• har arbetat på olika plan med att förebygga, hjälpa, bygga
upp och vidareutveckla hjälpverksamheten i Thailand och
fortsätter med oförminskad styrka och engagemang sitt
tunga och oförtröttliga arbete.
• med sin kunskap och sin starka och icke sviktande tro
aldrig har gett upp tanken på, att det går att förändra livet
till det bättre.
Eva Olofsson arbetar som svensk missionär och sjuksköterska
i norra Thailand. Hon bedriver aidsarbete samt har startat
projektet BaanChivitMai som betyder
"hem med nytt liv", ett projekt som
arbetar direkt för att rädda barn från att
bli sålda till prostitution.
Eva har arbetat i Thailand under
många år och arbetar både förebyggande och hjälpande, med sjukvård.
Hon började med att arbeta med handikappade barn i Bangkoks slum. Föräldrarna till dessa barn ser dem som ett
straff och de göms undan. Hon har bedrivit uppsökande verksamhet och
erbjudit gratis mödravård till unga
flickor som inte haft råd att gå till
sjukhuset och hon arbetar även med
kulturutbyten mellan svenska och
thailändska ungdomar. Vi inom SWEA
ser fram mot att få veta mer om Eva och
hennes arbete vid årets Sverigemiddag
(se sid 46). Grattis Eva och grattis
SWEA.
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Telefonkatalogen på internet
Hela svenska telefonkatalogen finns nu tillgänglig på
internet på adress: www.privatpersoner.gulasidorna.se.
För utlandsinformation sök på www.teldir.com
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Boktips till SWEA-barn och -ungdomar
KONSTAPELKATT KRÄVER KAKOR
av Carl Johan De Geer och Magda Korotýnska
(Bonnier Carlsen)
Ett kriminalfall i konditorimiljö där konstapel
Katt löser gåtan med de försvunna kakorna.
En lagom spännande bok för små barn, men
också en bra bok att läsa själv när man precis
har lärt sig att läsa. Historien är trevlig och
engagerande och bilderna är härliga.
Anna/Nisse Broman 7 år
EVA & ADAM, SISTA PYJAMASPARTYT
av Måns Gahrton (Bonnier Carlsen)
Eva och Adam är ihop sedan länge. När Eva får
veta att Adam kanske skall flytta till Stockholm
blir hon jätteledsen. Adam vill inte heller flytta.
Det är hans pappa som har fått ett nytt jobb.
Adam gör allt för att pappan inte ska tacka ja till
jobbet, men inget hjälper och tiden för flytten
kommer närmare och närmare. Jag tycker om alla
Eva och Adam-böcker och den här är jättebra.
Greta Rönneskog 12 år

MIRJA MELLAN ADRIAN OCH HEKTOR
av Inger Brattström (Rabén&Sjögren)
Mirja har ett polskt efternamn och polsk
bakgrund. Hon bor dock i Sverige tillsammans
med sin mamma och sin lillebror. En dag kommer
inte mamma hem. Hon har brutit benet och måste
stanna på sjukhuset. Mirjas farmor kommer för
att hjälpa till, men hon pratar ingen svenska
och Mirja förstår inte polska. Då sätter Mirja
och hennes kompisar in en annons i en tidning
om en tolk och Olga dyker upp, men hon vill inte ha betalt. Mystiskt
tycker Mirja. Läs den här boken, den är jättebra.
Malin Hagman, 12 år

DEN SISTE RÖVAREN av
Bo R Holmberg (Rabén&Sjögren)
Per och hans syster bor tillsammans med
ett gäng rövare i en grotta.Föräldrarna har
anklagats för att ha bränt ner en by och
kan därför inte ta hand om barnen längre.
De bor tillsammans med rövarna i en grotta
och drömmer om att få leva ett vanligt liv
igen. Boken är väldigt spännande, men
vänder sig kanske till dom som är lite yngre.
Douglas Heed, 13 år

VÄRLDENS MESTAMADONNAavAnnaKarin Eurelius (Eriksson&Lindgren)
Madonna heter egentligen Jasmin, men
bestämmer sig för att hon vill heta Madonna
istället. Hon har varit kär i Rambo sedan ettan,
men det är först nu som de blir ihop på riktigt.
Madonnas mamma och pappa är skilda. Till
födelsedagspresent önskar sig Madonna att
hon, mamma och pappa skall äta middag ihop.
Hon tror egentligen inte att det skall bli så,
men det är vad hon vill. Jag tycker att det är en jättebra bok. Man vill
hela tiden läsa vidare för att se vad som händer och om Madonnas
födelsedagsönskan skall gå i uppfyllelse.
Elina Lundberg, 10 år
DREAM GAME av Örjan Persson
(Rabén&Sjögren)
Emil, som bor på en ö tillsammans med sin mamma, får en gammal dator av en kompis. En natt
vaknar han av att datorn är på och på skärmen
är en tjej. Han klickar in sig och hamnar i en
cybervärld, där han får vara med i en frågesport.
Han vinner massor med pengar och statusprylar,
men för att få behålla det, måste han stanna
kvar i cybervärlden. När han börjar längta hem
visar det sig att det inte är så lätt att ta sig tillbaka. Detta är en jättespännande och urbra bok som jag gärna vill rekommendera till alla.

Astrid Lindgren
Astrid Lindgren har skrivit många
fina böcker, som Pippi
Långstrump, Bröderna
Lejonhjärta, Emil m fl. Jag älskade
hennes böcker när jag var liten
och nu också (Max 11 år)
Tack för alla dina underbara
barnsagor. Jag har ingen favorit,
jag älskar alla lika mycket.
Astrid Lindgren var och
TUSEN TACK! (Ebba 13 år)
är en av Sveriges mest
Hon skrev böcker om barn, men
populära personer
för både barn och vuxna. Det
tycker jag är bra. (Malin 12 år).
Detta är några kommentarer från barn om deras relation till Astrid
Lindgren. Vi har alla en personlig relation till Astrid Lindgren och
till hennes sagor och SWEA Forum vill på detta sätt tacka Astrid
för allt hon gett oss sweor. Astrid Lindgren dog den 28 januari
2002, men hennes sagor kommer att leva kvar länge.
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Ebba Rönneskog, 13 år

PRISET av Inger Lindahl (Rabén&Sjögren)
Lina är alltid duktig och gör aldrig något fel,
men hon känner sig aldrig nöjd med det hon
gör och hon känner sig instängd och vet inte
hur hon skall komma loss. Hon tycker om att
skriva och i en uppsatstävling skriver hon
om allt det som känns jobbigt och äntligen
känner hon sig fri.
Natalie Bushhousen,
14 år

BARNENS SVENSKA SÅNGBOK
(Albert Bonniers förlag)
Ett bra sätt att träna språk på är att sjunga sånger.
Sången är ju dessutom en viktig del av vårt
kulturarv. I den här sångboken finns ett rikligt urval
av de gamla kända barnvisorna och mer moderna
svenska sånger. Här finns noter, ackord och
kommentarer om visornas ursprung m m.
43
43

Boktips
KRIGAREN av Björn Ranelid
(Albert Bonniers förlag)
David Saxon är en amerikansk soldat som
deserterat från armén och flytt kriget i Vietnam.
Han var en av de 800 män som kom till Sverige
på 60-talet och fick uppehållstillstånd av
humanitära skäl. Ingen i David Saxons amerikanska familj vill veta av honom, inte ens hans
fru och två döttrar som skäms över hans svek
mot fosterlandet. David flyttar in på en husbåt
i Stockholm och försörjer sig som
tidningsbud. Under några år arbetar han också som vaktmästare
på en skola, där han lär känna de utsatta syskonen Selma och
Joppe. Selma flyttar så småningom in i David Saxons husbåt
efter att hennes bror blivit tragiskt mördad.
Björn Ranelids språk är väldigt speciellt och “Krigaren” bör
avnjutas i långsam takt. Ibland kan texten kännas lite tung, men
Ranelid skriver inlevelsefullt och vackert om kärleken och
lidandet. Trots allt det svåra som David Saxon går igenom inger
boken en känsla av hoppfullhet, glädje och försoning. Ett plus
är också den vackra skildringen av Stockholm, som får mig att
minnas och längta hem lite grann ....
Katarina Keane, SWEA San Diego

F A D E R S H U S E T av Agneta Brunius
(Piratförlaget)
Titeln är dubbelbottnad. I första hand avser författaren Sveriges Television, som är den sammanhållande länken i en roman som till stora delar utspelar sig
i TV-miljö. Den andra innebörden av ordet utkristalliseras under berättelsens gång. Den unga mediautbildade Helena Solberg drömmer om en fast
anställning på SVT. De två andra huvudpersonerna,
Hera Björk och Jimmy Jansson, har redan nått det
hägrande målet. Hera är en tuff framgångsrik producent medan
Jimmy, erkänd naturfotograf, privat är lite tilltufsad och osäker.
De tre huvudpersonerna ska tillsammans göra ett program om
en känd skådespelare, en sammanfattning av hans liv och verk.
Han är åldrad och sjuk – att tiden är knapp är underförstått.
Agneta Brunius har vävt in mycken dramatik i händelseförloppet. Under förhållanden med glänsande ytor döljer sig
avgrunder av missbruk, hat och svåra olyckor – eller är det
något ännu värre? Berättelsen har en del rent absurda inslag
men fungerar som en rappt skriven underhållningsroman.
Inger Forssell, SWEA Genève

PRISET PÅ VATTEN I FINISTÈRE
av Bodil Malmsten (Albert Bonniers Förlag)
Vid fyllda 55 år bryter Bodil Malmsten upp från
Sverige. Hon känner vanmakt och ilska, när hon ser
hur folkhemsidealen sviks. ”Det finns ingen slump
för en erfaren kvinna. På samma sätt som det finns
en partner för varje människa finns det en plats”. I
en by nära havet i Finistère i Bretagne hittar hon
”sin” plats och känner att ”det här är för livet”. Med
stor energi reparerar hon huset och, framför allt, sätter hon igång att
skapa sin trädgård. Hon älskar och förundras över allt som växer och
känner hur helande trädgårdsarbetet är. Full av entusiasm vill hon skriva
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en bok om sin första tid på den nya platsen. Hon jämför
förhållandena i det nya hemlandet med barndomens Jämtland;
hon beskriver möten med grannar och hantverkare och sin kamp
med franskan. Förlamad av ilska blir hon, när hon möter rasism,
hon rasar över talibanernas illdåd, applåderar försöken att
komma åt korruptionen i EU. Hon går i närkamp med sitt bristande
självförtroende och reflekterar över åldrande, gudstro och moral.
Hon känner en djup personlig skam över krig, fattigdom, ondska
och annat elände i världen; hon och hennes generation ”fick
allt, p-piller, jobb, den ljusa framtiden” men förvaltade inte gåvan.
Bodil Malmsten våndas oerhört, när hon i bokform skall
uttrycka sina tankar och känslor och sin nya lycka. ”Jag vill
sätta paradiset på papper, men gör jag det, dör det.” Till slut
kommer dock inspirationen och hon skriver sin bok i ett drag.
Den blir en lovsång till frihet och oberoende, till vikten av att
göra val i livet och av att vara sig själv.
Carin Brundin, SWEA Paris

KOLTRASTENITEGNÉRLUNDEN
av Vibeke Olsson (Albert Bonniers Förlag)
”Glädje och lidande kan leva sida vid sida.
Lidandet måste varken förnekas eller ta
kommandot. Man kan bära det, som en väska.”
Detta är ett av budskapen i Vibeke Olssons
”Koltrasten i Tegnérlunden”, där vi följer två
parallella livsöden som berättas i jag-form av IngMarie och Kjell-Åke. Ing-Marie har hunnit bli 41
år. Hon är ensamstående, frikyrkopastor och
terapeut. Hon försöker strukturera och bringa reda bland sina
tankar och känslor. i sin dagbok, en nyinköpt skrivbok med
vaxdukspärm. Kjell-Åke Nordin är en 40-årig arbetslös
posttjänsteman, med en autistisk son, som tillbringar dagarna
på ”vuxendagis”, dvs. jobbsökarkurs. Även han för dagbok,
men med datorns hjälp. Bland glädje, sorg och besvikelser över
det som aldrig blev av blir berättelsens fokus i mångt och mycket
ett tredje livsöde, den norrländska Yvonne. Hon är en gemensam
vän, men också Kjell-Åkes före detta flickvän. Det är genom
henne som berättelsen finner sin skärpa och Ing-Maries och
Kjell-Åkes liv kontrasteras. ”Hur hinna sörja alla dödar innan
det är dags för min egen?” frågar sig Ing-Marie som befinner
sig mitt i livets bokslut. Visst känns det igen och är säkert både
svenskt såväl som typiskt ”40-årigt”!
Anne-Charlotte S. Nilsson (41 år), SWEA Bangkok

ALLT VI HAR av Marianne Sällström
(Albert Bonniers Förlag)
Detta är en roman som handlar om utanförskap.
Huvudpersonen och berättaren Agnes, som övergavs av sin mor när hon var liten, har gått igenom
äktenskap och ett par förhållanden som i stort har
varit misslyckade. Nu ensam, 45 år gammal, känner
hon ett tvång att skriva en bok, men är oförmögen
att komma igång med den. Av en händelse återser
hon Leopold, ett möte som återupplivar traumatiska barndomsminnen. I flera år efter moderns
försvinnande fick hon bo hos Leopold och hans föräldrar. De var som
bror och syster. Här skildrar författaren barnens förhållande till varandra
och till Leopolds föräldrar på ett psykologist trovärdigt sätt. Även
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Leopold är en s.k. utanförmänniska. Han söker sanningen i
kärleken till Gud. Agnes avvisar Leopolds kontaktförsök vilka
övergår i telefontrakasserier och hon blir rädd och polisanmäler
honom. Detta är upptakten till ett deckarliknande förlopp med
mystiska händelser, där Leopold alltid verkar vara inblandad.
"Allt vi har" är en mångskiktad berättelse. Barndomskildring,
kärleksroman och deckare. Den är ambitiöst skriven, lite för
övertydlig, men jag sträckläste den med nöje.
Eva Huber, SWEA Genève

HELLA HELLS BEKÄNNELSER
av Unni Drougge (Piratförlaget)
Hella Hells bekännelser behandlar ett tyvärr
ständigt aktuellt ämne, pedofiler. Det som gör
den här historien annorlunda, men ej mindre frånstötande är att pedeasten är en kvinna. Hella Hell
är 40 plus och tänder på killar mellan 13 och 18 år.
Hennes egen dotter som misstänker att allt inte
står rätt till, äcklas av mammans utmanande stil
och vågade beteende. När Hella träffar Jocke 13
år och ger sig ut på ”turné” med honom blir dottern rasande och försöker få modern att ta sitt förnuft till fånga.
Historien spänner över mer än ett år, och det är inte lite som kan
hända när en mogen kvinna sätter klorna i en liten pojkstackare.
Trots bokens pornagrafiska ton, som är extra kraftig i den första
tredjedelen, fann jag den läsvärd. Unni Drougge utnyttjar sitt
vokabulär till fullo. Grova ord blandas med litterära uttryck och
jag fick (äntligen) grepp om flera uttrycks betydelse. Sådana
man inte gärna frågar om, vare sig i skolan eller hemma.
Pernilla Ahlin, SWEA Dubai
ÄLSKADE BARN av Marianne Fredriksson
(Piratförlaget)
Älskade barn utspelar sig i nutid, till skillnad från
Marianne Fredrikssons tidigare verk.
Katarina har haft en kort romans med Jack, en
amerikan som har ett tillfälligt jobb i Sverige.
Romansen slutar i en graviditet som kanske inte
är helt efterlängtad. Jack är gift och har familj i

Svenska talböcker

Förslag på talböcker

Tänk att kunna "läsa"samtidigt
som man kör bil, stryker eller målar
om i torpet. Det gör arbetet till något att se fram mot.Om man dessutom har bott länge utomlands och
har svårt att läsa på svenska, eller
om man har barn som förstår
svenska, men inte läser lika bra, är
talböcker ett utmärkt alternativ
Flera av stor-säljarna, både bland
gamla och nya boktitlar ges ut som
talböcker. Man kan välja mellan
kassettband eller cd-skivor och de
är oftast inlästa av kända skådespelare eller av författaren själv.
Köp eller låna på biblioteket nästa
gång du är i Sverige och njut.

Pan hörböcker:
Hisorien om Sverige av
Herman Lindqvist
Himlen är en plats på
jorden av Åke Edwardson
Pölsan av Torgny Lindgren
Bröderna Lejonhjärta,
Madicken och Pippi Långstrump av Astrid Lindgren
Bonnier Audio:
Danslärarens återkomst av
Henning Mankell
Hemsöborna av A Strindberg
Försvinnanden av Åke
Smedberg
Ett oskrivet blad av Marie
Hermanson

USA. Katarina vill behålla barnet men vill hon binda sig? Minnena
från en barndom med hustrumisshandel och sveket från fadern
växer fram hos Katarina och hon söker sig till sin mor för att få
råd och tröst. Men deras relation är spänd, ärrad av obehagliga
minnen och frågor utan svar. Jack reagerar på ett oväntat sätt
och deras korta förhållande tar snabbt slut. Han åker tillbaka till
USA men kärleken till den svenska frigjorda kvinnan släpper
inte greppet.
Bokens tema är intressant men det är något som saknas. Liksom
i hennes tidigare böcker resonerar hon här kring olika ämnen,
citat ur biblen, kärleken, trygghet m m, men jag får det inte att
stämma in i denna bok. Karaktärsdragen hos personerna känns
många gånger alltför påhittade.
Åsa Andén, SWEA Chicago

MORFIN avThomas Jacobson (W&W)
Thomas Jacobson har ett förflutet i internetföretaget Spray och debuterar med den här
boken. Den något provokativa titeln anspelar till
huvudpersonen Ians eviga morfintablettuggande, något han börjat med i samband med
en magcancersjukdom. Huvudpersoner i boken
är Ian och hans flickvän Isabel som båda arbetar
inom ”dotcomvärlden” i Stockholm under dess
glada dagar före kraschen. Pengar och statusprylar finns det gott om, paret föraktar den borgerliga livsstilen
men är samtidigt väldigt fast i densamma. Åtminstone till dess
att man kommer på att man skall söka meningen med livet i
Marockos öknen, tyvärr så lurar där katastrofen om hörnet.
En underhållande bok med en ironisk underton i språket och
med ett slut som lämnar en del till läsarens fantasi att fundera
över. Den ger en bra bild över 1990-talets slut där det gick att
tälja guld med pennkniv bara man sa ”Internet”. Skall man läsa
boken är det dock en fördel om man har något sånär hum om
IT- och modevärlden, texten är sprängfylld med designernamn.
Lena Andersson, SWEA Stockholm

SWEA-Författare - Susanna Ehdin
Susanna Ehdin är
verksam som fri
forskare och författare. Hon har
doktorerat i immunologi och är verksam inom psykoneuroimmunologin - sambandet mellan hälsan och tankar, känslor, kosten
m m. Hon har en hälsospalt i Dagens Industri och hon svarar på
frågor i tidningen Hälsas expertpanel och så skriver hon böcker.
Två av hennes böcker presenteras i detta nummer av SWEAForum och i september släpper
hon ytterligare en bok. Mer
information hittar du på
www.ehdin.com

Hälsa och välmående (Forum)
"Den enda rätta vägen är
många".
"Om man inte tillåter sig att bli
svag någon gång vet man inte hur
det känns att vara riktigt stark".
Dessa och många andra klok-heter
om hälsa och välmående står att
finna i Susanna Ehdins lilla bok i
byxfickformat, Hälsa och
välmående.
Lägg den någonstans där du lätt
kommer åt den, eller ge den till
någon du bryr dig om. "God hälsa
är något som man bygger upp och
vårdar - precis som en
kärleksrelation".
red
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SWEA Örestad
inbjuder till

2002 års Sverigemiddag
Torsdagen den 8 augusti kl 18.00 på
Hasses Lada i Båstad.
Vi serverar välkomstdrink, god mat, vin och kaffe.
Våra två stipendiater får motta sina stipendier och
Årets Svenska Kvinna sin utnämning.
Vi får njuta av fin underhållning och framför allt får
vi Sweor råka varandra.
Bussar avgår från Båstad torg kl 17.30.
Bussar åter till Båstad torg när festen är slut.
Pris 575:Kom gärna i din nationaldräkt.

Övriga program
Onsdagen den 7 augusti
Mingelafton kl 19:00
Torsdagen den 8 augusti
Golf kl 08.30 (max 48 pers)
Utflykt till Norrvikens Trädgårdar kl 10:00
Rundvandring - Gallerirunda 10:00
Fredagen den 9 augusti
Sälsafari kl 09.00 (max 100 pers)
Rundvandring - Gallerirunda kl 10.00
Välkomna till Skåne där gemyt och trivsel flödar
Övrig information, anmälningsblankett och hotellbokning hittar du på
SWEAs hemsida www.swea.org. Du kan också kontakta styrelsen i din
lokala SWEA-förening eller någon hos oss i SWEA Örestad.

SWEAs sommardagar i
världsarvsstaden KARLSKRONA,
10-11 juli 2002
Onsdagen den 10 juli:
Guidad visning på marinmuseum. Skärgårdstur och lunch på
en ångbåt från 1934. Guidad visning av Kungsholms Fort och
av skeppsredare Fredrik af Chapmans (1721-1808) herrgård
Skarfa, där vi stannar till middag.

Torsdagen den 11 juni
Golf på Trummenas golfbana eller guidad rundtur i Karlskrona
samt besök och konstföredrag på Konstmuseum Leonardo da
Vinci. Gemensamt besök på Augerums gård samt hantverksstugorna på Senoren och lunch.
Anmälan senast 1 juli 2002 till
Anne-Marie Kocherga, annemariecreations@hotmail.com eller
Ingrid Wernersson, ingrid.wernersson@sterling.se
tel: +46 (451 605 30 eller fax +46 (0)451 610 40
För vidare information gå in på SWEAs hemsida www.swea.org

SWEAs
GRUPPFÖRSÄKRING
Som SWEA.medlem har du rätt att teckna SWEAs fördelaktiga gruppförsäkring med unika villkor och en låg premie.
Försäkringen innehåller: Livförsäkring, Olycksfallsförsäkring,
sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, barnförsäkring och kapital/
pensionsförsäkring.
Ansökningshandlingar samt ytterligare information hämtar du från
SWEAs hemsida www.swea.org under fliken medlemsförmåner
eller genom att kontakta SWEA-styrelsen i Stockholm.
Försäkringsgivare Pinnacle plc/EUROaccident.
Återförsäkrad i Hannover Re.
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