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LEDARE
Om utvandring, vänskap och
medföljande barn

FORUM

I det här numret av Forum har vi gett plats åt våra
barn och ungdomar som följer med oss utomlands och
ibland med hem igen. Tre barn på Borneo berättar om
hur de upplever att flytta runt i olika länder och Christina
Dahl beskriver hur det var att byta från en skola i Sverige
till en internationell skola i Singapore.

SWEA International FORUM © utges två gånger om året av
Swedish Women’s Educational Association International, Inc.

Mina barn gjorde tvärtom och började i en svensk skola
först på gymnasie- och universitetsnivå. Det var inte lätt
för dem att helt plötsligt göra allt på svenska. De var
naturligtvis inte på samma nivå i svenska som de andra i
klassen, men fick mycket hjälp i början och hann snabbt
ikapp sina kamrater. Om ni är osäkra på hur era barns
svenska ligger till i förhållande till andras finns det nu en
skala som kan hjälpa er att bedöma deras språknivå.
Läs mer om den på sidan 12.
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! är indelade i sju nord-sydgående regioner.
SWEA s avdelningar
Varje region har en styrelse bestående av en regionordförande
och samtliga avdelningsordförande
i resp. region.
!
De sju regionordförandena ingår i SWEA Internationals
!
styrelse och väljs på en tvåårsperiod av regionens avdelningar.
SWEA INTERNATIONAL SÖKER
REGIONORDFÖRANDE FÖR MANDATPERIODEN
1 MAJ 2018 – 30 APRIL 2020

En studie som gjorts av Svenskar i Världen visar att drygt
sju procent av Sveriges befolkning bor utomlands, alltså
är vi idag cirka 660 000 utlandssvenskar. Utvandringen
har inte varit så omfattande sedan slutet av 1800-talet
och trenden fortsätter. På sidan 32 kan du läsa om vart
och varför vi flyttar utomlands.

I detta nummer får ni också möta två kreativa Sweor;
Annelie i Singapore som designat SWEA-kvinnan som
poppar upp lite här och där i SWEAs tidningar och
Kristina i Göteborg som utnämnts till årets svenska
uppfinnarkvinna.
Om ni under sommaren besöker Sverige kan ni passa
på att upptäcka vårdträden som finns runtom i landet,
det vill säga träd som har en speciell historia. Möt
svensk-amerikanen Douglas Hulmes som vill rädda den
svenska traditionen och skydda de anrika träden.
Som ni ser blev det ännu en härlig blandning av artiklar
i detta nummer av Forum, så nu är det bara att sätta er
ner i solstolen, läsa och njuta av sommaren.

ELSA MARÉCHAL, REDAKTÖR

För 20 år sedan var det nästan omöjligt att följa med i
allt som hände i Sverige när man bodde långt borta,
men idag är det inte längre ett problem tack vare
internet och sociala media. Har ni börjat lyssna på
podcast? Ingela Pihl berättar och ger tips på bra
svenska podcast som ni kan ladda ner och lyssna på
när och var ni vill.
Vänskap är värdefull, särskilt när man flyttat långt
hemifrån. I en artikel av Malin Lager får vi ta del av
hur tre Sweor gör för att behålla sina vänner hemma i
Sverige och i de länder där de bott tidigare.
Har ni ännu inte bestämt om det blir VM eller inte för
er i år, kanske några nya artiklar från VM-kommittén i
Perth kan hjälpa er att ta det rätta beslutet. Ni får bland
annat läsa om hur stjärnhimlen ser ut ”Down under”,
om knölvalarna på Australiens västkust och om den
färgglada och mystiska aboriginkonsten.

!

Valet hanteras av respektive regions valberedning som ansvarar
för att alla avdelningar informeras om valet.
Läs mer om vad uppdraget som regionordförande innebär
på swea.org/SWEA Interninfo. Lösenord får du från din
avdelningsordförande.
Kontakta vår administrativa chef Katri Olander Serenius
på e-postadress adminchef@swea.org eller din nuvarande
regionordförande för mer information. Se adresslista på
sidorna 44 och 45 i Forum.

SWEA I ETT NÖTSKAL...
SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med 7 000 svensktalande kvinnor i
ett 70-tal avdelningar och ett 30-tal länder.
SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför
Sverige och vårt syfte är att främja det svenska språket samt sprida
svensk kultur och tradition.
SWEA ger donationer och delar ut stipendier för nära två miljoner
kronor per år.

SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation som erbjuder
ett personligt kontaktnät samt är ett starkt socialt stöd för den
svenska industrin utomlands.
SWEA representeras på många platser i världen och spelar en viktig roll i svenska Utrikesdepartementets krisberedskapsplan.
SWEA startades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson.

Sista ansökningsdag: 15 november 2017
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7 CHICAGO SWEOR OM...

ORDFÖRANDE
Kära Sweor,

Se här, ännu ett nummer av Forum har gått i press!
Du vet väl att det är du själv som bestämmer om du
vill ha papperstidningen i brevlådan? Läser du lika
gärna Forum digitalt så kan du klicka för det i vårt
medlemsregister.
Själv gillar jag papperstidningar och att bläddra i
sängen, på tåg eller var som helst.
Jag vet att en del medlemmar ifrågasätter Forum i
tryck och att frågan kommer upp på olika regionmöten
varje år. Kanske tänker man då inte på att Forum också
är ett viktigt redskap för sponsring och rekrytering.
Dessutom är en papperstidning mer attraktiv för våra
annonsörer.
Så det är upp till dig om du vill läsa digitalt eller ej. Bra
att vi kan välja!
I år är det valår i SWEA. Vi väljer internationell
ordförande, vice ordförande och regionordförande
till våra sju regioner. Vissa kan väljas om för en
mandatperiod till, andra inte. Oavsett vilket så är det
ett fantastiskt tillfälle att växa inom SWEA och kanske
utmana sig själv. Jag hoppas på flera kandidater i
samtliga val och må bästa kvinna vinna. Nya influenser
är vitala för SWEA och vi ska samtidigt vara tacksamma
för att våra uppdrag är tidsbegränsade.

På samma sätt är det utvecklande och givande
med andra gemensamma projekt, som t.ex. att hitta
värdiga mottagare till våra donationer eller stipendier.
Det är ju våra avdelningar så duktiga på och även i
år kan vi konstatera att över 2 miljoner kronor donerats
lokalt och från SWEA International under förra året.
Som Karin Boye så tänkvärt skrev: ”Nog finns det mål
och mening i vår färd – men det är vägen som är
mödan värd”.
Trevlig resa!

Christ
ina

Det var en kall och regnig dag i Chicago 2005.
Ett antal Sweor stod och frös i hörnet av
Clark och Farragut, alldeles norr om Swedish American Museum. Jag representerade då både SWEA och museet och
var väldigt stolt, å bådas vägnar, att se
en fantastisk dalahäst i jätteformat,
målad av Lars Gillis Larsson, som
ny utsmyckning av Andersonville.
Den har genomlevt diverse öden
och äventyr sedan dess, men
finns kvar som ett monument
över samarbetet mellan de båda
organisationerna.

Vi ger tid och engagemang till SWEA men vi får också
mycket tillbaka. Kunskap som berikar oss privat och
professionellt och kontakter och vänner för livet. Vi
bidrar till att sprida information och kännedom om
Sverige, vår kultur, vårt språk och våra traditioner.
Men också om svensk industri, företagskultur och om
entreprenörsklimatet i Sverige, som på många sätt är
unikt och inspirerar utomlands.

Kerstin Nicolson
Jag kom till Chicago 1976 och
blev då bjuden av några Sweor
på damlunch och syjunta. Några i
denna samling träffades regelbundet, så konversationen tog alltid
vid, där den slutade senast vi sågs!

Denna sommar ska det bli roligt att träffas på
Sverigemiddagen 15 - 17 juni i Helsingborg. Tre mycket
intressanta stipendiater och Årets Svenska Kvinna ska
presenteras.

Ragnhild Stockenström
FOTO: MARIA ENQVIST

-minne

Efter en av mina första SWEA-luncher i Chicago promenerade jag
tillsammans med min nya SWEA-väninna, hon på väg mot sitt jobb
och jag hemåt. ”Vill du följa med och dricka kaffe på mitt jobb?”
frågade hon.
Med erfarenheter från min egen jobbvärld var mina förväntningar
inte så höga vad gällde ”jobbfika”; i Sverige, kolsvart kaffe i klumpigt landstingsporslin eller som här i USA, blaskigt kaffe i cellofanmuggar och sega kakor i halvkilosklassen.
Men här! Här satt jag nu i vita sammetsmöbler, drack perfekt kaffe ur benporslin, så tunt att solens strålar kunde lysa
genom koppen, och till det utsökta, dagsfärska, småkakor.
Vårt eftermiddagskaffe intogs i en makalös arbetsmiljö bland
fantastiska alster från Italiens anrikaste konsthantverkare.
För min del var det som att ha landat i Edens Lustgård.

Maria Mellgren

Visst har vi mycket gemensamt, men kanske är det
våra olikheter som är styrkan i SWEA. Att vi inte är
en homogen grupp utan spridda över världen, i
olika åldrar och livssituationer. Säkert har våra nya
hemländer gett oss nytt perspektiv på livet i många
avseenden. Trots detta bär vi på en betydelsefull
samhörighet, ett släktskap som jag särskilt tänkte
på i samband med det fruktansvärda attentatet i
Stockholm i april. Oro och smärta förenade Sweor över
hela världen. Alla delade vi sorgen över att vara långt
borta från nära och kära i den svåra stunden.

Några månader senare går Världsmötet av stapeln
i Perth, 19 - 22 oktober. Dessa möten blir verklighet
tack vare stort engagemang och planering på
avdelningsnivå. Det är en utmaning men också ett
fantastiskt tillfälle att lära av varandra.

Mitt bästa

Min stora längtan varje månad är
SWEAs styrelsemöten! Eftersom
nästan alla styrelsemöten avslutas
med en middag, där alla i styrelsen
bidrar med något ätbart, blir det
oftast ett underbart smörgåsbord
med massor av nya godsaker att
prova, från förrätter till efterrätter
och allt däremellan! Självklart är det
mycket skratt vid dessa tillfällen som
skapar glada minnen för framtiden.

Annica Bereflod
Jag minns mitt allra första möte med
SWEA Chicago. Detta hölls på O’Hareflygplatsen. Jag kände inte en kotte, men fick
genom SWEA många fina kontakter. Nästan
alla har flyttat härifrån nu, men när vi träffas är
det som om det vore igår.
Jag minns också när vi skulle rösta om Svea (med
enkel-v) skulle gå med i SWEA som var en mycket
större organisation. Det blev många och långa kvällar
där detta ältades. Många medlemmar ville bli kvar i Svea,
som hade fungerat bra och där man kände varandra. Till
slut bestämdes det att vi skulle rösta. Vilken spänning när
rösterna räknades! Resten är historia...

Eva Olsson

Ett av mina bästa SWEA-minnen är från sex-sju år sedan, när Tina
O’Malley hade lilla julafton i sitt underbart juldekorerade hus. Känslan man fick av julljus, julgranar och tomtar, samt Tinas gudomliga
hemmagjorda glögg, går ju bara inte att glömma! Vi som planerat kvällen underhöll alla gästerna med ett luciatåg med vita lucialinnen, glitter,
ljus och fina sånger. Tala om att känna sig svensk en sådan kväll!

Ariane Heffernan
Två av mina roligaste upplevelser med SWEA var Världsmötet i Arizona
2015, och höstens Regionmöte i Denver. Först och främst att få resa
och uppleva alla utflykter, men därtill känslan
av att höra till något större än bara sin egen
avdelning är både inspirerande och givande.
Alltid i SWEA tycker jag att det är härligt
att umgås med andra utlandssvenskor, för
vi har gemensamma erfarenheter och upplevelser som vi inte på samma sätt delar med dem
som enbart är amerikaner eller enbart svenskar.
Vissa saker är det liksom bara ”vi” som förstår.

Veronica Strandell

Artikeln har tidigare publicerats i SWEA-bladet Chicago
6
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Sara Alqudah

kommunala transporterna som en olägenhet i Brunei.
Ali menar att en av fördelarna med Brunei är att det
är skattefritt, men det är också en av nackdelarna,
då det samtidigt innebär att de som är fattiga inte får
någon hjälp.

VÄRLDSMEDBORGARNA

Alla tre är väldigt nyfikna på att resa och kan även
tänka sig att fortsätta bo utanför sitt hemland.
De verkar också ha lätt för att anpassa sig till nya
omständigheter. Sara har en lång lista på länder som
hon skulle kunna tänka sig att flytta till efter Brunei. Hon
älskar att resa och känner en stark längtan till Frankrike
efter en semesterresa dit. Hon läser franska i skolan för
att kunna prata med de kompisar hon har där.

– de medföljande barnen

Vuxna som flyttar utomlands gör
det som en följd av ett eget aktivt
beslut. De barn som eventuellt finns
i familjen har kanske en talan, men
får i slutändan anpassa sig till de
vuxnas avgörande. Här berättar tre
barn, som för tillfället bor i Brunei på
Borneo, om sina upplevelser av att
vara medföljande.
TEXT: MI KARLSSON BERGKVIST, SWEA GLOBAL
FOTO: PRIVAT

Tiana Moore

S

aras föräldrar är från Jordanien och hon
föddes i Australien 2008. Sedan dess har hon
bott i Jordanien, Saudiarabien, Kuwait och
kom till Brunei i höstas. Tiana är också född i
Australien, flyttade som fyraåring till Kina och
bor sedan ett år tillbaka i Brunei. Ali är född i Sverige
och föräldrarna är Pattanier (södra Thailand) och
han har nu bott tre och ett halvt år i Brunei. Sara ser
Jordanien och Tiana Australien som sina hemländer.
Båda säger att det förmodligen beror på att det är dit
som familjen återvänder för att hälsa på släktingar och
vänner. Ali säger att han är hälften svensk och hälften
pattanier. Hemma talar de malay, men han både
tänker och drömmer på svenska. Det officiella språket
i Brunei är Brunei Bahasa vilket är snarlikt Malay Bahasa
(”malaysiska”) och Ali menar att en av fördelarna med
att bo i Brunei är att han också fått lära sig att tala
”riksmalay”. Den malay han pratar hemma är mera
lokalt präglad.

en semester, i och med att man kom till ett annat
klimat och en annan kultur. Jag började i en av de
internationella skolorna efter en månad och det
råkade bli i den som sultanens barnbarn och släktingar
går. Tiana och Sara går i en annan stor internationell
skola. Det är en skola med 1200 elever i alla åldrar och
Sara berättar, att hon var väldigt blyg den första tiden.
– Jag fick två faddrar, två andra elever i min klass, som
skulle ta hand om mig, men jag frågade så lite som
möjligt, för jag vågade inte. Jag kom mitt i terminen,
men hittade vänner ganska snabbt och en annan
arabisk flicka och vi blev jättebra kompisar.

De ser alla tre sitt ambulerande liv som ett privilegium;
de får bo i andra länder än sina hemländer. De anser
att de får möjlighet att uppleva mentaliteten hos andra
folk, se hur olika kulturer och olika människor fungerar
och bli medvetna om hur viktigt det är att kunna
anpassa sig och sin kommunikation till situationen och
kulturen.

Tiana säger att skolan i Brunei är som skolan i Kina,
fastän ”mycket mera”, eftersom den är större.
Här finns finare faciliteter med stora, moderna
sportanläggningar, stora pooler, och många aktiviteter.
Sara berättar entusiastiskt om alla utflykter som hennes
klass fått göra. Allra mest spännande var resan till
Bruneis ”Water Village”, Kampong Ayer, som är klassad
som ett av UNESCO:s världsarv. Under resan såg de
såväl krokodiler som kungsfiskare och näsapor.

Även Tiana, som har fördelen av att ha engelskan som
sitt modersmål, upplever språket som en barriär i de
länder hon har bott. Det känns skönt att komma hem till
Australien där alla talar ”riktig engelska”.
– I Kina var det svårt att klara sig på engelska och även
om de flesta bruneier talar engelska, så är det inte
deras modersmål. Jag måste anpassa mig även här till
hur jag talar och förstår inte alltid vad de säger.

Att lära känna ett nytt land och få nya vänner
är några av de stora fördelarna med att vara
medföljande utlandsboende, tycker de alla tre, även
om kulturkrockarna också kan bli många. Ali ser sina
lärdomar om olika politiska system och andra religioner
som en förmån.

Ali tror att flytten från Sverige till Brunei underlättades
av att han är muslim. Att ha en av de äldre systrarna
”med sig” (de är sammanlagt fyra syskon) var också en
stor tillgång.
– Att komma till Brunei kändes på sätt och vis som

8

– Jag räknar Australien som mitt hemland, säger Tiana,
men Kina betyder kanske mer för mig personligen,
eftersom det är där jag tillbringat så gott som hela min
uppväxt. Jag vill gärna fara tillbaka till Kina som turist
och kanske även försöka få arbete där, när jag har
avslutat mina universitetsstudier.
Att hålla kontakten med släktingar och vänner tycker
alla tre är svårt, även Tiana och Ali som är äldre. En av
Tianas vänner i Kina har hälsat på henne i Brunei.
Ali ska snart flytta tillbaka till Sverige och Göteborg
för att börja i gymnasiet. Han längtar efter kylan
och kebabtallrikarna, som är hans favoritmat. Men
sammanfattningsvis trivs alla tre mycket bra i sitt
nuvarande hemland.

Ali Abdul Somad

De menar att man lär sig uppskatta det man har
och blir medveten om att andra människor beter
sig annorlunda. Ali får upp ögonen för att mycket
av det som vi svenskar upplever som stora problem
egentligen inte är så stora, om man sätter dem i deras
rätta perspektiv. Både Ali och Tiana nämner de dåliga

9
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VÄNNER ÖVER HELA VÄRLDEN

Att byta från en skola i Sverige till en
internationell skola i Singapore är ett stort steg.
Det är mycket som skiljer dem åt. Skoluniform
ska på, lunchmat får man köpa själv och
ordningen i skolan är betydligt striktare. Vi bad
Swean Christine Dahl, som i våras gick ut High
School i Singapore, att berätta om sin skolgång.
TEXT: CHRISTINE DAHL, SINGAPORE FOTO: PRIVATA

Hur var det att byta från svensk skola till
en internationell?
– Det var nog en av de största
kulturchocker jag någonsin varit med
om. Det var inte bara de främmande
språken och rutinerna, utan atmosfären
i klassrummet skilde sig också helt från
klassdynamiken i Sverige. Den första
och största skillnaden jag märkte var hur
eleverna förhöll sig till lärarna. Det är
mycket formellare och man har större
respekt för lärarna här. Exempelvis
hur de tilltalas - man använder sig av
efternamn och “miss”, “missus” eller
“mister”.
– Jag tycker nog att bytet av skola var
det mest spännande och sedan att få
skoluniform, att få kompisar från länder
man knappt hört talas om och få lära
sig om deras kulturer och vidare att få
prova på sporter och danser som jag
antagligen inte skulle ha fått i en svensk
skola.
Vad var svårast?
– Det allra svåraste i början var att
hänga med i rätt tempo i engelskan, att
10

Här är Christine tillsammans med sina vänner, Cameron
Anderson - Kanada, Ricky Jeong - Sydkorea, Saskia
Kreutzfeldt - Tyskland, Ingvill Skaaren Pilskog - Norge,
Maja Zederfeldt - Sverige, Vash Raman - Singapore, Junjie
Dong - Kina. Längst fram: Sneha Chezhian - Norge/USA
och artikelförfattaren Christine Dahl.

förstå alla och bli förstådd. Trots att
jag kunde engelska nästan flytande när
jag flyttade till Singapore så blev det
en helt annan sak, när engelskan skulle
användas till vardags i kompisgänget.
Det var svårt att hänga med i
konversationer och förstå skämt. Jag
blev tvungen att lära mig många nya
uttryck och slang. Det var också jobbigt
i klassrummet med ett högre tempo på
lektionerna och ibland hade läraren en
ovanlig dialekt eller talade otydligt. Det
var många gånger jag fick gissa mig till
vad läraren sa eller hur ett ord stavades.
Fram emot jul kändes det dock som att
allting fallit på plats.
Hur löste du det?
– Först och främst försökte jag lyssna
väldigt noga och skriva ner ord som jag
inte förstod eller kunde stava till. Efter
lektionen frågade jag antingen läraren
eller mina klasskompisar. Ordböcker
och Google var också väldigt bra
hjälpmedel. Helt ärligt så kom språket
naturligt, eftersom allt helt plötsligt blev
på engelska.

Någon positiv överraskning?
– Den mest positiva överraskningen var
nog hur välkomnande alla var i skolan!
Första dagen fick jag en mentor som
visade mig runt och presenterade mig
för sina kompisar och hjälpte mig att
hitta till alla lektionssalarna. Jag blev väl
mottagen och kände mig snabbt hemma
på skolan.
Vilka är de största skillnaderna mellan
skolorna?
– Vi äter lunch mycket senare än i
Sverige, först 13.30. I kantinen utomhus
kan vi köpa vår lunch eller äta egen
medhavd matlåda. Skolmaten som
säljs här är rätt onyttig, det finns till
exempel pommes frites, vitlöksbröd och
vårrullar. Jag gick snabbt över till att ta
med mig mat hemifrån eller köpa en
frukt och smörgås i stället.
– Vi har skoluniform till och med
årskurs 10. Från årskurs 11 får vi ha
“fri klädsel”, men med en lång lista på
klädregler; inga shorts som slutar högre
upp än mitten på låret, inga flip-flops,
inga tunna axelband på linnen, och har
man kjol är måste den gå längre ner än
fingertopparna, när man håller armarna
längs sidan av kroppen.

Hur är det med skolloven?
– I stället för sportlov har vi lov under
det kinesiska nyåret. Jullov kallas
vinterlov för att inte vara bundet till
en religion. Den största skillnaden
är faktiskt avslutningarna - i Sverige
upplevde jag att de sista två dagarna före
jul- och sommarlovet alltid var väldigt
lugna och vi hade en mysig avslutning.
Här är sista dagen före lovet precis
som vilken skoldag som helst, ofta med
viktiga prov. Efter den sista lektionen
den sista dagen går alla hem som vanligt.
Hur fungerar skolsystemet?
– Overseas Family School är baserad på
det brittiska skolsystemet och vi lär oss
brittisk engelska. Själva kursplanerna
är internationella. I årskurserna 9
och 10 läser de flesta International
General Certificate of Secondary
Education, IGCSE, medan majoriteten
i årskurserna 11 och 12 tar IB,
International Baccalaureate. Det betyder
att elever från en rad olika skolor i olika
länder gör exakt samma examensprov
i alla ämnen i slutet på årskurserna 10
och 12. Sedan rättas dessa prov externt
av lärare som blivit godkända av IGCSE
eller IB.
– Vi har nästan aldrig några håltimmar
och inga raster mellan lektionerna heller.
När en lektion slutar, börjar nästa, så
det är inte så mycket tid för snack i
korridoren och knappt tid att ens hinna
duscha efter idrotten.
– Vi hade inga studentskivor. Vi
övade på själva avslutningsceremonin
sex-sju gånger, varav två genrep med
våra ”graduation caps and gowns”.
Genrepen tog fyra timmar varje gång.
Mina vänner hemma i Sverige berättade
att det inte övades alls där utan att det
var mer ”spring ut och skrik/sjung”. En
annan skillnad var att vi inte hade någon
champagnefrukost, och vi åkte inget
flak, men vi firade ändå ordentligt på
kvällen på vår examensdag.

kulturer. Det är intressant att kunna
jämföra och dela med sig av sin egen
kultur. Jag var med och dansade klassisk
indisk dans första året på ett av skolans
största evenemang, the UN Concert.
Det var inte bara häftigt att få lära sig
dansen, utan jag fick också många nya
vänner och lärde mig mer om den
indiska kulturen.
Vad är bra med skolan i Singapore?
– Att lärarna är så engagerade, att de
är intresserade av eleverna och har
stor passion för sitt yrke. Jag hade nog
väldig tur med mina lärare och jag
gillade verkligen hur de gjorde ämnena
intressanta. Detta gjorde att det blev
mycket roligare att lära sig.
Vad bär du med dig från skolåren i
Singapore?
– För det första språkkunskaper och en
“bilingual” IB examen. Det betyder att
jag anses vara tvåspråkig. Men något
som är nästan mer betydelsefullt för
mig är att jag har lärt känna människor
från hela världen. Det är inte bara
kunskaperna om de olika kulturerna
som jag bär med mig, utan jag har fått
vänner för livet.
Hur är det att bo i Singapore som
tonåring?
– Det är säkert, smidigt att ta sig runt i
stan och är relativt billigt att gå ut och
äta bra mat. Det är också billigt att gå
på bio, bowla, hyra spelrum, cykel eller
rullskridskor. Det är också skönt, för
både mig och mina föräldrar, att det
är så pass säkert på gatorna att jag kan
åka hem ensam sent på kvällen utan
problem.

Framtidsplan?
– Att flytta tillbaka till Sverige i januari
och arbeta där ett halvår. Sedan hoppas
jag få läsa biomedicin på Karolinska
Institutet i Stockholm. Min yrkesdröm
är att kunna hjälpa människor eller djur
på ett eller annat sätt, kanske forska
och komma på nya mediciner. Efter
det hoppas jag kunna arbeta och bo
utomlands.

CHRISTINE DAHL, 19 ÅR
Skolor: gick i skolan i Täby till årskurs 9. Sedan
från årskurs 10 i Overseas Family School i
Singapore.
Familj: pappa Anders, mamma Kerstin och syster
Maria16 år.
Fritidsintressen: konståkning, träffa vänner, läsa,
gå promenader, yoga och laga mat.
Saknar från Sverige: familj och vänner, lite av
den svenska maten och traditionerna, som att få
fira en äkta svensk jul med snö, julgran och hela
släkten samlad.
Uppskattar i Singapore: den multikulturella
atmosfären och den saliga blandningen av
människor från alla håll och kanter i världen!
Bästa semesterminne: när jag volontärarbetade
på Australia Zoo i Brisbane i Australien. Där
uppfyllde jag en dröm. Jag älskar verkligen
djur och här fick jag ta hand om några av mina
absoluta favoritdjur, som kängurur, koalor och
dingor.

Vad har du för tips till den som ska
börja i skolan här?
– Var inte rädd för att prova nya
utmaningar och var med på nya
aktiviteter som du inte gjort tidigare!
Var med på så mycket “extra
curriculars”, aktiviteter utanför
skolarbetet, som du orkar och är
intresserad av. Det är vanligt att man
är med i olika intresseklubbar och
eftermiddagsaktiviteter såsom fotboll,
volleyboll, virkning, filmklubbar, Model
United Nations (MUN) och djurklubbar.
Ett annat tips är att våga ta del av andras
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Christine Dahl tog IB-examen på skola i Singapore i juni 2016.

Barn Utomlands & Svenska språket (BUS) är ett SWEA-projekt som
vill underlätta svenskinlärningen för barn som lär sig svenska utanför Sverige. Här kommer en artikel från BUS-redaktionen.

KÖKSBORDSSVENSKA

eller

AKADEMISK NIVÅ?

för den professionella nivån. Det är ofta ett stort hopp (röd
linje i figuren) från nivå 2 till 3 vilket bland annat beror på
att när vi pratar och läser om saker i vardagen är det ganska
sällan som vi använder oss av språk på en högre nivå. För att
komma upp på nivå 3 krävs ofta en stor arbetsinsats. Man
måste här både läsa och lyssna på språk på denna nivå, samt
själv producera tal och skrift som håller denna högre nivå.
Toleransen för fel minskar.
Nivå 4 och 5 kan bindas ihop. Den stora skillnaden från nivå
3 är att personen har en allt högre grad av kulturell färdighet
och förståelse, kontroll över såväl informellt som formellt
språk samt förmåga att läsa mellan raderna och att konkludera
och formulera slutsatser. Metaforer, ordspråk, idiom och
talesätt kommer in här. Nivå 5 inkluderar även ämnen som
poesi, drama och filosofi.

Pyramiden blir bredare ju högre upp på skalan man kommer,
men djupet blir också större och förmågan expanderar hela
tiden. För att komma upp på nästa nivå måste man klara
allt på föregående nivå samt lägga till ytterligare kunnande
och färdigheter. Nya ämnesområden kommer till och det
krävs bättre precision när det gäller exempelvis ordval och
grammatik.
Med den här skalan som utgångspunkt kan alla som
medverkar till barnens språkutveckling få hjälp att analysera
deras svenskkunskaper och få en bättre bild av hur användbart
deras svenska språk är i det svenska samhället.

Många Sweor har barn som talar svenska. Men det kan vara svårt att bedöma hur
goda barnens kunskaper är om de varken läser svenska eller har prov i svenska
språket. Den amerikanska organisationen Interagency Language Roundtable (ILR)
har utvecklat en skala som vi hoppas kan vara användbar för dem som är engagerade
i att förbättra barnens förmåga att klara av det svenska språket. Språkvetaren Catrine
Modig Dirgin från SWEA BUS förklarar här hur skalan fungerar.
TEXT: CATRINE MODIG DIRGIN, SAN FRANCISCO

ILR är en samarbetsorganisation för amerikanska myndigheter
och utbildningsföretag. Skalan är till för att mäta en persons
språkfärdighet i ett språk annat än modersmålet. Den mäter
inte inlärning eller hur väl en individ tillgodogjort sig en
viss utbildning. Skalan mäter i stället en persons förmåga att
fungera på det aktuella språket i en miljö där detta talas, alltså
till exempel på svenska i Sverige.
Språkfärdighet delas in i fyra olika färdigheter: tala och
skriva (produktiva färdigheter) och lyssna och läsa (receptiva
färdigheter). Skalan har 5 nivåer, från 0 till 5, där både 0 och 5
mer är teoretiska referenspunkter.
Den uppochnedvända pyramiden beskriver nivåer i en
persons språkfärdighet från 0 (ingen förmåga alls) till 5
(högst välutbildad infödd talare). Förmågan blir bättre ju
högre upp man befinner sig och i vänsterkanten finns några
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sammanfattande utdrag över vad en person ska klara på
respektive nivå. I högerkanten finns exempel på de områden
som personen ska kunna hantera med den givna förmågan.
Längst ner har individen förmåga att klara vardagliga
situationer som att handla, fråga efter vägen, läsa enklare
meddelanden och förstå huvuddragen i en text eller ett
samtal. Nivå 2 är faktaorienterad, den funktionella nivån, där
personen bland annat kan klara av att hantera löpande text,
beskrivningar, förstå nyheter och återge ett händelseförlopp
med kontroll över grammatiska strukturer, som till exempel
rätt tempus på verbformer.
På nivå 3 krävs det bland annat att personen kan argumentera,
värdera, jämföra och dra slutsatser. Från att språket varit
konkret och faktainriktat blir det nu istället mer abstrakt och
nyanserna i språket blir allt viktigare. Den här nivån krävs för
att tillgodogöra sig en akademisk utbildning och kallas ibland

Figur 1. Inverterad pyramid ILR Language Proficiency Scale http://www.govtilr.org/
(illustrerad av J. Dirgin, översättning C Modig)!
!
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REBECCA KECKMAN

REBECCA I VANCOUVER
SIKTAR FRAMÅT
Vi Sweor i Vancouver har
förmånen att ha SWEAs yngsta
ordförande och hennes energi
är smittsam. Rebecca Keckman
är en riktig eldsjäl. Hon får fart på
styrelsen och organisationen och
är inte rädd att styra oss alla in i
modernare tider. Här svarar hon
på några frågor vi ställde.
TEXT: KATHRINE WOODWARD, VANCOUVER
FOTO: PRIVAT

R

ebeckas utlandsäventyr började när hennes
man fick ett erbjudande om arbete i Los
Angeles. Det var där hon först kom i kontakt
med SWEA genom tips från några vänner. De
berättade om en organisation med svenska
kvinnor som träffas regelbundet. Det tyckte Rebecca
lät perfekt, eftersom hon var arbetslös och gärna ville
träffa folk och få lite nya kontakter.
– Tyvärr blev mitt medlemskap i SWEA LA kortlivat.
Till följd av ett nytt jobberbjudande flyttade vi från
soliga Kalifornien till nordligare breddgrader. Det nya
äventyret tog oss till Vancouver på Kanadas västkust
och till min glädje fanns det en SWEA-avdelning även
i den staden. Den första SWEA-programpunkt som jag
gick på, då jag blivit medlem för snart fem år sedan,
var en middag på restaurang. Jag ska villigt erkänna
att det var lite nervöst, först och främst för att jag skulle
ut i en storstad som jag inte kände till, men också för att
jag skulle träffa nya människor. Jag är glad att jag gick
dit för det var en underbar kväll och där träffade jag
Sweor som har varit mina nära vänner sedan dess.
Vad fick dig att satsa på att bli medlem i styrelsen?
– Det gick som på ett bananskal för mig in i
styrelsen. När jag gick med i SWEA Vancouver
14

Ålder: 29
Arbetar som: ansvarig för varumottagning i en
köksredskapsbutik
Bor med: min man Fredrik
Var: I Vancouver, Kanada
Medlem sen: 2013
Här hittar du mig på fritiden: i skidbacken på vintern eller
ute på skogsvandring på sommaren. Eller i soffan med mitt
nyfunna intresse som är stickning.

blev jag uppfångad direkt av några dåvarande
styrelsemedlemmar, som berättade om styrelsearbetet
och att det fanns en ledig plats i programkommittén.
Jag kände att det kunde vara en spännande och rolig
erfarenhet och framför allt ett sätt att få ut lite mer av
SWEA, så jag tackade ja.
När blev du ordförande?
– Mitt första år i styrelsen ägnade jag tillsammans med
en annan Swea åt programverksamheten. Det var
alltid en utmaning att få in en variation av aktiviteter.
Det största problemet var dock att det var för många
aktiviteter vi ville erbjuda och att tiden inte räckte till för
dem alla. Vilket ju är ett positivt problem!
– Inför mitt andra år i styrelsen blev jag överraskande
tillfrågad om jag ville bli ordförande. Den då sittande
ordföranden väntade barn och ville trappa ner och
hennes vice skulle också avgå. Själv hade jag ingen
erfarenhet av ordförandeskap, men visste att jag hade
fantastiska medhjälpare som kunde stötta mig med
sina erfarenheter. Här sitter jag nu inne på mitt tredje år
som ordförande och jag har lärt mig så mycket.
Vad anser du är din styrka som ordförande?
– Det finns så mycket kunskap och erfarenhet inom
SWEAs avdelningar som man kan utnyttja. Det jag har
upptäckt som min styrka är att jag lyssnar på andra
och kan ta tillvara de tips jag får längs vägen.
Hur ser du på det digitala och på hur sociala medier
påverkar SWEAs roll som nätverk i utlandet? Är det
positivt?
– I dagens tekniska samhälle sitter folk med näsorna
nere i sina telefoner eller plattor; själv är jag inget
undantag. När man bor långt från sin familj och sina
vänner i Sverige är det jätteskönt att snabbt kunna
skicka dem ett meddelande eller ringa dem (förutsatt
att tidsskillnaden inte sätter käppar i hjulet). Hade det
varit som på min farmors tid hade det tagit lång tid
innan ett brev nådde fram och att ringa hade kostat
en förmögenhet. Det hjälpte mig enormt i början av
mitt liv utomlands; att kunna ringa hem och prata med
mina föräldrar och fortfarande känna det som om jag
vore “hemma”.
– Men jag har märkt att dagens teknologi gärna gör

oss lite mer bekväma. Inom SWEA har man märkt
att det blivit mindre nödvändigt att ta kontakt med
en avdelning ute i världen, när man har frågor
om exempelvis flytt eller resmål. Många söker
informationen själva, just därför att all information är
så lätt tillgänglig idag. Personligen ser jag inte detta
som en nackdel för en organisation som SWEA; det
kan hända att vi bara behöver anpassa oss lite. Det är
alltid skönt att höra från en annan svenska: hur man tar
sig fram, hur man anpassar sig och hur man hanterar
saker och ting i ett nytt land. Där ser jag SWEAs nätverk
som extremt värdefullt. Vi kan vara en stödjande hand
på ett sätt som generella sociala medier inte alltid
kan. Vi kan oftast sätta oss in i varandras situation och
hjälpa varandra att hitta rätt, var än i SWEA-världen vi
befinner oss.
Varför är det viktigt för dig att främja den svenska
kulturen utomlands?
– Att främja svensk kultur och tradition utomlands är
extremt roligt. Många är så öppna och nyfikna på
varför vi sjunger och dansar runt en träpinne med
ringar, varför vi äter stora röda skaldjur iförd en lustig
hatt och varför vi äter kardemummabullar fyllda med
mandelmassa och grädde på toppen. Det är roligt att
se icke-svenskar så ivriga och glada för att få ta del av
våra traditioner och vår kultur. Jag känner också att
det är viktigt, att man själv får sig en dos av Sverige,
samtidigt som andra kan känna upptäckarglädje över
det nya de upplevt tack vare SWEAs främjande av
svensk kultur och tradition.

Vancouverstyrels

en

Vancouver styrelsen 2017: Rebecca Keckman,
Maria Lakes, Åsa Wågman, Riitta Huttunen, Anna
Jackson, Sofia Stålner och Katherine Woodward.
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Årsmöte i magiska Rom
Jag har tidigare deltagit i regionmöten
vid två tillfällen (i Aten och Stockholm)
och vet ju exakt hur härligt och
spännande det blir när Sweor från hela
världen samlas och delar med sig av sina
erfarenheter. Varje gång träffar man
dessutom, som en bonus, en massa nya
vänner, det slår faktiskt aldrig fel!
TEXT: SOFIA SOLFORS, MILANO
FOTO: PRIVAT

J

ag hade fått tips om hur jag tar mig lätt via buss till hotellet
och känner mig som en “local” när jag köper bussbiljett
och åker ut i Roms citytrafik, där jag genast påminns om att
befinna sig i Rom är som att gå omkring mitt i ett museum.
Man känner historiens vingslag i varje gathörn. Vart man än
vänder sig, finns det en byggnad eller en staty eller något annat
så pampigt att man tappar andan. Att det är 25 grader varmt
och solen skiner gör det ju inte sämre.

På kvällen samlas vi ett stort gäng Sweor för att bege oss till
en populär pizzeria i underbara Trastevere. Promenaden dit
blir precis så där magisk som att vara mitt i en inspirerande
konstinstallation och med kunniga Sweor som guider
promenerar vi via Piazza Navona, Campo de’ Fiori, vi
passerar Pantheon och klosterkyrkan dedikerad till Heliga
Birgitta, och så stannar vi på en bro och beundrar Sankt
Peterskyrkans kupol i fantastiskt rosa skymningsljus. Ett sant
photo opportunity, eller insta-moment, som barnen säger.
Vi fotograferade och njöt av utsikten. Som alltid när Sweor
träffas snackas det mellan gamla och nya bekantskaper! Ett
underbart sorl under hela vår promenad genom vackra Rom.
Vi kom fram till vår härligt bullriga restaurang i Trastevere,
där vi serverades en supergod antipasto och sedan fantastiska
pizzor. Ljudnivån gick inte av för hackor fem minuter efter
att vi satt oss till bords. Men så finns det ju så mycket att
prata om. Vi åkte sedan hem för att sova medan några av våra
regionordförande arbetade vidare med de sista förberedelserna
inför morgondagens årsmöte. Jag somnade gott med ett skönt
sorl från gatan utanför.
Dagen för årsmötet är här. Under frukosten uppstår en
ny stämning i luften, alla är laddade och full koncentration

Styrelsen 2017, från vänster Pia Wennerth, Cecilia Browning,
Birgitta Koniali, Eva Gram Toft, Johanna Carlander Davis,
Christina Hallmert, Ia Dübois, Christa Alfredsson, Johanna
Fagerlund, Katri Olander Serenius och Anna Centerman.

Högtidlig inledning på årsmötesdagarna i Rom med
aperitif i trädgården på Sveriges ambassads residens.
Här ses Ambassadören Robert Rydberg omringad
av styrelsen och rådgivare på torsdagskvällen.

råder. Årsmötet är årets viktigaste möte och det känns på
stämningen, att det är nu det gäller. Vi samlas i lokalen
och sedan prick klockan nio slår vår ordförande Christina
Hallmert med klubban och öppnar mötet. Hon hälsar alla
varmt välkomna till Rom och årsmötet. Några får ett extra
varmt välkomnande; som SWEA Roms grundare AnnMarie Kjellander, flera andra tidigare avdelningsordförande
i Rom, men också avdelningsordförandena från Barcelona,
Paris, Milano och Stockholm. Vår före detta internationella
ordförande Margaret Sikkens Ahlquist är här liksom Christina
Moliteus och Åsa-Lena Lööf, även de tidigare internationella
ordförande. Ett trettiotal åhörare har dessutom infunnit sig.
En extra långväga gäst är Inga Lidén från San Diego, som
berättade att hon var med och startade SWEA San Diego för
38 år sen. Hon hade också personliga hälsningar från SWEAs
grundare Agneta Nilsson som tyvärr ej var närvarande vid
mötet i Rom.

Efter en underbart god lunch gör sig Sweorna redo för en
tretimmars rundvandring i historiska Rom med en kunnig
svensk guide, tillika Swea. Nu är det sköna skor som gäller.
Jag är ledsen att missa detta utmärkta tillfälle att få lära
mig mer om Roms historia, men lovar mig själv att snart
återvända.
På tåget hem är jag så oerhört tacksam för mitt dryga dygn
i Rom. Att uppleva SWEA “live” är alltid en riktigt härlig
energikick som räcker länge, om man har tur kanske ända
till världsmötet i Perth! Annars är ju Sverigemiddagen i juni ett
utmärkt tillfälle att fylla på med bästa SWEA-stämning.

SWEAS ÅRSMÖTE
SWEA International (Swedish Women´s Educational
Association International, Inc.) är en global ideell förening
registrerad som en 501 (c)(3) Nonprofit Public Benefit
Corporation i Kalifornien, USA där SWEA grundades 1979
av Agneta Nilsson.
Idag har SWEA ca 7000 medlemmar i ett 70-tal avdelningar
i ett 30-tal länder. SWEA donerar totalt ca 2 miljoner kronor
per år till projekt med svensk anknytning samt till utbildning
genom stipendier.
SWEA Internationals årsmöte ska hållas årligen senast den 30
april på en plats som beslutas senast 6 månader dessförinnan.
Årsmötet leds av den internationella ordföranden och föregås
av minst en dags arbetsmöten för styrelsen och eventuellt
inbjudna rådgivare.
SWEA Internationals styrelse består av ordföranden, vice
ordföranden och de sju regionordförandena.
Årsmötet är öppet för alla SWEA-medlemmar som kan
närvara på plats eller via dator/telefon.
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Vid årsmötet presenteras årsrapporter från ordföranden,
samtliga styrelseledamöter, skattmästaren och kommittéerna
samt administrationen. De reviderade finansrapporterna för
det gångna året presenteras och budgeten för året godkänns.
Rådgivare och nya kommittémedlemmar utses. Namnen på
Årets Svenska Kvinna och de tre stipendiaterna tillkännages
vid årsmötet.
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VÅRA JOHANNOR TACKAR FÖR SIG!
Vid årsmötet i Rom avtackades Johanna
Fagerlund, SWEA Internationals
sekreterare 2011-2017 och Johanna
Carlander Davis, SWEA Internationals
skattmästare 2013-2017. Förutom diplom
och SWEA-blommor fick Johannorna en
fyndig sångtext skriven av Birgitta Koniali
regionordförande i OEMA:
”Vi säger tack Johanna, säger tack Johanna,
säger tack för allt det jobb ni lagt ner.
Vi säger tack Johanna, säger tack Johanna,
säger tack att vi lärt känna er.”

Har du märkt hur navigeringen på SWEA
Internationals webbplatser förändrats?

Hur kan vi organisera på bästa sättet? Under ett möte
i Austin diskuterar Pia Wennerth och Annette Åsberg
TEXT & BILD: VICKI ALMSTRUM SWEA INTERNATIONALS olika sätt att organisera informationen som ska finnas i
WEBBREDAKTÖR, AUSTIN TEXAS
menyerna.

SWEA Internationals sekreterare från 1 maj
2017 är Sofia Solfors, SWEA Milano.
SWEA Internationals skattmästare från 1
maj 2017 är Pernille Nordström, SWEA
Dallas.

HITTA RUNT PÅ SWEAS WEBBPLATSER

Johanna Carlander Davis

Johanna Fagerlund

Under ett möte i slutet på april 2016 i Austin
diskuterades planeringen för SWEAs webbplatser.
Styrelsen hade några önskemål och efter en intensiv
brainstorming (se bilden) uppdaterade vi den
gemensamma menyn som ligger längst upp på varje
sida inom swea.org domän (se figur 1) och huvudmenyn (se figur 2) för swea.org. Målet var att göra
navigeringen enklare och undvika upprepad
information.
Följande sektioner syns längst upp på webbsidan (i den
gula menyn) oavsett vilken swea.org webbplats man
tittar på:
•

•
•

•

amicheitalia arrangerar konferenser och event i hela Italien. Vi har kontor i centrala Rom och
är din förlängda arm på plats där du behöver oss.
amicheitalia är din personliga kontakt i Italien och med vår gedigna erfarenhet och vårt
breda kontaktnät hjälper vi dig att förverkliga just din dröm om Italien.
www.amicheitalia.it

SWEA International: som har länkar till swea.org,
händer i SWEA-land (swealand.swea.org), donationer, info om annonsering, medier (SWEA-Nytt,
Forum, sociala medier), kommande möten, årstider
(sommar i Sverige, jul i SWEA-land), pressrum (med
pressmeddelanden och nyheter om SWEA/Sweor)
och webben.
Avdelningar: som ger olika sätt att hitta till
avdelningars och regioners webbplatser.
För Sweor: där man hittar till medlemsförmåner,
lediga uppdrag, projektgrupper (BUS), intressegrupper (Professional, Care, Art), rumsförmedlingen, anslagstavlan, produkter, PR
material för avdelningars bruk och valberedning.
Logga in: som ger ett snabbt sätt att komma till
SWEAs medlemsregister (KomMed), till InternInfo,
och till WordPress för dem som behöver konto där.

På SWEA Internationals huvudwebbplats (swea.org)
har Main Menu (den blå) uppdaterats så informationen
inte duplicerar det som alltid finns tillgängligt från
Network Menu.
Har du frågor eller förslag angående SWEAs olika
webbplatser kan du ta kontakt med webbredaktören
via webmaster@swea.org.

Figur 1:

HÄNG MED SWEA INTERNATIONAL VIA
SOCIALA MEDIER!
Hitta SWEA på Facebook
•

SWEA Världen (en sluten grupp för fullvärdiga
medlemmar) facebook.com/groups/
SWEAvarld/

•

SWEA Professional (också en sluten grupp
för fullvärdiga medlemmar) facebook.com/
groups/SWEA.Professional.Worldwide/

•

SWEA International (en öppen sida)
facebook.com/SweaInternational/

Följ SWEA International på Instagram: instagram.
com/sweainternational/

SWEAs webbredaktion
söker fler Sweor som vill
ingå i vår arbetsgrupp.
Uppgifterna omfattar
specifika ansvarsområden.
Se http://swea.org/2016/
webbredaktionen-nyamedarbetare/ för mer
information.

Figur 2:
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Elin vill belysa en
gränsöverskridande konflikt

Elin Marakatt, samisk kulturanalytiker och renskötare,
har av SWEA International tilldelats årets Agneta och
Gunnar Nilssons stipendium för Studier av Internationella
Relationer. Stipendiet uppgår till USD 10 000.
Elin Marakatt är same och renskötare och har med detta en
gedigen bakgrund i samisk kulturhistoria. Elin avser klarlägga
hur Sveriges och Norges politik och konflikten länderna emellan
rörande en gränsöverskridande renskötsel har påverkat samernas
villkor, levnadssätt och den traditionella renskötseln från 50-talet
fram till idag.

Agnes drömmer om världsscenen
Agnes Rosendahl, 16-årig dansare vid Kungliga
Svenska Balettskolan i Stockholm, tilldelas Sigrid
Paskells stipendium inom scenkonsterna 2017 av SWEA
International.

varje år äger rum vid Nordic Baltic Ballet Competition på
Dalateatern i Falun och i år vann hon första pris där. I höstas
fick hon ytterligare en guldmedalj med sig hem i bagaget efter
medverkan i franska danstävlingen Concours Grasse.

Årets Paskell-stipendiat är endast 16 år gammal och heter
Agnes Rosendahl. Agnes studerar sedan tre år tillbaka vid
Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm.

Juryns motivering:
“Agnes Rosendahl är en mycket begåvad ung dansare som
redan visar en harmonisk och mogen rörelsekvalitet. Med
hennes, i det närmaste perfekta, fysiska egenskaper och med
sin målmedvetenhet har Agnes de allra största förutsättningar
att nå sina högt ställda mål.”

Tidigare studier har skett på Base23, Alhankolinjen, parallellt
med studier vid Adolf Fredriks Musikskola. Till hösten startar
Agnes sina gymnasiestudier vid Kungliga Danska Balettskolan.
Agnes har genom Kungliga Svenska Balettskolan deltagit
i flera tävlingar samt medverkat i föreställningar såsom
Raymonda, Nötknäpparen och Svansjön vid Kungliga Operan.
År 2016 erhöll Agnes tredje pris i Stora Daldansen, som

Juryns motivering:
“Elin Marakatts projekt, som fokuserar på två länders
olika uppfattning om samernas urgamla rättighet till
gränsöverskridande renskötsel, ska resultera i att tydliggöra
hur utvecklingen och framtiden kan se ut för samerna på
Nordkalotten.”
Elin kommer att genomföra sin studie i samarbete med
Kulturvitenskapelig seksjon, Tromsö Museum, och utföra
fältarbete och arkivstudier i anknytning till projektet. Resultatet
av denna studie skall förhoppningsvis öka kunskapen om och
förståelsen för samisk kultur och historia och ge insikt i hur
samernas anpassning till ett modernt samhälle bör möjliggöra
renskötsel på båda sidor om gränsen och att konflikten mellan
Sveriges och Norges uppfattning torde kunna lösas.

Stipendiet på USD 10 000 kommer användas till
utlandsstudier inom klassisk balett med målet att uppfylla
Agnes högsta önskan: att bli klassisk dansare.

Ian forskar i skandinavisk litteratur
Ian Giles, doktorand i skandinaviska studier vid
University of Edinburgh i Skottland, har tilldelats
SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska
språket, litteraturen och samhället.
SWEAs stipendium uppgår i år till USD 10 000 och Ian
Giles belönas för sitt arbete med avhandlingen ”Tracing
the Transmission of Scandinavian Literature to the United
Kingdom: 1917-2017”.
Juryns motivering:
“Ian har under flera år bidragit till forskningen kring och
utförandet av översättningsarbeten från skandinaviska språk
till engelska. Detta har fördjupat hans intresse för relationerna
20

mellan svensk och brittisk kultur under de senaste hundra
åren och det allt varmare mottagandet av svensk och nordisk
litteratur i översättning i Storbritannien. Hans avhandling
studerar översättningsaktiviteten i ett sociokulturellt
perspektiv och han kommer att genom ett antal fallstudier av
utvalda verk lägga fram användbara metoder för översättning
av litteratur, både för översättarbranschen och förlagen,
liksom ökad förståelse av den skandinaviska litteraturens
egenart. Arbetet kommer att få avgörande betydelse för
skandinavister, särskilt i ett europeiskt perspektiv, men även
för den inomnordiska litteraturforskningen tack vare de nya
metoder och perspektiv han presenterar.”
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Vänskap över kont
inenterna

Vänskap är värdefull, särskilt när man flyttat långt hemifrån. Men hur förändras
din syn på vänskap efter att du flyttat några gånger? Från ett land till ett annat,
från en kontinent till en annan. Vill du ens ha nya vänner? Är expats bättre
än andra på att få vänner? Eller gör alla uppbrott att man blir försiktig och
tillbakadragen? Här delar några beresta Sweor med sig av sina erfarenheter av
vänskap över jordklotet..
TEXT: MALIN LAGER, SINGAPORE
FOTON: PRIVATA, ILLUSTRATION: ANNELIE OLSSON, SINGAPORE

vänner via alla möjliga digitala kanaler, men att det ändå var
– Det här med vänskap när man flyttar runt i världen, det
tråkigt att behöva missa viktiga händelser i vännernas liv som
är ingen dans på rosor, säger Sara Gerdner Kalle som bott
bröllop, dop och bemärkelsedagar. Med tiden lär man sig dock
utomlands de senaste 17 åren. Hon poängterar dock de olika
att hantera det och Anna förklarar att det
faserna av expat-stadier.
blir ett särskilt sätt att förhålla sig till den
– Är man ute för första gången letar man
vänskapen.
helt andra typer av vänskapsband än när
– Man kan inte både ha kakan och äta den,
man faktiskt rotat sig i landet och inte längre
Expat är en person som
alltså både vara delaktig i allt därhemma
är gäst.
bor och arbetar utanför sitt
och samtidigt bo utomlands och ha ett
hemland och som förväntas
spännande liv.
Vännerna i Sverige
återvända dit.
Anna Strandwitz Althén var i 35-årsåldern
Är det värt de smärtsamma avskeden?
när hon tillsammans med sin familj lämnade
Även om sociala medier gjort det lättare
Sverige för Kuwait. Hon tror att just åldern
att underhålla vänskap på distans kan det
kanske gjorde det lättare att behålla vännerna
ändå kännas svårt. Att kommentera saker
därhemma än om de hade varit yngre när de
på skärmen är ju inte alls detsamma som
flyttade.
att uppleva någonting tillsammans. Anna Strandwitz Althén
– Jag tror att efter många år utomlands hittar man en form
tycker att vänskapen väger upp avskeden. Det skulle vara svårt
som fungerar med vännerna hemma. Med våra riktigt nära
för henne att trivas i ett nytt land utan att ha vänner att kunna
vänner planerar vi skidresor, långhelger, midsommarfirande
föra betydelsefulla samtal med.
och middagar tillsammans långt i förväg. Vi har insett att
– Även om det är smärtsamt att förlora goda vänner när de
sommaren går fort och det gäller att planera, om man ska
flyttar vidare, tror jag att det vore än svårare att trivas i ett land
hinna träffas så mycket som möjligt.
utan att ha några vänner alls där.
Anna beskriver hur hon i början hade tät kontakt med sina
– Även om det är jobbigt med smärtsamma avsked tror jag det är svårt
att trivas i ett land utan vänner. Man behöver någon att ventilera sina
funderingar med, säger Anna Strandwitz Althén.
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ANNA STRANDWITZ ALTHÉN
Uppväxt: Göteborg
Bor i Singapore sedan januari 2016.
Har även bott i Kuwait i nästan åtta år.
Mina bästa vänner bor: i Sverige, Europa,
Mellanöstern, Asien och Singapore.
Mitt bästa tips för att vårda vänskapen:
håll kontakten så mycket du orkar via digital
kommunikation. Planera träffar, middagar, tjejhelger
och liknande i god tid. Avsätt lite mer tid än bara en
snabb fika.
Riktig vänskap för mig är när man kan vara sig
själv, prata, skratta och gråta tillsammans. Anförtro
sig, fråga om råd/ge råd och lita på varandra.

- Nackdelen är förstås att vänner flyttar och vissa lämnar väldigt stora
tomrum, men fördelen är att jag har vänner på olika kontinenter
som jag kan hälsa på, säger Christina Ericson som bott utomlands de
senaste 30 åren.

CHRISTINA ERICSON
Uppväxt: I Karlskoga, Täby och Stockholm
Bor i Singapore sedan Nyårsafton 2003
Har även bott i London 1986-1997, Jakarta
1997-2003
Mina bästa vänner bor: överallt på
jordklotet utom i Ryssland och gamla
östblocket.
Mitt bästa tips för att vårda vänskapen: att
anstränga sig för att hålla kontakten.
Riktig vänskap för mig är att bli glad vid
tanken på den personen och att alltid kunna
räkna med en utsträckt hand!

Efter nästan åtta år i Kuwait har Anna varit med om många
sorgliga farväl då nära vänner flyttat, och ännu fler avsked när
hon själv flyttat.
– Därför är det stundtals jobbigt att lära känna nya människor,
särskilt när man vet att man själv kanske skall flytta inom en
snar framtid. Men samtidigt är det ibland svårt att hålla emot
när man känner att det klickar och man har roligt tillsammans.
Anna berättar om hur hon ibland försökt undvika ny vänskap
som exempelvis under deras sista år i Kuwait. Barnen blev
kompisar med ett syskonpar som de inte känt tidigare.
– Jättekul för dem, tänkte jag, men jag orkar inte bli för
nära bekant med mamman. Men ibland går det inte att
motstå. Jag och mamman kände fin samhörighet och när jag
tänker tillbaka på den vänskapen var det absolut värt att låta
känslorna styra. Vi har fortfarande jättefin kontakt.
Christina Ericson lämnade Stockholm för cirka 30 år sen och
har bott såväl i London som i Jakarta och nu i Singapore. Hon
tycker definitivt att det är värt att utsätta sig för eventuella
avsked, eftersom de nya vänskapsbanden ger så mycket.
– Jag tycker att jag är extremt lyckligt lottad som fått
möjligheten att träffa människor från jordens alla hörn med
helt olika bakgrunder och synpunkter. Det berikar mitt liv och
vidgar mina vyer.
I början tyckte Sara Gerdner Kalle att det var otroligt

emotionellt när vänner eller hon själv flyttade, men efter att ha
varit med om det åtskilliga gånger tycker hon inte längre att
det är lika svårt.
– Antingen har jag blivit luttrad eller så känns jorden bara
mindre. Ingen bor längre än ett till tre flyg bort.
Orkar jag ta in ännu en person?
Vid millennieskiftet lämnade jag Sverige, hungrig på världen
och sugen på att lära känna nya människor. Jag flyttade till
New York och skulle bara vara borta ett halvår. Nu har det
snart gått 17 år och jag har fortfarande inte flyttat hem. Fem
länder och många internationella vänner senare känner jag
ibland att energin sinar. Orkar jag lära känna ännu en person?
Okej, lära känna är väl en sak. Man kan känna någon ytligt och
småprata lite när man råkas. Men orkar jag bli vän med ännu
en person? Orkar jag ta in ännu en person? Tänk om jag hittar
en ny bästa kompis som allting bara klickar med och ett halvår
senare berättar hon att de ska flytta. Christina Ericson orkar.
Trots 30 år utomlands tycker hon fortfarande att det är lika
roligt att träffa nya människor.
– Men det stannar vid spontana möten, en lunch eller en kopp
kaffe ibland om vi inte båda känner att vi har väldigt mycket
gemensamt och vill utveckla vänskapen. Tiden räcker inte till
helt enkelt, men ensam känner jag mig aldrig!

SARA GERDNER KALLE
Uppväxt: Skärhamn på Tjörn
Bor i Singapore sedan 2011
Har även bott i Norge, England, USA (South Carolina
och Hawaii), Kina (Guangzhou och Zhuhai), Hong
Kong. Totalt runt 17 år.
Mina bästa vänner bor: i Sverige, Dubai, Italien,
England, Singapore.
Mitt bästa tips för att vårda vänskapen: Sms:a då och
då, träffas om man är ’in the area’. Vi är fyra tjejer som
träffas årligen någonstans i världen vilket är fantastiskt.
Riktig vänskap för mig är när man träffas efter lång tid
och det känns som det var igår man sågs! När man kan
prata öppet om allt, våga visa sig sårbar utan att bli dömd,
träffas och skratta och flamsa mitt i veckan utan massa
planering innan – det är riktig vänskap för mig

- Om jag träffar någon som berättar att planen är att bo
kvar ett till två år är det sällan jag känner det är värt att
lägga mycket energi i den relationen, tragiskt men sant,23
utbrister Sara Gerdner Kalle som bott utomlands en
tredjedel av sitt liv.
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Expats byter telefonnummer och adderar varandra på sociala
medier fortare än kvickt, och det är många som uppskattar
just snabbheten i vänskapen. Vänskap som påbörjas
utomlands växer ofta fortare än den hade gjort om man bott
hemma.
Anna Strandwitz Althén har lärt sig mycket om människor
genom alla vänskapsband hon knutit under åren utomlands.
Hon har kommit till insikt om att människor från helt andra
kulturer kan ha samma funderingar och problem som man
själv har.
– Man inser att det inte alltid handlar om vilket land eller
religion man tillhör utan mer i vilken fas man är i livet och
där möts man med sina tankar och funderingar, just därför att
man befinner sig i samma fas i livet.

– Antingen har jag blivit luttrad eller så känns bara jorden
mindre. Ingen är längre bort än en till tre flyg, säger
Sara Gerdner Kalle längst till höger på bilden där hon
återförenas med vänner i Paris.

Sara Gerdner Kalle har bott utomlands en tredjedel av sitt liv
och det har definitivt förändrat hennes syn på vänskap.
– När jag var yngre älskade jag att träffa nya människor och
dessutom var jag en mästare i att hålla kontakten oavsett hur
många gånger jag flyttade. Jag var uppbokad varje sekund
under semestrarna i Sverige. Oj, vad stressigt det var! Efter att
ha flyttat runt på tre kontinenter och bott i åtta städer är Sara
mer selektiv när det gäller bekantskaper och riktiga vänner.
– Om jag träffar någon som redan vid första mötet berättar att
planen är att bo kvar ett till två år, så är det sällan jag känner
det är värt att lägga för mycket energi i den relationen, tragiskt
men sant!
Sara arbetar heltid och det reducerar möjligheterna att delta i
traditionella expat-aktiviteter.
– Även där måste jag vara mer selektiv i vad för aktiviteter vi
som familj engagerar oss i och med vem. Det ska ju fungera
för alla i familjen!
Är expats proffs på att få nya vänner?
– Definitivt, så länge viljan finns där, svarar Sara Gerdner
Kalle.
Många expats talar om den speciella anda och gemenskap som
finns expats emellan. Man befinner sig långt hemifrån, långt
från familj och vänner och i en miljö där allt är nytt vilket är
både spännande och skrämmande. Man får helt enkelt söka
stöd bland de som finns där och skapa sig en surrogatfamilj
av vänner. Expats är ofta öppna, omtänksamma och generösa
med sig själva och sin tid. De delar med sig av tips och
rekommendationer och plötsligt har man både skola, doktor
och tandläkare fixad, och man vet vilken restaurang man ska
boka när man firar bröllopsdag med maken.
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Hur behåller man vännerna efter flytten?
De expats som varit ute länge vittnar om den stora skillnaden
som digitala medier gjort i deras liv. Livet innan Skype,
Facebook och WhatsApp var betydligt mer isolerat och det
var mest den som orkade skriva riktiga brev som lyckades
hålla kontakten med gamla vänner. Idag är det ju mycket
enklare och man kan med lätthet gilla/lajka vännernas bilder
och inlägg. När man sen ses i verkliga livet behöver man inte
uppdatera sig så mycket om vad som hänt sista året utan man
kan gå rakt på sak och tala om det viktigaste. Sara Gerdner
Kalle reser mycket i sitt arbete, och får ofta möjlighet att
träffa gamla bekanta ute i vida världen, och ibland även på
hemmaplan.
– En barndomsvän som jag inte sett på säkert 20 år kom förbi
Singapore häromveckan och vi träffades över en kaffe. Tack
Facebook för det sammanträffandet!
Christina Ericson understryker att de digitala apparna gör
det enkelt att hålla kontakten. Hon har numera vänner på
flera kontinenter som hon kan hälsa på vilket hon tycker är
jätteroligt.
– Jag tror vi expats är måna om att vårda en vänskap väl för
att få den att bestå. Vi gör en extra ansträngning för att kunna
ses någon gång ibland, någonstans i världen. Det är nog
just det som är vänskap för mig; viljan att hålla kontakt trots
geografiska avstånd. Längtan till att ses för att det är så skoj,
och att alltid ställa upp och hjälpa varandra om det behövs
och möjligheten finns!

VÄLKOMMEN TILL VÄRLDSMÖTET
I PERTH 19-22 OKTOBER 2017!
Vi i SWEA Perth är oerhört glada och stolta över att
vara arrangörer av 2017 års Världsmöte. VM-kommittén
har under de senaste två åren diskuterat, planerat och
bokat in allt som behövs för att göra detta möte till ett
minne för livet. Sweor från jordens alla hörn kommer att
sätta sin prägel på Perth dessa dagar!
Fredagen den 20 oktober håller alla sju regionerna sina
årsmöten och lördagen den 21 oktober arrangerar
SWEA International Världsmötesdagen med tema
”SWEA – Kreativ gemenskap” på hotellet Pan Pacific.
Programmet hittar du här
http://vm2017.swea.org/program-vm2017/
Parallellt med mötena och föreläsningarna erbjuder
vi många spännande dagsutflykter i och runt Perth,
exempelvis till Rottnest Island, Kings Park, Caversham
Wildlife Park, Perth Mint och Penguin Island. Hela
programmet hittar du på
http://vm2017.swea.org/om-utflykterna/

Inte nog med de fullspäckade dagarna - vi har
dessutom kvällsprogram med middagar, underhållning
och härlig samvaro.
http://vm2017.swea.org/moten-middagar/
Den fantastiska efterresan går till en av världens
mest kända vin- och surfregioner söder om Perth. Vi
bor på 5-stjärniga Pullman resort i Bunker Bay och i
programmet ingår testning av lokala viner och öl,
promenader, valskådning och mycket mycket mera.
http://vm2017.swea.org/efterresa/
Vill du veta mer om SWEA eller vårt Världsmöte mejla
oss gärna på
vm2017@swea.org
Varma hälsningar
VM-kommittén

Artikeln har tidigare publicerats i SWEA-Magazin Singapore.
Skribenten Malin Lager lärde känna Yanling Duan från Peking i New
York år 2000. 15 år senare återförenades de på Gotland när Yanling besökte
Almedalsveckan.

VM-kommittén i hårt arbete. Från vänster: Annika Taylor Bullen, Ann-Marie Gustafson,
Charlotta Byrne, Catarina Hansson, Elisabeth Goddard och Lisa Jahrsten.
Frånvarande på fotot men med på Skype är Carrie Söderberg och Sofia Martin.
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TOPPKLASS

Uppochnedvänd
stjärnhimmel ”down under”

De väger lika mycket som en buss, är
otroligt skickliga på att hoppa, supernyfikna
och har sin egen sång. Varje år passerar
35 000 knölvalar västra Australiens kust och
strax utanför Dunsborough är en av de
bästa platserna att se dem.
TEXT: CARRIE SÖDERBERG, PERTH
FOTO: DAVID ASHLEY

H

avet strax utanför
Dunsborough
blänker förföriskt
i morgonsolen.
Enstaka fiskgjusar
dyker efter småfiskar
och ett gäng delfiner leker i en
bränning. En bit längre ut till
havs är det också full rulle. Det
är valsäsong och Naturaliste
Charters båt har precis stannat.
Det tar inte lång stund förrän de
dyker upp. Knölvalarna. De är
otroligt lekfulla och inte rädda
för människor.
Det är en av anledningarna till
att Paul Cross från Naturaliste
Charters är så förtjust i dem.
– Knölvalarna har ofta med
sig kalvar, som försöker lära sig
konsten att hoppa. Men det
blir mest ett gulligt magplask
eftersom de är så små, säger
Cross och skrattar.
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Naturaliste Charter lockar sill
till båten vilket uppskattas av
valarna.
– Det är verkligen något alldeles
speciellt att få se dem på så
nära håll, säger han.
Knölvalarna passerar
Dunsborough mellan september
och november på väg ner till
Antarktis.
– De stannar i området för att
vila upp sig och oktober är
perfekt tid att se dem, säger
Cross.
– Ibland har vi även tur och får
se en blåval, men de är inte så
mycket för att hoppa. Däremot
är det helt fantastiskt att få se
dem eftersom de är så sällsynta.

Visste du att...
Knölvalar kallas ofta havets
hjältar. Forskare som följt valarna
har konstaterat att de på flera
håll i världen räddat marina
däggdjur från att attackeras
av späckhuggare. Vid ett
tillfälle såg en forskare hur en säl
puttades ner från ett isflak av
ett gäng späckhuggare men
räddades av en knölval, som
transporterade sälen därifrån
på sin mage!
Glöm inte att boka efterresan
till Margaret River – valskådning
med Naturaliste Charters som
ingår i priset!
För mer info: vm2017.swea.org

Vi känner väl alla till Karlavagnen och
Polstjärnan, men på södra halvklotet
syns de inte.
– Allt är tvärtom på himlen här, säger
Carol Redford, även känd som Galaxy
Girl från det populära TV-programmet
Stargazers i Western Australia.
Så vilka stjärnor kan du se i Australien?
TEXT: CARRIE SÖDERBERG, PERTH
FOTO: AEYUNG PHOTOGRAPHY
Orion är upp och ned och stjärnorna sitter inte där
de ska. Trots att vi nordbor kan se många välkända
stjärnbilder här ”down under”, är minst lika många
främmande för oss.
Carol Redford berättar, att den södra stjärnhimlen har
något fler stjärnor än den norra, eftersom Vintergatans
centrum ligger närmare.
– I Australien ser man den ljusstarkare delen av
Vintergatan och några av världens mest fantastiska
klotformiga stjärnhopar. Men för att se dessa behöver
man teleskop.
Om du inte har ett teleskop?
– Det går att se mycket på den södra stjärnhimlen med
blotta ögat, säger hon.

Södra Korset
En av de mest kända stjärnbilderna i Australien är
Södra Korset.
– Den är vår motsvarighet till Karlavagnen och finns
även på vår flagga. Den går det inte att missa.
Besöker du ett observatorium kan du även skåda
Juvellådan inom samma stjärnbild.
– Den är fantastiskt vacker. Namnet kommer från de
tre olikfärgade stjärnorna som lyser som en rubin, en
diamant och en smaragd i Juvellådan, säger Carol.
Magellanska Molnen
Ett annat objekt på stjärnhimlen som du måste se är de
Magellanska Molnen.
– De är satellitgalaxer till Vintergatan och är bara
synliga på den södra stjärnhimlen. De ser ut som små
tussar och är lika stora som två femtioöringar.
Emu in the Sky
Australiens urbefolkning var de första astronomerna,
tusentals år före grekerna. I motsats till grekerna
fokuserade aboriginerna på Vintergatan och använde
sig ofta av de mörka delarna mellan stjärnorna för
att måla sina stjärnbilder, enligt Carol som fortsätter:
Aboriginerna har många berättelser om stjärnorna och
Emu in the Sky är en av de mest kända.
– Om du tittar på Södra Korset kommer du att se emuns
huvud och den långa kroppen som sträcker sig längs
hela Vintergatan.
Ladda ner appen SkyView. Peka appen mot stjärnorna
och den talar om vad du ser.
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ABORIGINSK KONST

ustraliens urinvånare, aboriginerna, har varit
bosatta på vår kontinent i åtminstone 60 000 år.
I västra och södra Australien har man funnit
40 000-årig klippkonst bestående av både
inristad konst och målningar i grottor.
Denna konst visar såväl numera utdöda djur som växter
och människor och långt senare även bilder av de första
europeiska fartygen när de anlände till Australien.
Ursprungligen målades också kartor över var vattenhål,
berg, träd eller källor fanns. Bilderna visade även Dreamtime
stories som har en stark spirituell betydelse. Färgerna som
valdes gav mening åt det som skaparna av konsten ville visa,
vilket kunde variera beroende på vilket folk de kom ifrån.
Även målningar på bark förekommer.

Numera dokumenteras kartor och Dreamtime stories
huvudsakligen på duk med ockra eller akrylfärg. De klassiska
prickarna eller “dots” kan visa topografin i det landskap man
beskriver, men används också ibland för att dölja hemliga
ceremonier. Aboriginsk konst har kommit att bli synnerligen
eftertraktad på grund av sitt unika ursprung och sin historiska
dokumentation. Den visas nu i konstgallerier och förekommer
i konstsamlingar över hela världen.
Nedan visas några exempel på nutida aboriginsk konst.

För att bekanta oss med Australiens äldsta
konstform kommer vi att besöka Japingka
Gallery både under torsdagens och söndagens
utflykter till Fremantle, havet och Kings Park
TEXT: KERSTIN FRIBERG, PERTH
FOTO: JAPINGKA GALLERY, FREMANTLE OCH
KERSTIN FRIBERG

År 2004 målades denna tavla av Lorna Napurrula Fencer (cirka 1925 till 2006).
Hon kom från Lajamanu i Tamani-öknen i norra Australien. Tavlan föreställer
vilda ätliga plommon. Aboriginerna hedrar anden i de vilda plommonbuskarna
genom att måla av dem och utför traditionella ceremonier för att få en god
skörd. Lorna var ålderkvinna och Custodian för bl.a. vilda tomater, vilda
plommon och tusenfotingar och anses vara en av de femtio förnämsta
aboriginska konstnärerna i Australien.

Detta konstverk målades av kvinnor från Spinifex-folket i västra Australien
år 2006. Männen representerade kvinnorna då denna konst visades på en
utställning i Fremantle. Spinifex-folket målade det land de hade fått överge, då
atombomber testades över Emu Junction och Maralinga på 1950-talet. Dessa
kartor/målningar användes senare som bevis för att deras folk sedan urminnes
tider bott och jagat på denna mark. Konsten lyfte fram traditionella och
betydelsefulla händelser, vilket resulterade i att Spinifex-folket fick s.k. Native
Title till sin mark år 2004.

Den mest välkände aboriginske konstnären är utan tvekan Rover Thomas från Västra Australien. Han
levde (cirka 1926 till 1998) och var verksam som artist i Warmun i östra Kimberley-regionen i Northern
Territory. Han målade i syfte att låta berättelserna från Dreamtime leva vidare och målade även kartor
som relaterade till Dreamtime. Denna målning från 1983 föreställer Bedford Downs Station där
Rover var boskapsskötare. Marken var täckt av salt och lera och landskapet var backigt. Dessa backar
förekommer i danser och dramatiska föreställningar i de så kallade Guirr Guirr-ceremonierna som
beskriver den dödes resa över det spirituella landskapet i norr, varifrån personen kom. Rovers verk har
visats vid bland annat Biennalen i Venedig år 1990 och på Hermitage Museum i Sankt Petersburg år
2000.
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Denna tavla målade sju kvinnor från Wangkatjungka-kommunen år 2010 och de
beskriver sina förfäders mark i Great Sandy Desert genom att visa de många viktiga
vattenhålen. Prickarna visar här topografin. Dessa kvinnor är alla ålderkvinnor i de
olika folkgrupper som de kommer ifrån och var och en har målat den del av Country
som de är utsedda tillsyningspersoner/Custodians över.
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Konstnären Samuel Namunjdja från Maningrida, Arnhem Land, målade denna “Yingarna - Mother
Rainbow Serpent” på bark år 2001 och den ormliknande varelsen har stor betydelse som mytologisk
29
figur för aboriginer i hela Australien. Ormen kan vara manlig eller kvinnlig och är huvudsakligen
associerad med vattnet i sjöar, bäckar, floder och vattenfall. Vattenfallens dånande sägs vara dess röst.

CANCERFORSKNING
PÅ HÖG NIVÅ
Anna Johansson, 39 år, uppvuxen
i Luleå och numera boende i
Perth, arbetar inom det nu hetaste
området inom cancerforskningen –
immunterapin. En lösning för vissa
former av bukspottkörtelcancer kan
vara på gång, enligt Anna.
TEXT: CARRIE SÖDERBERG, PERTH
FOTO: COURTESY HARRY PERKINS INSTITUTE
OF MEDICAL RESEARCH

D

et är en lugn och stilla
kväll i Karrinyup, en
familjeförort strax
norr om Perth. Längs
natursköna Lake Gwelup
rastas kvarterets hundar och på ett
närliggande fält spelar ett gäng tonåringar
fotboll, medan kakaduor och skator
tjattrar i eukalyptusträden.
I ett modernt radhus bor en av Perths
främsta cancerforskare, Swean Anna
Johansson med maken Ben och sönerna
William 10 år och James 3.5 månader.
Just nu är hon föräldraledig från
arbetet på Harry Perkins Institute of
Medical Research, där hon forskar inom
bukspottkörtelcancer och immunterapi.
Immunterapin har gjort stora framsteg de
senaste åren inom cancerforskningen.
– Länge var den forskningen inriktad på
att döda cancerceller. Men immunterapin
attackerar inte cancercellerna; i stället
aktiverar den immunförsvaret, säger Anna.
Trots att forskare arbetat med
immunterapi i över hundra år är det först
de senaste tjugo åren som framstegen har
kommit.
– Nu börjar vi äntligen kunna dra nytta
av tidigare forskning. Vi kan modifiera
vävnaden inne i tumören, så att
immuncellerna tar sig in och kan döda
cancercellerna och vi kan även hålla
immuncellerna vid liv där inne, säger hon.
– Det finns två antikroppar ute på
marknaden nu vilka har stor effekt på
hudcancer som spridit sig till andra delar
av kroppen. Den terapi vi arbetar med
inom bukspottkörtelcancer är av ett
liknande slag.
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Enligt Anna tar antikropparna bort
aktivitetsspärren på immuncellerna, så
att de blir hyperaktiva och kan börja
döda cancercellerna. Forskare har redan
sett dramatiska resultat på patienter med
hudcancer där metastaserna försvinner.
Redan under uppväxten i Luleå lockades
Anna av cancerforskning och som
femtonåring kände hon att detta skulle bli
hennes livs kallelse.
– Jag var fascinerad av cancerforskning
och över att cancerns gåta inte gick att
lösa. Det är jag fortfarande, säger hon.
Det är ett mycket komplext problem,
som kräver ett enormt tålamod, långa
timmar och åratal av studier. Efter
sin doktorsdisputation vid Umeå
Universitet om prostatacancer ville Anna
fara utomlands. Valet föll på Perth,
Australien, och ett projekt stött av Svenska
Vetenskapsrådet och under ledning av
den välrenommerade cancerforskaren
professor Ruth Ganss på Harry Perkins
Institute of Medical Research.
Just bukspottkörtelcancer är en av de
allra svåraste cancerformerna. De flesta
som drabbas är över 65 år och endast fem
procent överlever.
– Vi arbetar dygnet runt för att hitta en
lösning och har gjort många framsteg
på Harry Perkins, men det är svårt
för allmänheten att förstå varför
cancerforskning tar så lång tid, säger hon.
Anna och hennes kollegor på Harry
Perkins hoppas få fram ett läkemedel så
småningom.
– Vi har börjat en dialog med ett
läkemedelsföretag, men det är mycket
byråkrati som tar tid och det gör också de

Nikoo sprider svensk
tandhälsa i världen
Anna Johansson, (till vänster) Research
Associate på Harry Perkins Institute of
Medical Research i Perth. Hon arbetar
med immunterapi inom bukspottkörtelcancer.

kliniska studierna. Men jag tror verkligen
på det här med immunterapi. Det har
enorm potential, säger hon.
Hur det än går verkar det inte bli aktuellt
med flytt tillbaka till Sverige för Anna och
familjen på ett bra tag, även om det lockar.
– Min man Ben är väldigt förtjust i
Sverige, men först måste William växa upp
och gå ut skolan.
–Dessutom tycker jag jättemycket om
Perth. Allt, livsstilen, klimatet och havet är
fantastiskt. Det bästa är nog stränderna,
att få sitta och njuta av ett glas vin på
stranden. Men jag är även förtjust i Kings
Park och Swan Valley där man kan prova
ostar, viner, choklad och allt möjligt gott.
Vad är immunterapi?
Enligt Cancerfonden är immunterapi ett
sätt att förmå kroppens immunförsvar
att angripa cancerceller på samma vis
som immunförsvaret skyddar oss mot
andra smittämnen. Immunförsvaret har
dock ofta svårt att effektivt oskadliggöra
cancercellerna beroende på att tumörerna
sätter upp en rad effektiva blockader som i
sin tur avväpnar immunförsvaret.
Immunförsvaret är kroppens skydd
mot olika smittämnen, till exempel
förkylningsvirus och bakterier. Försvaret
identifierar och angriper det som är
främmande för kroppen. I denna
kamp spelar antikroppar som bildas av
immunförsvaret en viktig roll.
Cancerceller hör hemma bland kroppens
egna celler. De är samtidigt främmande på
så sätt att de har förvandlats från friska till
sjuka celler. Immunförsvaret har ofta svårt
att effektivt oskadliggöra cancercellerna.
Därför används olika metoder att stärka
deras kamp mot cancerceller.

Nikoo Bazsefidpay, grundare och ordförande i
Tandläkare utan gränser, klinisk handledare i
käkkirurgi på Karolinska Institutet samt tandläkare
i Försvarsmakten, har utsetts till Årets Svenska
Kvinna 2017 av SWEA International.
Nikoo, som var 13 år när hon kom till Sverige från
Iran, grundade efter avslutade tandläkarstudier på
Karolinska Institutet organisationen Tandläkare utan
gränser år 2008. Tandläkare utan gränser (TLUG)
är en oberoende och ideell organisation som sedan
2009 arbetar för att främja oral hälsa i länder med
brist på tandvårdsresurser. Organisationen vars
motto är att alla har rätt till frisk munhälsa, sänder i
dagsläget ut svenska volontärgrupper, bestående av
tandvårdspersonal eller studenter, två gånger om året
till Nepal, Tanzania, Etiopien och Zimbabwe. Under
projekttiden erbjuds gratis såväl akut som preventiv
tandvård samt undervisning i oral hälsa. Tandläkare utan
gränsers arbete finansieras av sponsorer, medlemmar
och volontärer.
Nikoos grundande av Tandläkare utan gränser bidrar
till att gamla som unga i fattiga länder får tillgång till
svensk tandvård vilket resulterar i bättre hälsa och ett
bättre liv. Genom att exportera både akuttandvård och
förebyggande tandvårdskunskap sprider organisationen
en bättre tandhälsa i världen samtidigt som den sätter
Sverige på kartan.
Nikoo, som brinner för sin organisation, är en stark,
orädd och tacksam ung kvinna som sprider sin kunskap
eftersom hon känner att hon fått så mycket gott i livet
och vill återgälda detta.
Mottagaren av ÅSK skall vara en svensk kvinna som på
ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige
av i dag ute i världen.
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NU ÄR VI 660 000
UTLANDSSVENSKAR
Tycker du om att bo
utomlands? Det är du i så
fall inte ensam om. Antalet
utlandssvenskar runt om
i världen ökar stadigt och
utgör nu ungefär sju procent
av Sveriges befolkning. Det
är lika många människor
som det bor i Lappland,
Norrbotten, Västerbotten
och Jämtland tillsammans.
I den kartläggning som
organisationen Svenskar
i Världen genomfört
i samarbete med
svenska ambassader,
konsulat, skolor, svenska
kyrkan och svenska klubbar
konstateras att antalet
utlandssvenskar nu uppgår
till hela 660 000.
TEXT: LOUISE LING-VANNERUS,
SAN FRANCISCO
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N

är Sverige blir grått och
kallt väljer många att
packa väskan och bege
sig ut i vida världen.
Utvandrande svenskar har funnits i alla
tider, men utvandringen har inte varit
så omfattande som nu sedan slutet av
1800-talet och början av 1900-talet och
trenden är att utflyttningen fortsätter att
öka. Runt 56 000 människor valde 2015
att flytta ifrån Sverige och frågan är vart
alla tar vägen och varför?
Amerikanska västkusten populärast
Den typiska svensken som utvandrar
är en kvinna i 25-30 årsåldern som far
till USA och då framför allt till den
amerikanska västkusten. Totalt har över
150 000 svenskar officiellt utvandrat till
USA. Amerika har alltid varit populärt
för svenskar och för mindre än 100 år
sedan fanns det fler svenskar i Chicago
än i Malmö. Chicago var därmed
Sveriges tredje största stad.
Av de 150 000 svenskar som bosatt sig
i USA är nästan 60 procent kvinnor,
medan män tycks föredra Finland och
Australien, åtminstone sett till den
procentuella fördelningen män/kvinnor.
Den största skillnaden mellan könen
återfinns emellertid i Frankrike där 70
procent av svenskarna är kvinnor och
bara 30 procent är män.

Tjäna pengar i Norge
Även Norge är ett populärt land att
flytta till. Nästan 100 000 svenskar bor
och arbetar i vårt grannland och tittar
man närmare på siffrorna förstår man
varför. När undersökningen gjordes
låg den genomsnittliga månadslönen i
Norge på cirka 42 000 kronor jämfört
med 27 900 kronor i Sverige, vilket
betyder att du som svensk tjänar mer
än 50 procent extra, om du bara tar
dig över gränsen i väster. Lika många
flyttar till närbelägna Storbritannien,
eller tar flyget söderut och bosätter
sig i Spanien och nu även i Portugal
och Thailand som båda har ökat i
popularitet. Det är framför allt personer

i pensionsåldern som vill njuta av sol
och golf när arbetslivet är över. Men
i ”svenskstäderna” Fuengirola och
Torrevieja på spanska solkusten bosätter
sig även många yngre för att det där
finns både svenska skolor och kyrkor.
Enligt SOM (samhälle opinion medier)
-Institutets senaste rapport påstår sig
svenskar som bor utomlands över lag
vara lyckligare än personer som bor i
Sverige, 51 procent jämfört med 38. De
har också högre utbildning och återfinns
oftare i arbets- eller företagsledande
funktioner. Trots detta kan drygt 60
procent tänka sig att flytta tillbaka till
Sverige.
Cirka 45 procent av de svarande i
samma undersökning anger förvärvsarbete som en av anledningarna till att
flytta utomlands. Män utvandrar i högre
grad för att arbeta, medan kvinnor
oftare har partner eller släkt boende i
landet, alternativt är medföljande. En
annan vanlig bidragande orsak till flytt
är att man helt enkelt blivit förtjust i
landet eller att man studerar där. Nästan
30 000 svenskar studerar utomlands
varje termin och för många av dem blir
det början på ett boende utomlands.
Populärast är USA, där 5 664 studenter
studerade under läsåret 2013/14
och då framför allt i orterna Santa

Monica, Santa Barbara och New York.
Populäraste studieorten är dock London
med ca 2 250 studenter.

Fotnot: Som utlandssvenskar räknas de
personer som är bosatta i ett annat land
mer än sex månader per år.

Men kartläggningen hade även ett annat
syfte, det att framhålla den omfattning
och resurs som utlandssvenskarna
utgör för Sverige. Det finns nämligen
ingen myndighet som har den samlade
bilden. Skattemyndigheten vet hur
många svenskar som har skrivit ut sig,
Pensionsmyndigheten hur många som
får pension i utlandet och Centrala
studiestödsnämnden hur många som
får studiemedel utomlands. Sedan
finns ett stort mörkertal som Svenskar
i Världen nu för andra gången försökt
kartlägga genom denna studie som
genomförts i 126 länder.

* Källor: Boken Svenska
Utlandsröster som baseras på SOMundersökningen av utlandssvenskar
2014. Enkätundersökning baserad på
2 668 svarande bosatta i 103 olika
länder. I Svenskar i Världens
kartläggning 2015 svarade över 3400
personer från 126 länder. http://som.
gu.se/digitalAssets/1564/1564166_
svenska-utlandsr--ster-fulltext.pdf

– Regeringen borde se utlandssvenskarna som en resurs för Sverige.
Alla de här människorna utanför
landet förmedlar en bild av Sverige,
konstaterar Karin Ehnbom-Palmquist,
generalsekreterare i Svenskar i Världen.
Här intill finner ni topp 15-listan över
de populäraste länderna, men det är
viktigt att ha i åtanke att långt ifrån
alla utlandssvenskar rapporterar att de
numera bor utomlands, så siffrorna kan
vara högre i verkligheten.

Topp 15-listan
1 USA:
2 Storbritannien:
3 Spanien:
4 Norge:
5 Frankrike:
6 Tyskland:
7 Thailand:
8 Finland:
9 Danmark:
10 Italien:
11 Australien:
12 Schweiz:
13 Belgien:
14 Kanada:
15 Nederländerna:

150 000
90 000
90 000
90 000
30 000
23 000
20 000
15 000
15 000
12 000
11 000
10 000
10 000
7 000
6 500

Finns du på konsulatets nödlista?
Många ambassader har “svensklistor”
men om man finns med på dem beror
på var man bor. Syftet är
att kunna nå lokala svenskar vid t ex en
naturkatastrof. Man kan hos UD
anmäla utlandsvistelse upp till ett år i
taget. Mer information finns på
http://www.swedenabroad.com/
svensklistan.
Artikeln har tidigare publicerats i
SWEA-Magasinet, San Francisco.

Av de 660 000 svenskar som finns spridda i världen
är USA, Norge, Storbritannien och Spanien de
populäraste länderna att bosätta sig i. Högst i kurs
bland städerna står London och Oslo, dit totalt
150 000 svenskar flyttat.
Foto: Listor.se
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SWEA SAN DIEGO DONERAR
TILL SVENSK FORSKNING
En januarimorgon i år
fick Ia Dübois ett mejl
från Annica Backlund,
SWEA San Diegos
avdelningsordförande, med
titeln “Donationsfråga”.
När hon öppnade mejlet
tappade hon helt hakan.
Annica undrade hur de
skulle göra för att donera
45 000 US dollar från en
fond som de ville avsluta.
Här berättar Ia Dübois
mer om donationen och
om SWEA-fonden vid
University of Washington.

S

tyrelsen i San Diego hade
röstat för att donera hela
kapitalet i sin fond till den
fond som SWEA Seattle 2010
skapade vid Skandinaviska
Institutionen, University of Washington
(UW). Vilken enorm överraskning och
vilket otroligt glädjerop det blev!
TUSEN TACK till SWEA San Diego
för modet och generositeten som ligger
bakom detta fantastiska beslut om
utbildningsstöd till forskarstudenter
som valt en framtid som professorer
med svenska språket och kulturen i
fokus. SWEA Seattle, regionen och alla
på Skandinaviska Institutionen tackar
er styrelse och alla era medlemmar som
på årsmötet den 23 februari röstade
igenom er donation till SWEA-fonden
vid UW.
2010 skapade SWEA Seattle en fond
vars like ingen annan avdelning i

SWEA har, en fond etablerad vid en
stor välkänd akademisk institution.
Avdelningen hade sedan många år
tillbaka delat ut ett stipendium internt,
men liksom många andra avdelningar
haft svårt att finna bra kandidater som
hade ambitionen att även i framtiden
arbeta för främjande av svensk kultur
här i USA. Styrelsen hade ofta talat
om en större donation som stöd för
undervisningen i svenska vid UW.
Eftersom min kollega och tillika SeattleSwea, professor Lotta Gavel Adams,
och jag arbetar med undervisning
i svenska språket och skandinavisk
kultur vid Skandinaviska Institutionen
på UW, var vi väl medvetna om hur
svenskundervisningen skärs ner vid
många akademiska institutioner i
USA. Vi måste av det skälet måna om
tillväxten av framtida skandinavister
och svensklärare. Tanken på en större
fond kom då på tal, en fond som en

TEXT: IA DÜBOIS, SEATTLE
FOTO: PRIVAT

dag helt skulle kunna betala, åtminstone
ett kvartal till att börja med, för en
forskarstudents studier i svensk litteratur
eller samhällskunskap. Med denna
tanke som grundval valde styrelsen
att kalla fonden ”The SWEA Seattle
Endowment for Excellence in Swedish
Studies”. UW kändes dessutom som det
rätta stället för en dylik fond, eftersom
undervisning i de skandinaviska
språken är säkrad för all framtid vid
UW. Detta lagstadgades 1909 sedan två
motioner presenterats för regeringen
i huvudstaden Olympia år 1908. Det
svenska programmet vid UW kan alltså
inte elimineras, något som har hänt vid
många universitet i USA de senaste åren.
Donationer kan dessutom öronmärkas
här till t.ex. svenska programmet.
Idag finns endast två skandinaviska
institutioner i USA där man kan ta
en MA eller PhD: den ena här vid
UW och den andra vid University of
California i Berkeley. Vid vår senaste
årliga skandinaviska konferens, SASS
(the Society for the Advancement of
Scandinavian Studies) summerade

jag, att nio av vår institutions tidigare
doktorander nu arbetar som professorer
vid universitet här i USA, där de
fortsätter att sprida svenskhet till
hundratals studenter.
I regel stöds forskarstudenter
ekonomiskt genom en lön på ca $1700
per månad. De slipper även betala
studieavgiften. Men i ekonomiskt
svåra perioder skär universiteten ner
på dessa tjänster och svenskstudierna
måste ofta läggas på hyllan. Det är i
den situationen som SWEA-fonden
blir ett otroligt viktigt stöd för lovande
studenter. Inom en snar framtid
kommer de att sprida sina gedigna
lärdomar om Sverige, vårt språk och vår
kultur till yngre generationer i USA eller
annorstädes. Fonden gör oss dessutom
professionellt synliga och ansluter sig
helt till SWEA Internationals syften
att sprida och främja svensk kultur och
tradition i världen. Fonden är den första
i sitt slag inom SWEA International.
Många avdelningar inom USA har egna
generösa stipendiedonationer som delas
ut varje eller vartannat år. Skillnaden

•

lätt för att leda och samarbeta?

•

ett öppet och glatt sinnelag?

•

god förmåga att lyssna och se till väsentligheter?

•

erfarenhet av att ha många bollar i luften och kan hantera
stress?

•

upplevt minst ett stort internationellt SWEA-möte?

•

SWEA-erfarenhet?

•

tid och energi?

Uppskattar och värderar du …
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Dessa ringar på vattnet har nu satts
igång. Efter att ha låtit fonden växa i
fem år blev Karin Eriksson 2015 vår
första stipendiat, en doktorand som
skriver sin avhandling om sameidentitet
hos samer i Stockholmsområdet. Den
imponerande donation vi fick från
SWEA San Diego har givit fonden stor
tillväxt och möjligheter att en dag kunna
stödja en student under ett helt studieår
kan snart vara inom räckhåll.

SWEA INTERNATIONAL SÖKER
INTERNATIONELL ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
FÖR MANDATPERIODEN 1 JANUARI 2018 – 31 DECEMBER 2019
Har du ...

Ia Dübois, dekanus Bob Stacey, Lotta Wiklund med donationschecken och
Lena Powers.

mellan dessa och UW:s är inte så stor.
Stipendier som stora SWEA-avdelningar
ger ut måste även de ses som säkrade
så länge avdelningen existerar. Men
jag skulle vilja jämföra The SWEA
Endowment med stenen som kastas i
vattnet och skapar ringar som växer och
sprider sig över ytan. Likadant är det
med de forskarstudenter som kommer
att få fondens stöd och sedan bli
universitetsprofessorer som undervisar
om svensk kultur och det svenska
samhället för otaliga studenter som i
sin tur går ut i samhället och fortsätter
spridningen.

•

SWEAs syften och verksamhet som Sverigefrämjande
organisation?

•

det globala nätverket och den gemenskap vi Sweor delar
världen över?

•

det stöd vi Sweor ger varandra såväl i våra lokala
avdelningar som avdelningar emellan?

Om du svarat JA på dessa frågor och känner att din utåtriktade
personlighet och dina erfarenheter passar, så har du din chans
nu att förvalta och vidareutveckla vår organisation under
mandatperioden 1 januari 2018 till 31 december 2019
Hör av dig till Valberedningen för mer information. Känner
du någon som det här ovan stämmer in på, så hör av dig
till Valberedningen (valberedning@swea.org), som varmt
välkomnar alla tips.
Rose-Marie Wiberg, Marbella (sammankallande)
Margaret Sikkens Ahlquist, Holland
Åsa-Lena Lööf, South Florida
Sista ansökninsgdagen för IO: 15 september 2017
Sista ansökningsdagen för VIO: 7 november 2017
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ÅRETS SVENSKA
UPPFINNARKVINNA
ÄR EN SWEA
Kristina Frisk älskar att hitta lösningar på
vardagsproblem och att uppfinna ”schyssta
grejer” som underlättar och förbättrar
människors liv. Nu har hon utnämnts till Årets
Uppfinnarkvinna för en liten specialkudde som
ska göra våra tandläkarbesök behagligare. Priset
delades ut av Svenska Uppfinnareföreningen och
ALMI företagspartner.
TEXT: ELSA MARÉCHAL, GLOBAL
FOTO: STÉPHANE MARÉCHAL

V

em känner inte igen problemet med saliv som
samlas i munnen under en behandling hos
tandläkaren och vem har inte försökt stöta bort
den obekväma spiralen som skaver i gommen?
Kristina Frisk började fundera på problemet och kom på en
mycket bekvämare lösning: en liten kudde som gör jobbet.
Hennes uppfinning tog både den svenska och internationella
marknaden med storm.
– Det är fantastiskt att tänka sig att varje dag sätter tjugo
fulla busslaster med patienter någon av de här två i munnen,
säger hon, och i handflatan håller hon två små vita formsydda
kuddar: den ena ska sättas under tungan och den andra
innanför kinden.
Kristina pratar fort, har lätt för skratt och hennes pigga ögon
visar på stor nyfikenhet och jävlaranamma. Det är nog just
hennes positiva sätt att se på saker som har gjort henne till
uppfinnare. När Kristina ser något som inte fungerar, nöjer
hon sig inte med att klaga utan försöker i stället att hitta en
lösning.
– Att uppfinna är som en sport för mig och jag tänker alltid,
”hur kan man lösa det här problemet på ett enkelt och billigt
sätt?” Jag försöker hela tiden skala bort så att det blir så
funktionellt som möjligt, förklarar hon.
Hennes kritiska och praktiska tänkande har gjort att hon har
patent på en rad uppfinningar. Hon har genom åren uppfunnit
och designat allt ifrån bruksföremål och husvagnsinredningar
till blöjor och tandvårdsprodukter.
– Min allra första uppfinning, en nötknäckare för enhänta,
gjorde jag när jag gick första året på högskolan för design och
konsthantverk, HDK. Jag gjorde den i lönn och den använder
vi fortfarande varje jul.
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Kristina Frisk är född och uppvuxen i Göteborg och efter
slutexamen på HDK frilansade hon som industridesigner för
bland andra Höganäs och Mölnlycke. I slutet av 1980-talet
flyttade hon tillsammans med man och barn utomlands, först
till Bryssel och sedan till Lissabon.
Det var i Portugal hon för första gången kom i kontakt med
SWEA.
– Jag gick med när jag träffat Gunilla Possenius som var en av
dem som hade startat avdelningen i Lissabon. SWEA betydde
kontakter med andra svenska kvinnor och en chans att följa
med på utflykter till ställen som jag annars inte hade kommit
till. Jag minns att jag tog med min bebis i barnstol till den
första SWEA-middagen i Lissabon. Jag var en aktiv medlem
och tog bland annat hand om SWEA-bladet som jag var
redaktör för och senare blev jag kassör.
I Portugal arbetade Kristina bl. a. med att designa azulejos,
portugisiska kakelplattor. När den stora ekonomiska krisen
blev ett faktum, bestämde sig familjen för att flytta tillbaka till
Göteborg. Kristina var då 53 år, hade inte arbetat i Sverige på
över 20 år och förstod att det skulle bli svårt att ta sig in på
arbetsmarknaden igen.
– I stället för att söka arbete undersökte jag vad som
behövdes i Sverige och insåg då att kvinnliga entreprenörer
efterfrågades. Då ska de få det, tänkte jag och började leta
efter idéer till ett nytt företag.
Hon letade efter en bransch som gick bra även under krisen
och såg då att tandvården var en växande bransch.
– Det finns fortfarande många vuxna som inte går till
tandläkaren därför att de är rädda, de tycker det är obehagligt

eller att det gör ont. Så jag började fundera på vad en
tandläkare kunde behöva för att patienterna skulle må bättre.
Sedan tog det cirka två år för Kristina att få ut sin första
färdiga tandvårdsprodukt.
– Nu har en internationell tillverkare och distributör köpt
rättigheterna. Det känns fint att veta att min uppfinning idag
används i både Japan och Tyskland. En uppfinning är som ett
barn; man bär det, men sedan måste man släppa det för att det
ska få pröva sina egna vingar.
– Jag tror det är fel att säga att bara somliga har förmågan och
kreativiteten att uppfinna saker. Jag tror att alla kan uppfinna
något, om de bara tar sig tid, sätter sig ned och riktigt funderar
över hur något kan förbättras. Varje dag accepterar vi en
mängd saker som vi skulle vilja ha på ett annat sätt.
Kristina har inte sagt sitt sista ord inom tandvården. Nu hon
är redan i full gång med nästa projekt. Idén kom när hon gick
och blästrade tänderna.
– Efter behandlingen hade jag något konstigt klibb över
hela ansiktet som jag var tvungen att tvätta bort inne
hos tandhygienisten. Jag tyckte det var obehagligt och
tidskrävande. Detta måste man kunna göra något åt, tänkte
jag. Här finns det utrymme för en ny produkt.
Först gjorde hon en enkät hos tandhygienister för att ta reda
på om det var ett problem för andra patienter också och det
visade sig att cirka 89 procent höll med.
Då uppfann Kristina en mask som skyddar ansiktet under
behandlingen. Just nu väntar hon på att de första maskerna
ska komma från fabriken.
– Så länge jag kan hitta problem som jag kan ta tag i och som
kan förbättra patientens upplevelse hos tandläkaren kommer
jag att fortsätta uppfinna inom området, säger hon med
bestämd blick.

KRISTINA FRISK
Ålder: 57 år
Yrke: Industridesigner
Familj: Maken Johan och två utflugna barn.
Bor: I hyreslägenhet i Göteborg.
Gör på fritiden: Sjunger i kör och målar
En uppfinning du skulle vilja ha gjort: Blixtlåset
Tips till nya uppfinnare: Man ska vara kritisk,
envis och tro på sin sak.
För mer info: www.guf.se www.caresumables.com
Din relation till SWEA idag: Jag är medlem
i Göteborg. Numera deltar jag inte i så många
aktiviteter, men det är viktigt för mig att veta vad
som pågår. Jag är mest aktiv i nätverket SWEA
Art. Vi har haft ett par gemensamma utställningar
i Göteborg och det tycker jag är roligt att vara med
på.

37

e va

Jag söker på ”Sverige” eller ”svensk” för att få
idéer. Mest använder jag Sveriges Radio som har
mängd program jag gillar: Godmorgon Världen,
Dagens Eko, Sommar- och vinterpratare med flera.

Stil i P1 - Program om mode och stil.
Värvet - Journalisten Kristoffer Trump med en gäst.
Meny i P1 - Det låter galet, men
matlagningsprogram på radio med
Tomas Tengby är bra!

o hb ot

Lyssnar gärna på Morgonpasset i P3 när jag
tränar. Tiden går fortare då, men det händer
att jag får konstiga blickar när jag skrattar
högt på gymmet.

m a rit

b

Kära barn - Om barn och föräldraskap.
Drivet - Handlar om svenska drivna kvinnor.
Bildningspodden - Podcast för vetgiriga.
P1 Dokumentär, P3 Dokumentär och
P4 Dokumentär

När jag har lite sverigelängtan lyssnar jag på Skärgårdsradion
cha
som dessutom betyder väldigt mycket sommar för mig.
r
Sommartid sänder de från Sandhamn och gör många
bra småreportage. De som gör radioprogrammen har
lång erfarenhet och spelar inte bara kommersiell musik
utan även äldre och olika sommarhits. På fredagar
brukar de sända grillparty på bryggan.

lo

På www.brapodcast.se finner du
Sveriges 100 mest populära podcasts.

in d

Podcast på iPhone/iPod Touch/iPad

Att prenumerera på en podcast i Apples
Podcaster:

Läs mer på www.brapodcast.se.

n

This American Life - Nytt program varje vecka,
har vunnit alla tänkbara podpriser.
Freakonomics - Med författarna till succéboken
Freakonomics.
Presidential - Aktuell podcast om alla presidenters
väg till ämbetet.

99% invisible diskuterar design och arkitektur
med fokus på de delar som inte alltid är de mest
n
uppenbara. Varje podcast tar upp ett
so
specifikt ämne/exempel.
Jag lyssnar även på Barnvagnspromenader där en psykoterapeut och en barnmorska pratar om
utveckling och alla saker som kan dyka upp
bland våra små och hur man kan möta vissa beteenden
m.m.

Bite - Undersökande podcast om matoch matpolitik.
Surprisingly Awesome - Programledarna
avslöjar ”the hidden awesomeness”
i vardagliga ting.
På www.goodpodcast.net finner du
Amerikas 100 mest populära podcasts.

Jag har nyligen börjat lyssna på en podd från Sveriges Radio som heter USA-valpodden. Väldigt
intressant att få ett annat perspektiv och andra
analyser av vad som sker här som komplement till
de amerikanska mediernas rapporter.

in

g el a p

l

1. Sök fram den podcast du letar efter i sökrutan. Klicka på raden,
i det här exemplet ”Stil” i P1.
2. Klicka på knappen prenumerera och podcasten läggs till
under menyn ”Dina podcasts” så hittar du den och alla andra
avsnitt enkelt nästa gång.
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Till Windows Phone finns ett gäng trevlig appar.
t1PEDBTU JOCZHHEBQQGÚS ,MJQQQÌ:PVUVCF
t1PDLFU$BTUT
t1PDLFU-PVOHF t$BTU$FOUFS

Stuff you should know - Program som verkligen
djupdyker i olika ämnen.

Eat this! med Leila Lindholm och Niklas
Ekstedt. En matpodd som handlar
om allt mellan himmel och jord.
Inte så mycket om mat och
recept som jag trodde men det är
en otroligt rolig podd!

ih

Det finns en uppsjö av olika appar för att lyssna på podcast. Några
finns till både iPhone och iPad, andra inte. De flesta synkroniserar
hur långt du lyssnat på ett avsnitt mellan dina enheter och skickar
en notis när ett nytt avsnitt finns tillgängligt. App-recensionsidan
The Sweet Setup rekommenderar appen Overcast som finns till
både iPhone och iPad.
t"QQMF1PEDBTU t0WFSDBTU
t1PDLFU$BTUT
t"DBTU

Podcast på Windows Phone

Curious City - Korta program som försöker svara på
lyssnarnas frågor om Chicago.

ju n nes

Precis som till iOS finns det en mängd olika appar. Nedan hittar
du några av alternativen som finns att ladda ner på Google Play
Store. Om du behöver fler tips, googla ”android podcast guide”
för ännu mer information.
t1PDLFU$BTUT
t#FZPOE1PE
t"DBTU

s

En podcast (poddsändning, poddradio eller podd) är ett enkelt
sätt att prenumerera på ljud- eller videofiler via nätet. Via ett program eller en app väljer du vad du vill lyssna på, sedan får du nya
avsnitt löpande. Den vanligaste plattformen för att distribuera en
podcast är att använda sig av iTunes Store. Apple erbjuder en gratis katalog där vem som helst kan lägga till sin podcast, även du.

Serial - Kriminalpodcast producerad av WBEZ i Chicago.

n

Podcast på Android

A

Hur lyssnar man på podcast?

n ic

Amerikanska podcasttips

fl od

an

an då?
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Ingela Pihl

Jamen, hur gör m

h

lm an

Sverige och Europa.
För att lyssna använder jag mig av den inbyggda appen i
Appletelefonen som heter Podcaster och ibland lyssnar jag också
via den app som heter Acast som även innehåller bilder
till en del podcasts för att illustrera det som sägs.
Jag följer en mängd podcasts som jag sökt
fram och valt att prenumenera på och så fort
det kommit ett nytt avsnitt så ser jag det i
podcastappen. Jag kan sedan välja att streama
avsnittet direkt eller ladda ner det lokalt till
telefonen. Innan jag flyger långt brukar jag
passa på att ladda ner en mängd intressanta
avsnitt så går resan fortare. Annars lyssnar
jag när jag promenerar, städar, cyklar eller
skall somna – det är perfekt!
Hoppas du hittar dina egna favoriter i podcastvärlden! På sidan här nedan får du några bra tips att börja med.
Trevlig lyssning!

Spår - Kriminalpodcast där gamla fall utreds av två
nitiska journalister.

gl

n?

Sommar och Vinter i P1 - Klassiskt pratprogram med
både kända och okända människor.

ei

J

lyssnar
t
s
a
c
d
o
p
n
e
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Vil
du till just nu?

Svenska podcasttips

Ja, vad är det egentlige

a, jag måste erkänna, det tog en stund innan jag vågade mig
på det där med podcasts. Trots att jag är van att arbeta med
IT och jämt och ständigt har smartphone och dator nära till
hands, så var det en liten tröskel som jag behövde ta mig
över för att komma igång. Men när jag väl gjorde
det – hjälp, vilken intressant, avkopplande, berikande, underhållande, tänkvärd och utvecklande värld jag mötte!
Idag är det nog ingen som inte hört begreppet podcast, men få kanske vet vad det är? Man
kan säga att det är som en radio- eller tv-kanal
som sänds på nätet. Ibland är det även så att de
radioprogram man kan höra på ”gammelradio”
finns som podcasts, vilket innebär att du kan
lyssna på dem om och om igen, och när du vill.
Radiovärlden blir mycket större när du på ett enkelt sätt kan få tillgång till program från hela världen och som
utflugen svensk känner jag ibland att det är både intressant och
nödvändigt att hålla sig lite uppdaterad med vad som händer i
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Artikeln har tidigare publicerats i SWEA-bladet Chicago

Naturen inspirerar
Annelie till konst
Annelie Olsson är illustratören
bakom SWEA-kvinnan, bilden
som används över hela SWEAland. Tack vare sina illustrationer
för SWEA har Annelie fått
uppdrag att förse både en
barnbok och en vanlig bok med
bilder.
TEXT: MARIA SEHLIN, SINGAPORE
FOTO: IDA MARIA FRITZELL, SINGAPORE

Redan som 13-åring hade hon sin första konstutställning
hemma i den lilla byn i Blekinge. Det blev succé, allt
såldes slut. Efter flera konstskolor, tre i Stockholm och en
i Prag hamnade Annelie så småningom i Singapore,
när maken Roger blev erbjuden arbete för Sandvik AB
där. Då hade hon fullt upp med tre små barn, men så
småningom tog hon upp konsten igen.
I ett lugnt villakvarter norr om Botaniska Trädgården
i Singapore bor Annelie Olsson med sin familj. I en
lummig grönska, med ett ståtligt mangoträd på
tomten, tassar deras katter runt på altanen framför ett
charmigt hus med vackert spröjsade fönster. Det här är
det enda ursprungliga huset i området berättar hon,
grannhusen har rivits och ersatts med stora moderna
funkisvillor.
– Jag älskar att här är så tyst och grönt! Ibland tittar
apor, sibetkatter (ett rovdjur) och varaner förbi på
tomten och där på granntomten finns hönor som
kacklar, säger hon och pekar mot en grön backe. Just
i det här huset har familjen bott i fyra år, men de kom
till Singapore redan år 2000. Då var dottern Tuva elva
dagar och de planerade att stanna kontraktets tre år.
– Jag hade aldrig varit i Asien och tyckte det var så
spännande! Det är fortfarande spännande och jag har
mycket kvar att göra här, säger Annelie.
Nu ser de Singapore som hemma, även om de har
en fot kvar i Sverige med sommarstuga i uppväxtens
Blekinge.
– Jag gillar värmen här och maten. Och att det finns
så många trevliga människor. Och den blandade
kulturen, att det är så internationellt, säger Annelie på
frågan om vad som är bra i Singapore.
Vänner genom SWEA
Hon har varit aktiv i flera olika SWEA-grupper och är
sedan länge medlem i ett matlag och i en bokklubb.
– Det är så kul! Jag älskar både matlaget och
bokklubben, man lär sig massor och träffar många nya
människor, säger Annelie.
Hon är även en flitig deltagare på de regionmöten som
hålls inom SWEA. Korea, Japan, Australien och Malaysia
är några av de länder hon besökt med SWEA. Hon har
varit med på elva regionmöten i Asien och berättar
entusiastiskt om minnesvärda upplevelser. Vandringar
i Kyoto, kul shopping i Bangkok, tempelboende i
Seoul, där de väcktes av en munk och en minnesvärd
middag med vita dukar uppe på kinesiska muren tillhör
hennes minnen för livet.
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ANNELIE OLSSON

– Jag har så många fina intryck från resorna, som varit
helt fantastiska. Genom att arrangörerna är Sweor
på plats får vi se landet med de bästa guiderna och
uppleva ställen som vi aldrig hade hittat till annars. Det
har varit otroligt intressanta resor.
– Det är så härligt att träffa Sweor från andra länder.
Alla har händelserika liv och har bott på spännande
platser. Många träffar man om och om igen och
förnyar vänskapsbanden. Vi brukar vara ganska
många från Singapore och är lite yngre än övriga så vi
kallas internt för ”discogänget”, skrattar Annelie.
Gjorde SWEA-kvinnan
Under flera år arbetade Annelie med SWEA Magazine
Singapore. Hon var redaktör, skrev artiklar och
fotograferade. Ibland blev det illustrationer. När SWEA
International 2008 utlyste en tävling om en symbol som
kunde symbolisera SWEA-kvinnan skickade hon in ett
bidrag: en pigg kvinna med blå - gröna färger och
svenska flaggan på svaj i hatten och en prästkrage på
handväskan.
– Det var viktigt för mig att hon såg glad ut och jag
valde färger som symboliserar hav och land. Sedan
lade jag till svenska attiraljer som prästkragen och
svenska flaggan, berättar hon.
Med den bilden vann hon.
– SWEA-kvinnan och jag presenterades på ett
regionmöte, det var jätteroligt! säger Annelie.
Nu används symbolen över hela världen. Hon har
efter det även gjort några andra SWEA-damer för
Singapores tidning och ett omslag till SWEA Forum
2009 inför SWEAs 30-årsjubileum på Nationalmuseum.
Hennes senaste alster var symbolen för fjolårets RM i
Singapore, en Singaporeinspirerad Swea.
Arbetar med böcker
Tack vare illustrationerna i SWEA Magazine Singapore
fick Annelie en förfrågan om hon ville lämna förslag på
illustrationer till en barnbok.
– Jag var en av flera som lämnade in förslag till
förläggaren och jag fick uppdraget, berättar Annelie.
Det resulterade i barnboken Tekla Tiger och JAG-boken
år 2009 som handlar om adoption, och om att vara
annorlunda.
– Den boken gick jättebra, den köptes in av flera
bibliotek och har tryckts i en ny upplaga. Det finns även
funderingar på att ge ut den på engelska, berättar
Annelie.

Familj: maken Roger, barnen Fingal 21
(studerar på teaterskolan Lasalle College of
the Arts i Singapore), Ossian 19 (studerar 3Ddesign och måleri i Kristianstad) och Tuva 15
(går på High School i Singapore).
Bakgrund: född i Blekinge, i den lilla
byn Backaryd, har studerat på tre olika
konstskolor i Stockholm, arbetade sedan på
en reklambyrå och på Systemtext, bodde
några år utanför Sandviken, innan familjen
flyttade till Prag och efter tre och ett halvt år
vidare till Singapore.
Gör på fritiden: yoga, springer, tränar, simmar,
reser, renoverar gamla möbler, syr, målar
och snickrar. Har ritat ett utekök som hon ska
bygga i sommar, nästa snickarprojekt är en
ateljé på torpet.
Favoritsemester: Australien, som vi besökt
under tio år. Vi gillar att köra bil och har hyrt
husbil och åkt runt nästan hela kusten. Det är
ett så häftigt landskap och det är härligt att
bara parkera bilen mitt ute i bushen, laga sin
mat och titta på den stjärnhimmel som aldrig
syns i Singapore.

År 2013 kom boken Fergie the frog ut med Annelie
Olssons illustrationer och den säljs i Singapores största
bokhandel och på Amazon. Det är en engelsk bok vars
förvecklingar utspelar sig i Mölle. Inför det uppdraget
gjorde hon mycket research; hon åkte till Skåne för
att fotografera detaljer och lyssnade även på hur
grodorna lät på natten – allt för att skaffa sig en bild
av miljöerna hon skulle illustrera. Det blev detaljrika
teckningar.
– Det är jättekul att illustrera böcker, säger hon.
Illustrationerna gör hon vid sin arbetsplats på andra
våningen i huset, i det kombinerade sovrummet och
ateljén. Här är bra ljus med fönster åt tre håll. Det ser ut
att bli fler böcker för Annelie. Hon har redan fått några
manus. Tankar på att återuppta oljemålandet från
ungdomen finns också med. Hon har fotograferat grön
regnskog och tänker använda utsnitt av fotografierna
som förlaga till oljemålningar.
När hon målar på fri hand, utan uppdrag, blir det
ofta grafiska mönster. Hon säger att hon inspireras av
blommor, natur, detaljer, färger och ljus, sammanhang,
rörelser, familj, vänner, möten, katterna, lugn och
tystnad.
– Jag har en dröm om att göra tyger eller tapeter.
Eller kanske en egen barnbok, där jag utgår från
illustrationerna. Vi får se vad det blir, säger hon.
Artikeln har tidigare publicerats i SWEA Magazine,
Singapore.
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för att utnämna speciella träd till natur- och
kulturminnen. Förra året dog 19 brandmän i en tragisk
skogsbrand utanför Prescott. En av deras sista bragder
var att rädda en Alligator Juniper, en stor en med bark
som krokodilskinn, som med sina 1 800 år troligen är den
äldsta i världen. Tack vare Douglas arbete är trädet nu
skyddat som kulturminne till brandmännens ära. Hans
svenska forskning fick därmed betydelse även i USA.
– Trädet har blivit ett minnesmärke. Folk kommer hit för
att besöka trädet som brandmännen räddade.

SVENSK-AMERIKAN
SKYDDAR ANRIKA
TRÄD

Han ser det som sin uppgift att sprida kärleken till
naturen vidare till nästa generation. Nyligen föreläste
han för en skolklass om vårdträd, hustomtar och andra
väsen i nordiska sagor.
– Barnen älskade historierna! Om vi bara kan få barnen
att uppskatta träden… Douglas låter meningen
flyta i väg. Han tittar upp i trädkronan ovanför som
surrar av cikador. De gula löven rasslar i den varma
sensommarvinden.
– De flesta av oss bor inte på landet längre, men
vårdträden är en tradition vi kan ta med oss. För mig
är det ett sätt att knyta an till en plats. Det handlar inte
om en ”gudaanknytning” utan en – Douglas söker efter
det rätta ordet – ”en naturanknytning”, avslutar han på
svenska.

Svenska träd är något som får den
amerikanske professorn Douglas
Hulmes att snubbla över orden av
ren entusiasm. Men det ska vara
träd med en historia, till exempel
värk-, död- och vårdträd, eller
varför inte en gastek? Många
av dem huggs ner i brist på
kunskap om betydelsen de haft
för människan. Douglas vill rädda
denna svenska tradition, eftersom
den kan lära amerikanerna
mycket.

Läs mer: Gastekar och Väckefuror av Åke Carlsson, Nils
Forshed och Eva-Lena Larsson. Träden och Människan
av Allan Gunnarson. Svenska Vårdträd av Gustaf
Ewald.

HISTORISKA TRÄD I BLEKINGE
Snapphaneeken i Sölvesborg. Här hängdes
19 snapphanar julnatten 1677.
Hagbards ek i Ysane. Den olyckliga
kärlekssagan om Hagbard och Signe är
vikingatidens version av Romeo och Julia.
Hagbard sägs ha hängts i eken.
Lotseken i Pukaviks hamn var ett sjömärke
med dubbel funktion. Från trädets topp
kunde man också spana ut mot båtarna till
sjöss.
Horna gubbe på Hasslös nordöstra udde
är en annan ek som tjänat som sjömärke.
Tack vare att den också varit gårdens
vårdträd har den vuxit sig stor och stark.
Under mer än 200 år har Flackeken på
Aspö väglett fartygen i Karlskrona skärgård.
Sandhamnseken (eller Åslyckeeken) är
ytterligare ett sjömärke som tyvärr inte är
lika imponerande idag eftersom många
grenar kapats eller dött.

TEXT: ÅSA BJÖRKLUND
FOTO: DOUG HULMES, CYRIL MISCHLER.
Jag träffar Douglas vid en 350 år gammal poppel i
Prescott, Arizona, där han undervisar i miljöstudier på
stadens högskola. Douglas morföräldrar emigrerade
från Karlshamn så ibland slinker fraser på en
gammalsvensk dialekt med i konversationen: ”förstår
du?” eller ”hur säger man nu?”
Hans fingrar rusar över sidorna i alla de böcker som han
samlat på sig under sina resor till Sverige. I marginalen
har han antecknat engelska översättningar, mödosamt
framletade i det vältummade lexikonet. I fjol tog han
ett sabbatsår och reste runt i Sverige för att leta upp
kulturhistoriskt intressanta träd.
Sägner och ändamål varierar. Vårdträd planterades
mitt på gårdsplanen för att skydda familjen och
ägorna. Det gällde att behandla trädet väl, för annars
drabbades man av olycka. En gumma som hällde ut
skurvatten på trädet straffades hårt; strax brann huset
ner. Andra träd kunde bota sjukdomar, så kallade
värkträd, medan en gastek kunde vara hemvist åt
både onda andar och snälla spöken. Traditionen med
helgade träd går tillbaka ända till asatrons jätteask
Yggdrasil. Under vikingatiden hölls tingsmöten och
offerfester under stora träd.
Tron att vissa träd eller lundar var bebodda av andar
och gudaväsen fanns kvar långt fram i kristen tid. Ända
fram till 1800-talet bestraffades den som beträdde en
helig lund i Småland. Och den som var dum nog att
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hugga ner ett träd drabbades så klart av en gruvlig
sjukdom. Douglas oroas över att trädens betydelse nu
håller på att glömmas bort.
– Det är en tradition som håller på att försvinna. Jag
hoppas att jag genom min forskning kan föra tillbaka
människan till en tradition som för mig är så vacker och
betydelsefull och som illustrerar en moralisk och etisk
respekt för naturen.
Denna hänsyn till naturen beror på att svenskarna har
en personlig anknytning till landskapet, menar Douglas.
Som exempel nämner han att man i Sverige inte
bygger en motorväg rakt igenom en by. Amerikaner, å
andra sidan, hyser för lite respekt för naturen så därför
har de mycket att lära sig av svenskar, tycker Douglas.
– Det finns ett värde för svenskamerikaner, ja, för
alla immigranter i Amerika, att ta med sina anfäders
traditioner och inte tappa dem, för de berikar vår
kultur. Vi behöver det.
Nyligen besökte Douglas utvandrarbygderna i
Minnesota, där han mötte en svenskättling som
berättade att hans familj på 1860-talet hade planterat
en ek på gården i Nebraska. Ingen fick hugga ner
den trots att stammen var rutten. Därmed fick Douglas
bevis för sin teori att skandinaver förde med sig
vårdträdstraditionen till Amerika.
– Jag blev så glad att jag nästan kramade honom,
men det vet jag att så gör man inte i Sverige, säger
Douglas och skrattar.
Douglas arbetar nu med Arizonas skogsvårdsmyndighet

Trädet är en integrerad del av gården och dess historia.
Med inspiration från Sverige missionerar Douglas 43
Hulmes om träd i USA.
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Vi inom SWEA uppskattar kontakt med omvärlden. Våra e-postadresser
får dock absolut inte användas i försäljningssyfte.
För information om annonsering internationellt i medlemstidningen
SWEA Forum eller på hemsidan www.swea.org ber vi er e-posta:
advertising@swea.org.

SWEA International, Inc.
P.O. Box 4128
Fort Lauderdale, FL 33338 USA
office@swea.org
www.swea.org

För annonsering genom de lokala medlemstidningarna eller deras hemsidor, ombedes ni kontakta respektive avdelningsordförande via e-post.
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MEDLEMSFÖRMÅNER
Att vara Swea innebär fler förmåner än vår världsvida
vänskap och fantastiska kontaktnät! Vi hoppas att
de medlemsförmåner vi har tagit fram för alla SWEAs
medlemmar ska vara till glädje för många av er.
Företagen som erbjuder dessa förmåner gör det i
kombination med att sponsra SWEAs verksamhet på
olika sätt. Hör gärna av er till oss med tips och idéer:
advertising@swea.org
Medlemsförmånerna hittar du också på www.swea.org
AVIS
Ny medlemsförmån inför sommaren: Hyr bil hos Avis och
spara upp till 15%! Som medlem i SWEA kan du alltid spara
ytterligare 15% utöver Avis boka-tidigt- och weekendpriser
när du hyr bil i Sverige, Norge och Danmark.
Uppge AWD nr. N498803 vid bokning på telefon eller via
Avis webbsida för SWEA Internationals medlemsförmån.
Vanliga bokning-och hyresvillkor gäller.
Mera information hittar du här: avis.se/hyrbilserbjudanden/
partners/swea
Kosta Boda Art Hotel
Kosta Boda Art Hotel erbjuder alla SWEA-medlemmar med
familj följande rabatterade priser:
• Övernattning inkl. frukost samt entré till spa: 995:- SEK per
person i dubbelrum (1990:- SEK för 2 personer) kategori Art
Room. (Ordinarie pris är 2590:- SEK per natt/dubbelrum.)
•Övernattning inkl. frukost samt entré till spa: 1445:- SEK per
enkelrum kategori Art Room. (Ordinarie pris är 1695:-SEK
per enkelrum.)
För att boka kontakta hotellet via e-post eller telefon och
ange bokningskod SWEA.
bokningen@kostabodaarthotel.se
Telefon +46 (0)478-34830
Priserna gäller t o m 31 augusti 2017.
Adressen:
Kosta Boda Art Hotel
Stora vägen 75
SE-360 52 Kosta
Sverige
Webbadress: kostabodaarthotel.se
NORDIC REACH
Det moderna nordiska livsstilsmagasinet för Amerika
ges ut fyra gånger om året och skriver om kultur, mode,
design, mat, natur mm. Som medlem i SWEA och
boende i USA kan du prenumerera ett år för bara $15
och spara 21% (ordinarie pris $19). www.nordicreach.com
SWEDISH PRESS ERBJUDANDE TILL SWEA-MEDLEMMAR
Månadsmagasinet Swedish Press, som grundades 1929
som Svenska Pressen i Vancouver, Kanada, finns nu
tillgänglig över hela världen. Tidningen har sin bas i
Nordamerika och sprider nyheter från Sverige till
utvandrare, expats och andra med ett intresse för Sverige.
SWEA-medlemmar i hela världen erbjuds 50% rabatt
på den digitala utgåvan (US$14 i stället för US$28). För
att bli prenumerant, skicka din beställning via e-post
till Subscribe@SwedishPress.com och ange SPECIAL
SWEAOFFER i ämnesraden. För mer information om
Swedish Press, gå till www.SwedishPress.com.
KIDSREAD AB ERBJUDER NY APP FÖR SVENSKA
BARNBÖCKER
Nya appen för obegränsad läsning av barnböcker i
surfplattan för åldrarna 0-12 år (funkar som Netflix fast
för barnböcker, enkelt uttryckt). I appen hittar ni tonvis
med svenska barnböcker från i stort sett alla svenska
förlag. Vi fyller på löpande med nya böcker.
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Förmån till SWEAs medlemmar som tecknar en
prenumeration på Kidsread: vi bjuder på första
månadens prenumerationsavgift (49 sek). För
återbetalning mejlar man bara till swea@kidsread.
se, så ordnar vi det. Därutöver så har ju alla 14 dagars
kostnadsfri prova-på-period. Här kan ni läsa mer: www.
kidsread.se.
KIT4KIDS AB LEVERERAR BARNMAT, BLÖJOR, VÄLLING,
LEKSAKER M.M.
Kit4Kids erbjuder bonusprodukter till ett värde av 500 SEK
alla SWEA-medlemmar som gör en beställning.
Skriv ”SWEAMEDLEM” i kommentarsfältet.
Bonusprodukterna kommer från våra utvalda partners.
Webbplats: www.kit4kids.se
KOSTNADSFRI OMBUDSTJÄNST I 30 TIMMAR FÖR
SWEAMEDLEMMAR
Är du anhörig till en äldre person men själv bosatt
utomlands? Då vet vi på INVIO hur svårt det kan
vara att försäkra sig om att den du har kär har ett
bra liv. Därför har vi på INVIO utvecklat en tjänst för
dig som anhörig som hjälper er med administration
och samordning så att ni kan känna er trygga och
säkra på att det finns en person på plats som har
helhetsbilden av den äldres liv. Våra ombud arbetar
alltid i samråd med den äldre och vårt mål är att
både ni som anhöriga och den äldre ska känna er
trygga och nöjda med er livssituation.
Som SWEA-medlem får du just nu kostnadsfri
ombudstjänst i 30 timmar, som du kan fördela på de
tre första månaderna du är kund hos oss. Ring eller
mejla oss så hittar vi den bästa lösningen för just er!
telefon: +46 (0)10 – 888 53 73, e-post: info@invio.se,
webbplats: www.invio.se

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, SPONSORER
OCH SAMARBETSPARTNERS!
SWEA FORUM
Amicheitalia
Tetra Laval
Sofia Distans
Swedish Delight B&B
Swedish Press
Viveka Kjellgren, mäklare
WEBB-ANNONSÖRER
Alexander White
Grennaskolan
Hermods
Sigtunaskolan
Sofia Distans
Swedish School Beijing
SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
The Heimbold Foundation
SEB
Swedbank
Svenskt Näringsliv
Swedish Press
SVIV, Svenskar i Världen
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU:
Utrikesdepartementet
Svenska institutet
VisitSweden
Business Sweden
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SWEA är ett globalt nätverk för svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands.
SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige
med syfte att sprida svensk kultur och tradition.

SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation, som ger donationer
och delar ut stipendier för två miljoner kronor per år.

SWEA International har idag ett 70-tal avdelningar i ett 30-tal länder.

Swedish Women’s Educational Association
International, Inc.
®
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