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i har haft många månader av oro och osäkerhet med
covid-19, men nu går vi mot ett nytt år med nya möjligheter och upplevelser tillsammans. Vi ser framåt!
Vår tidskrift Forum är nu helt digital. 1300 Sweor svarade
på den stora enkäten i våras och majoriteten föredrog detta format. Kostnaden för den tryckta tidningens distribution hade
dessutom nästan fördubblats det senaste året. Vi gläder oss åt att
nu kunna publicera Forum fyra gånger om året, istället för två!
Höstens månatliga nyhetsbrev från SWEA International har
varit fullspäckade med information, inte minst om alla webbinarier och den nya SWEA-podden. Ett varmt tack till Lena
Olsson och Ylva Kelly som producerar våra nyhetsbrev, samt till
Kerstin Dahl och Lollo Nylén som producerar SWEA Forum.
Välkommen till Linda Sahlin McConnell, ny redaktör för nyhetsbrevet! Linda tar över efter Katarina Rönnlund Wright och
kommer att samarbeta med Lena och Ylva. Jag vill också tacka
kommunikationskommittén och alla individuella Sweor som
bidrar med inslag och artiklar till både Forum och nyhetsbrevet.
SWEAs sju regionmöten ägde rum via Zoom och jag hade
nöjet att vara med på alla. Det var imponerande att se hur
fint våra regionordförande hade ordnat förmöten, årsmöten,
inbjudna talare, fina presentationer och frågestunder. En stor
eloge till dem, men även till alla avdelningsordförande och
medlemmar som hade hjälpt till med planeringen. Som alltid
är det en verklig energikick att vara med på dessa möten och vi
kan läsa om dem här i Forum.
Det är roligt att se hur vi har levt upp och anammat det virtuella umgänget under den fortfarande oroliga tid som vi lever
i. Tack vare många engagerade, kreativa och energiska Sweor
runt om i världen sprudlar verksamheten som vanligt! Många
donationer och stipendier delas ut av olika avdelningar. Det
känns som om SWEA behövs mer än någonsin i dessa tider!
Jag hoppas naturligtvis att vi kommer att kunna ses personli-

gen på våra trevliga möten nästa år! Planeringen för Sverigemiddagen i Göteborg och Världsmötet i Florida fortskrider. Till dess
finns det många sätt att umgås virtuellt över gränserna, och i en
del avdelningar ”på riktigt” med social distansering.
Ta hand om er och varandra – på återseende 2021!
En riktigt God Jul och Gott Nytt År önskar jag er alla!
Varma hälsningar,

Suzanne Southard
Ordförande,
SWEA International
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SWEA GLOBAL
SWEA Global är möjligheten för dig som bor
långt bort från en SWEA-avdelning att ändå
vara med i SWEA och ta del av vårt unika
nätverk trots att du är bosatt utanför dagens
SWEA-värld.
SWEA Global är inte en avdelning utan har
hela världen som upptagningsområde.
Som medlem i SWEA Global är du
fullvärdig medlem och har tillgång till
hela vårt internationella nätverk, våra
sociala medier och digitala nyhetsbrev
samt medlemstidningen Forum.
Dessutom är du välkommen att delta
i lokala och internationella möten och
aktiviteter, Sverigemiddagen och andra
sommarevenemang i Sverige.

Stort TACK till…
Vår sponsor

Barbro Osher
THE BARBRO OSHER PRO SUECIA FOUNDATION

5

Nominera kandidater till SWEAs stipendier

I oktober firade

SWEA Beijing 20 år!

ask.swea.org
OBS! Nomineringstiden går ut 30 november 2020

V
paskell.swea.org/paskells-stipendium
OBS! Nomineringstiden går ut 15 januari 2021

Sök SWEAs stipendier

litstip.swea.org/litteraturstipendiet
OBS! Ansökningstiden går ut 15 januari 2021

interkult.swea.org/interkulturella-relationer
OBS! Ansökningstiden går ut 15 januari 2021

år dag firades med en
underbar överraskningspicknick i ett av tornen på
kinesiska muren. Festkommittén hade ordnat med god mat,
dryck och dekorationer, samt
kuddar med Beijing-motiv att
sitta på. Under lunchen delade vi med oss av våra bästa
SWEA-minnen och vi fick
fantastiskt trevliga hälsningar
från våra två första ordförande, Margareta Sterner och
Zaid Berg. Dessutom hade
SWEA International, ambassadör Helena Sångeland och
SwedCham China skickat sina
lyckönskningar.
SWEA är ett fantastiskt
nätverk och det är med glädje
som vi ser att SWEA Beijing är en aktiv förening med
många engagerade medlemmar. Föreningen bidrar till
både trygghet och inspiration
i vår stad. Vi ser fram emot
många fler SWEA-minnen tillsammans under de kommande
åren.
Alla var överens om att det
blev ett fantastiskt firande och
ett minne för livet!
Carin Riese
Ordförande SWEA Beijing
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SWEA TAR PULSEN PÅ…

ETTAN BRATT, STOCKHOLM

Ettan – dörröppnaren och
navet i SWEA Sverige

det faktiskt inte är ett SWEA-minne hon minns mest från
sin utlandstid:
Teaterproducenten Lars (Lasse) Schmidt (född 1917 – avliden 2009) som var gift med skådespelerskan Ingrid Bergman (född 1915 – avliden 1982) var mycket god vän med min
man. Lars besökte oss i Stockholm under tiden som Ingrid
spelade in filmen ”Golda Meir” i Indien. Detta var i februari och jag hade bakat Fettisdagsbullar, vilket Lasse inte hade
ätit sedan sin barndom, berättar Ettan. Varje morgon ringde
Ingrid till Lasse, och just vid detta tillf älle befann sig Ingrid
i London. Så även morgonen efter att vi ätit Fettisdagsbullarna. Ingrid hade blivit alldeles tokig när hon fick höra att
vi hade ätit dessa godsaker. ”Kan du inte baka några fler till
Ingrid så ser vi till att hon får smaka några?” bad Lasse. Sagt

T E X T: K E R S T I N DA H L , R E DA K T Ö R S W E A F O RU M , S T O C K H O L M
F O T O N : P R I VATA / K E R S T I N A L M / K E R S T I N DA H L

Jag fick ett tips från tidigare IO Christina Hallmert:
”Gör en intervju med Ettan Bratt! Hon grundade SWEA Stockholm. En mycket speciell
kvinna med ett stort hjärta, särskilt för SWEA.”
Vem är du med egna ord, Ettan Bratt?
Ja, det har stötts och blötts inom SWEA under många år,
svarar Ettan med ett leende. Jag är 74 år idag och journalist i
grunden. Jag har ett mycket stort nätverk och har ofta blivit
erbjuden att satsa på nya saker. Eftersom jag alltid varit road
av mat började jag med catering under 1970-talet, vilket inte
var så vanligt då. Jag jobbade på dagarna och hade catering på
kvällarna. Det blev väldigt stort och väldigt roligt. Det höll jag
på med i 10 år.

Hur började SWEA Sverige?
Efter det blev jag chef för en herrklubb som hette Sällskapet
och det var på Sällskapet på Arsenalsgatan i Stockholm som
SWEA Sverige grundades. Agneta Nilsson och jag höll i en
lunch där, jag tror det var runt 1981-82. Vi samlade in privata
vänner som bodde utomlands och som vi visste var hemma i
Sverige under sommaren. Vi blev ett 50-tal kvinnor vid den
lunchen och efter den förstod vi att de flesta tyckte det skulle
vara roligt att ha ett SWEA i Sverige också. Jag besökte Agneta och hennes man Gunnar i Los Angeles och blev medlem i
SWEA Los Angeles. Medlemmarna fanns i Kalifornien och allt
eftersom bildades fem avdelningar där; Los Angeles, Orange
County, Santa Barbara, San Diego och San Francisco. Det
blev upprinnelsen till att vi borde starta ett SWEA i Sverige
också för hemvändande Sweor. Jag hade en stor våning inne i
centrala Stockholm på Birger Jarlsgatan, så precis som Agnetas
garage, blev min bostad mötesplatsen och starten för SWEA
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Sverige. Där hade vi middagar och olika evenemang. Intresset
blev väldigt stort och snart bildades även SWEA Göteborg och
SWEA Malmö. Under tre år var jag ordförande för SWEA
Sverige, och sedan fyra år när det blev SWEA Stockholm.

Du har ett något ovanligt förnamn: Ettan. Hur
har det uppstått? Är det ditt rätta namn eller
smeknamn?
Nej, jag är egentligen döpt till Elsa. Men jag blev kallad Ettan eftersom jag är första barnet och första barnbarnet. Sedan
har det blivit kvar. Numera står det även Ettan i passet. Jag
har blivit kallad för ”Dörröppnare” också – för en sådan har
jag verkligen varit! Jag har öppnat dörrarna till mycket inom
SWEA, tack vare mitt stora kontaktnät och det har varit så
roligt! Det är tidigare internationella ordföranden Christina
Moliteus som gav mig det namnet, säger Ettan glatt.

Berätta om din utlandstid. Var har du bott?
Min utlandstid är det inte så mycket att berätta om, fortsätter
Ettan. Jag bodde i London. Sedan hade jag min man som var
stationerad utomlands i 30 år.

Vad har gjort starkast intryck på dig under dina
utlandsår? Det kan t.ex. vara någon speciell
händelse eller en person.
Ettan ler när hon får frågan och är snabb med att säga att

kan be om husrum hemma hos varandra.
Även om SWEA har förändrats och man numera kanske
inte flyttar utomlands som medföljande enbart, så tycker jag
absolut att man som kvinna ska gå med i SWEA. Vi har en
speciell anknytning till vårt fosterland Sverige.

Hur har du aktiverat dig inom SWEA?
Jag har aktiverat mig inom SWEA hela tiden fram till i år
2020, skulle jag vilja säga. SWEA sitter i mitt hjärta, samtidigt
får jag acceptera att en del saker förändras med tiden.

Hur ser du på SWEAs framtid?
Jag hoppas att ni som är aktiva idag värnar om sammanhållningen. Allt kan inte få kosta, man måste jobba gratis. Men tyvärr
är det många som inte förstår att medlemsavgifter verkligen
behövs för att få vår administration att fungera. De som har
möjlighet – och det har inte alla – att bjuda på det man kan och
till exempel ta hem ett antal Sweor för en billig aktivitet - så
ska man göra det. Just det har tyvärr försvunnit en del. Det har
blivit för mycket restauranger och andra dyra saker, tycker jag.
SWEA har mycket att ge och jag hoppas att nästa generation
är villig att ta över. Vi hoppas att i framtiden få fler medlemmar i åldern 30 till 50 år.

Vad vill du säga till alla Sweor runtom i världen?

”En del av oss som byggt upp SWEA”
Från vänster: Ettan Bratt, Prinsessan Christina fru Magnuson,
Agneta Nilsson, Åsa-Lena Lööf

Håll ihop! Sammanhållningen är jätteviktig! Värna om den
vänskap som finns inom SWEA. Utnyttja SWEA-vänskapen
när du behöver. Vi finns för varandra. Jag vill även tacka alla
som varit med i SWEAs styrelser och arrangerat alla våra tidigare världsmöten och efterresor. De blir outplånliga minnen.
Jag skulle inte ha fått uppleva så mycket av världen utan dessa
duktiga och generösa Sweor.

och gjort, fortsätter Ettan. Jag bakade och efter ett samtal med
tidigare chefen på flygbolaget SAS, Jan Carlzon, ordnade vi
så att bullarna kom till Arlanda, vidare med flyg till London
där en flygvärdinna tog en taxi hem till Ingrid för att överlämna denna överraskning. Vid den här tiden hade Ingrid svår
cancer. Hon ringde som vanligt morgonen därpå och lät jättekonstig på rösten, så jag blev orolig och trodde närmast hon
var döende. Men nejdå, hon var inte alls sjuk. Hon mådde
jättedåligt för hon hade ätit alla fyra semlorna under natten!
Det kändes ganska fint att kunna glädja en av Sveriges, genom
tiderna, mest kända skådespelerskor med något så svenskt som
Fettisdagsbullar.

Vad betyder SWEA för dig och varför ska man
vara med i SWEA?
SWEA har betytt oerhört mycket för mig. Det beror på vår
väldigt speciella vänskap och sammanhållning. Jag har nog
haft över 100 Sweor boende i mitt hem under alla år och det
har varit allt från en natt, tre nätter till tre månader. Barn till
Sweor kan fortfarande ringa och fråga mig om husrum. SWEA
är ju till för detta och det är ju människor man inte känner som
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”Har du
blivit varm i
kläderna nu,
Suzanne?”
DET HAR SNART GÅTT ETT ÅR SEDAN
SUZANNE SOUTHARD TOG ÖVER RODRET
SOM INTERNATIONELL ORDFÖRANDE OCH
KAPTEN PÅ SWEA-SKEPPET. ETT, MINST SAGT,
ANNORLUNDA ÅR SOM ÄVEN SKRIVS IN I
VÄRLDSHISTORIEN. HUR KÄNNS DET FÖR
SUZANNE IDAG?
T E X T: S U Z A N N E S O U T H A R D I O, A R I Z O N A
OCH K ER STIN DA H L R EDA KTÖR, STOCK HOLM
F O T O N : P R I VATA

DET HAR VARIT ETT OMTUMLANDE ÅR FÖR OSS ALLA I
SAMBAND MED DEN CORONA-PANDEMI SOM UTBRÖT I
BÖRJAN AV ÅRET. ALLA HAR VI DRABBATS PÅ ETT ELLER
ANNAT VIS.

Hur har ditt år sett ut, Suzanne?
Definitivt inte som jag hade tänkt mig. Jag hade sett fram
emot att få resa till Budapest, där jag aldrig varit, för att
delta i mitt första internationella årsmöte som SWEAs nya
ordförande. Det var riktigt tråkigt att inte få träffa den nya
styrelsen, som jag skulle arbeta med, och säga tack till Christina Hallmert och våra regionordförande som avgick. Visst
gick det bra att ha årsmötet via Zoom, men det är ju alltid
något speciellt med att ses på riktigt och få tiden mellan
mötena att lära känna varandra.
IKEA, där jag arbetar deltid, stängde i åtta veckor under
våren, men det var ok för mig för jag hade väldigt mycket
att göra med SWEA – sätta mig in i allting och förbereda för
årsmötet m.m.
Jag skulle ha tillbringat fyra veckor i Vejbystrand och även
firat min 60-årsdag i trädgården där, tillsammans med min
bästis Emi och 90 av våra vänner och familj. I min hemstad,
Malmö, skulle jag varit med på Sverigemiddagen och delat
ut stipendierna och utmärkelsen Året Svenska Kvinna till Pia
Sundhage. Inget av det blev av.
IKEA har varit öppet hela sommaren, men alla kunder och
medarbetare måste använda ansiktsmask. Dessutom tar vi bara
in 10 % av vår vanliga besökarskara samtidigt för att man skall
kunna hålla distans. Men vi har ändå rekordförsäljning varje dag!
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Under hösten skulle jag ha besökt regionmötet för OAME
och MAME i Jersey City, och sedan för VAME i Orange
County i oktober. Men alla regionmöten kommer att äga rum
via Zoom, så jag får hälsa på virtuellt istället.
Trots att vi inte har kunnat träffas på riktigt så tycker jag
ändå att jag fått lära känna både vår nya styrelse och många
andra Sweor genom våra virtuella månadsmöten, webbinarier
och lokala zoom-möten, som jag har varit med på. Det är fantastiskt hur snabbt vi alla blivit digitala och jag känner stor
tacksamhet till våra Sweor i kommunikationskommittén, våra
regionordförande och alla avdelningsordförande som ordnat
alla dessa fina webbinarier åt våra medlemmar, på både internationell, regional och lokal nivå. Jag är också tacksam för alla
våra Sweor som har gett av sin tid och expertis för att hålla
i alla dessa webbinarier och berätta för oss andra om vad de
ägnar sig åt. Vi kan plötsligen umgås över gränserna på ett helt
annat sätt än tidigare. Sweor som bor för långt bort för att åka
på olika evenemang kan nu vara med, och man kan även delta i
digitala möten som äger rum i andra avdelningar och regioner.

Om vi backar bandet lite: när tog du beslutet
att ställa upp som ordförande för SWEA
International? Var det ett svårt beslut eller kändes
det självklart för dig att ställa upp?
Det var på årsmötet i Bangkok 2019 som posten som internationell ordförande utlystes. Rent instinktivt tänkte jag först att
”det jobbet skulle jag aldrig klara av”. Men sedan började jag
tänka på det och insåg att jag nog var lika kvalificerad att söka
som någon annan. Jag brinner för SWEA och har varit aktiv

Vad vill du åstadkomma under ditt
ordförandeskap inom SWEA?

som ordförande och på andra
styrelseposter i både Dallas och Arizona sedan 1996.
2018 blev jag vald till regionordförande för
region VAME, så jag har fått se SWEA ur olika perspektiv de
senaste åren.
Eftersom vår yngsta dotter just skulle börja på college och
vi därför inte längre hade några barn hemma, så tänkte jag att
jag skulle få mer tid att fokusera på SWEA. När jag berättade
för min man att jag funderade på att söka posten tyckte han
absolut att jag skulle göra det – ”You love SWEA, of course you
should apply!”, sa han. Men visst undrade jag om jag skulle
klara av att fylla Christina Hallmerts stora skor. Jag lär mig
fortfarande och är mycket glad för det stöd jag får av mina
rådgivare, vår administration, vår styrelse och våra kommittéer. Det är verkligen teamwork, precis som det är i regionala
och avdelningsstyrelser.

Vad tycker du är det bästa med detta uppdrag?
Det bästa för mig med att vara IO är att jag får lära känna
och arbeta med ännu fler trevliga, duktiga, kreativa, påhittiga
Sweor, som brinner lika mycket för SWEA som jag. Jag tycker
det är speciellt roligt att vi nu under Covid-19 snabbt har anpassat oss till digitala möten och webbinarier. På så vis blir vårt
fantastiska, globala nätverk ännu mer verkligt och levande. Vi
kan enkelt utbyta idéer och erfarenheter mellan avdelningar
och regioner. Vi har så många Sweor som är aktiva i styrelser,
kommittéer, programgrupper och på andra sätt, både på internationell, regional och lokal nivå och jag är tacksam för alla
som engagerar sig på olika sätt. Utan medlemmarnas engagemang kan vi inte driva vårt fina SWEA framåt. Det är dessutom kul att vara aktiv i SWEA!

Jag anar att rollen som ordförande för SWEA tar
mycket av din tid. Du arbetar ju även på IKEA.
Vad är din arbetsuppgift på IKEA? Hur får du
tiden att räcka till?
Efter att ha varit mamma på heltid i 20 år ville jag för tre år
sedan gå tillbaka till IKEA, där jag jobbade i Pittsburgh när
jag kom till USA 1991. Jag jobbar bara deltid, 20 timmar per
vecka, på IKEAs kundserviceavdelning. Alla som vill returnera saker, har problem, saknar delar, etc. etc. kommer till oss.
Det är väldigt roligt och alltid utmanande. Alla situationer är
annorlunda och ibland får man göra lite detektivarbete för att
lösa kundens problem, så att de blir nöjda och glada igen. När
jag inte jobbar på IKEA så jobbar jag med SWEA. Jag tar tid
för löpning och/eller hot yoga också varje dag. Jag är uppe
tidigt på mornarna. När klockan är 7 i Arizona är den 16 i
Sverige och då är det ofta digitala möten med hela eller olika
delar av styrelsen, kommittéer eller webbinarier som jag vill
vara med på.

Mitt mål är att vi skall bli ännu mer synliga och kända både i Sverige och utomlands.
Det skall kännas självklart för en svenska som
flyttar utomlands att vara med i SWEA.
Våra medlemmar skall veta vad våra syften är och
vad vi arbetar för, så att de känner sig inspirerade
att engagera sig i olika projekt. Vi fortsätter att satsa på utbildning och webbinarier för både styrelser och medlemmar. Nya
Sweor bör snabbt komma med i gemenskapen och tycka att
det är roligt att vara aktiva på något sätt i avdelningen. Alla
fina donationer och stipendier som vi delar ut behöver få mer
uppmärksamhet internt och externt.
Min förhoppning är att vi så småningom kan ha SWEA
Professional-program och SWEA BUS/Mammagrupper i
ännu fler avdelningar och att alla våra trevliga program och
aktiviteter annonseras på avdelningarnas öppna sociala medier,
så att fler kan bli inspirerade att vara med i SWEA.

Från en
60-plussare till en
annan: Hur tycker
du livet känns efter
att ha fyllt 60 år?
Tack, det känns mycket
bra! Det känns inte
mycket
annorlunda
än när jag fyllde 50.
Fast det var mer hektiskt då med tre barn i
skolåldern och mindre
tid för mig själv. Det är roligt att kunna
fokusera på SWEA och också ha tid att
jobba på IKEA igen efter alla år som
heltidsmamma.
Jag blev nyligen certifierad i Scuba
och åkte just på min första dykresa,
som gick till Catalina Island i Kalifornien. Jag hade aldrig tidigare något
intresse av att se vad som fanns under
vattenytan, men en SWEA-kompis
här i Scottsdale har en dykshop och
är instruktör, så hon övertygade mig
och några andra Sweor att prova, och
det är riktigt kul. Inte lika läskigt som jag trodde att
det skulle vara.
Jag fortsätter springa mina maratonlopp vilket jag har gjort
sedan 1987 i Stockholm. Jag hoppas att mitt 20:e lopp blir Boston Maraton i april 2021. Jag skulle ha sprungit Chicago maraton i oktober men det blev ju inställt. Jag ser fram emot mycket
roligt med SWEA, IKEA, familjen och vänner, men försöker
leva i nuet och ta vara på varje dag som jag får vara med på den
här roliga resan som kallas livet.

Tack, Suzanne för en inspirerande och hoppfull
intervju med dig, om dig och om ditt stora
engagemang inom SWEA!
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SWEOR I
C O R O N A -TI D E R

Kreativiteten flödar
I takt med att inskränkningarna och förbuden ökar, ökar också invånarnas kreativitet. På sociala medier syns en man som
springer ett maraton på sin balkong, barnen i området målar
och hänger upp regnbågar med hoppfulla meddelanden i sina
fönster och småföretagarna erbjuder gratis hemleverans. Susanne lyckas få ihop tre svettiga kilometer genom att jogga i
25 minuter mellan rummen på nedervåningen i sitt hus. Annelie tar en omväg när hon cyklar till mataffären för att få lite

Social distansering och
utegångsförbud i Dubai
H E L ENA LU N DBE RG SU T TON

San Diego

M ELLANÖSTERN/DU BAI

Nya förbud varje dag
Som i resten av världen så tog ingen i Dubai covid-19 på allvar
i början. När skolorna flyttade fram påsklovet med kort varsel
i början av mars blev många irriterade över ändrade resplaner
och frustrerade över att behöva avboka semestrar. Det var en
ovälkommen olägenhet. Två veckors lov följs nu enligt planen
av ett par veckors skola på distans. Då regeringen beslutat
att 80 % av alla yrkesarbetare ska jobba hemifrån trängs hela
familjer runt köksborden de närmsta veckorna.
– När skolan stängde trodde jag inte det kunde bli värre,
säger Lina. Men när alla parker, pooler och stränder stängde
ner kort därefter blev det genast en mycket svårare vardag. Att
undervisa tre barn hemma utan möjlighet för dem att sticka ut
och leka efter skolan är riktigt tufft.
I samma veva som skolorna stängde beslutades även att enbart resenärer med medborgarskap eller uppehållstillstånd i
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U L L A S VA N B E RG B RO W N
SAN DIEGO

landet skulle få komma in; alltså stoppade man alla turist- och
arbetsvisum på obestämd tid. Men redan samma vecka drogs
svångremmen åt ännu hårdare och Dubais internationella flygplats stängde helt för passagerare den 25 mars. I skrivande stund
flyger de nationella flygbolagen Emirates och Etihad hem sin
befolkning från utlandet, samtidigt som de fått tillåtelse att erbjuda ett tiotal flyg i veckan för att flyga hem utlänningar som
blivit av med jobbet. I övrigt är ingen kommersiell flygtrafik
tillåten in i eller ut ur landet.
En torsdagseftermiddag i slutet av mars börjar det ryktas
om en total nedstängning av landet, med utegångsförbud för
alla som inte direkt arbetar med en essentiell service såsom
sjukvård. Susanne sticker till mataffären med en gång.
– Jag började ana oråd redan på parkeringen när jag såg hur
folk praktiskt taget ryckte kundvagnar ur händerna på kunder
som lastade in sina kassar i bilen.
Det är en overklig scen i affären. Tomma hyllor och en kö
som ringlar sig som en orm upp och ner längs alla gångar, genom hela affären. 45 minuter står Susanne i kö. Senare samma
kväll förtydligas meddelandet från regeringen: Utegångsförbudet gäller enbart kvälls- och nattetid då gator och infrastruktur i Dubai ska saneras. Klockan 7 på fredag morgon är
affären öppen igen och hyllorna påfyllda.
– Jag blir inte förvånad längre, säger Johanna. Lina

CEN T ER S FOR DISE A SE CON T ROL

Susanne joggar mellan rummen på nedervåningen i
sin villa, Annelie tillverkar munskydd av servetter och
Lina försöker undervisa tre barn i hemmet samtidigt
som hon erbjuder yoga-klasser online. Kreativiteten
flödar i isoleringens Dubai.
Plötsligt kommer beskedet via tidningarna i Dubai att alla
måste bära munskydd när de vistas utanför hemmet. Apoteken
säljer slut inom ett par timmar, men Johanna lyckas hitta ett
50-pack via en butik på nätet.
– Det känns så fel att handla munskydd som jag egentligen
inte tror hjälper vare sig du är smittad eller inte. Men om det
innebär att jag blir portad från mataff ären utan munskydd,
då måste även jag panikhandla till min familj innan de tar
helt slut.
Annelie hittade inga munskydd i affären, men skam den
som ger sig.
– Jag har inte så mycket annat för mig på dagarna så jag
bestämde mig för att göra lite DIY (do-it-yourself, ungefär
hemmapyssel, red. anm.) och fick ihop en riktigt snygg mask
av en vit servett från IKEA, ett par gummiband och tejp.

håller med.
– Vi blir inte chockade när vi läser tidningen. Vi konstaterar bara att vår vardag och våra rutiner förändras varje dag.
Jag vill tro att regeringen här vet vad den gör och att de vill
vårt bästa, även om det drastiskt inskränker vår frihet varje dag.
Både Lina och Johanna inser att de är de lyckliga undantagen.
– Vi bor i ett grönt, lummigt område. Det är lätt att hålla
distans när vi har vår familj med oss i våra stora hus och fina
trädgårdar, säger Lina.

Pandemi, nu stannar vi upp ett tag.
Vandra, prata, läsa, äta och sova!
Det låter bättre på engelska; walking, talking, reading, eating
and sleeping!
Promenad! Minst två timmar varje dag utmed havet! Prata
i telefon, kontakt med familj och vänner. Nu har man tid att
läsa, inte bara tidningen på morgonen, utan också nya och
gamla böcker; nöjet att läsa om den gamla favoritboken, som
nu blivit en ny upplevelse!
Livet då man slutar att arbeta fyra dagar i veckan, då man
inte går på möten, inte träffar vänner på Happy Hour, eller
bjuder hem gäster på middag, tennis, gemensam vandring,
träffas vid poolen…ingenting sådant är möjligt eller lämpligt
under coronakrisen.
Förutom oron och omsorgen om min familj, vänner, mig
själv och världen i helhet, måste jag dock erkänna att jag
njuter av ett visst lugn, mindre stress, mer tid att reflektera
över min egen tillvaro och min omgivning! Man inser att
man tidigare kanske undvek att ta itu med vissa problem,
man hade ju inte tid!
Till lugnet tillkommer också avsaknad av trafikljud, mindre folk, både på stranden och på gatorna här i ”Coronado”!
Det sägs att luftföroreningen i världen har reducerats, Mount
Everest är synbart, kanske också Mount Fuji!
Så vad gör jag i min “isolering”?
En god vän skickade mig flera episoder av “Morden i
Sandhamn” på cd-skivor. Jag älskar att se den underbara sommaren i skärgården, och serien är välspelad och spännande!
Och som sagt, jag läser, jag äter god mat, hälsosamt! Jag går
faktiskt till Farmer’s market i Little Italy på lördagsmorgnar,
väl arrangerat med distansering och munskydd, allt smakar
så mycket bättre f ärskt!!
Jag lyssnar på svensk TV, Aktuellt, intressant att jämföra

extra motion och yogaläraren Lina erbjuder
nu sina yogaklasser via
Facebook Live. Kvinnorna, som är vana att
ses flera gånger i veckan
under vardagarna, har
nu en stående vinkväll
via Zoom på tisdagar.
– Vi gör så gott vi kan,
vi skrattar och gråter
tillsammans som förut
men istället för att kramas på riktigt skickar
vi hejarop och virtuella
kramar via WhatsApp och Zoom. Och så planerar vi för allt
roligt vi ska göra sen, när vår vanliga, alltför underskattade
vardag är tillbaka, avslutar Johanna.

med Governor Cuomo i New York!
Vi har alla samma oro, om än det gäller Italien, Frankrike,
Guatemala, Sverige eller USA! Historieböckerna kommer att
diskutera vem som agerade “rätt” i sin metod att leva under
hotet av smittan! Just nu vet vi inte.
Världen har tagit en paus, en dyrbar paus, både med
ohyggliga förluster i människoliv, ohyggliga förluster i inkomster, karriärer som spårade ur och hur kommer vår tillvaro att se ut i framtiden? Vi kommer alla att umgås med mer
försiktighet, speciellt vi 70-plussare. Resor??? Hur snart kan
jag resa “hem” till Sverige?
Under tiden finns det Zoom-möten, telefon, FaceTime, det
blir fina samtal, då man inte alltid har så bråttom!
Må bra alla SWEA vänner!
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Spanien till Stockholm
Göteborg
ELSE LANGKILDE
G ÖT E BORG

Min sinnebild av corona och covid-19, dess utbredning
och konsekvenser för våra liv.
Jag tecknar med oljepastell.
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ULLA HISING
STOCKHOLM

Min vistelse i Spanien och min resa med bil till Sverige
i coronatider
Vi har ett hus i Altea la Vella uppe i bergen. Altea ligger ca 4
mil norr om Alicante på Costa Blanca. Jag var där mellan den
22 oktober förra året till 20 april i år. Den 14 mars stängdes
Spanien ner totalt och vi blev satta i karantän. Det var fredagen
den 13 och vi åt middag vid strandpromenaden med goda vänner och 24.00 gick Spanien i karantän.
Vårt hus ligger i ett inhägnat område med sammanlagt 14
hus. Det är sällan alla husen är bebodda samtidigt och vid detta
tillfälle var 4 hus bebodda. Det var ju inga problem att vistas i
vårt område och vi tog varje dag en promenad runt husen på
ca 1 timma. Det blev 5-6 rundor beroende på hur fort vi gick.
Vid en runda upptäckte vi att det hade varit vildsvin inne och
bökat på några ställen och vi såg deras fotspår i sanden. Dessutom gympade vi med Sofia på SVT om morgnarna. Vi kunde
också ta ett dopp i poolen men den var ganska kall och inte
uppvärmd. Medelhavet är mycket varmare än poolerna i mars.
Det gick alltså ingen nöd på oss.
Apotek, livsmedelsbutiker och posten var öppna, men man
måste handla i närmaste butik och det fick bara vara en i bilen.
En av våra grannar tyckte att det var för mycket folk i vår närbutik och han blev stoppad när han körde längre bort och fick
böta 100 euro; hans förklaring godtogs inte. En annan familj
som tog en promenad med sina två barn på stranden fick betala mycket mer i böter. Två svenska ungdomar tog sig för att
bergsklättra och blev sedda. De anmäldes och när de kom ner
fick de också betala. Hårda bud!
Vi hade tänkt fira påsk i Italien. Vi har en son som är sambo med en italienska och bor i Florens. Vi planerade även att
besöka hennes föräldrar i Torino, men det blev naturligtvis
inget med det. Vi bestämde då att stanna kvar i Altea över
påsken. Vi fixade också så att vi hade Zoom-samtal med ”släk-

ten” i Italien, där några satt i Antwerpen, på påskafton och
med våra 4 barn med respektive och 7 barnbarn på påskdagen,
från Boston i USA via Stockholm och Göteborg i Sverige till
oss i Spanien. Detta är ju nu vad alla Sweor känner till och det
är så roligt och fantastiskt.
Vi bestämde oss för att ge oss iväg från Spanien måndagen
den 20 april. Det var flera saker som påverkade det; makens
pass gick ut i maj och jag var bara sjukförsäkrad till den sista
april. Jag hade då läst på Facebook om flera vänner som redan
tagit sig hem med bil genom Europa och det hade gått bra.
UD har en app, som vi hade laddat ner, där vi kunde följa vad
som hände i länderna vi behövde köra igenom. Vi hade också
försett oss med försäkringar från ambassaderna i dessa länder
om att vi var på genomresa och vi hade också från skattemyndigheterna papper som visade att vi var skrivna i Stockholm.
Avresan blev försenad eftersom jag var tvungen att gå till
posten och hämta ut ett brev, som vår dotter skickat till mig
och som borde ha varit framme till påsk. Det blev att stå i
postkön med två meters mellanrum, där två fick vara inne
samtidigt. Det gällde att ha långa armar för att nå över avspärrningen framför luckan för att lämna avin och ta emot brevet.
Kl 12.30 på måndagen kunde vi äntligen påbörja vår långa hemresa på 348 mil. Vi körde upp på motorvägen utan
problem och blev inte heller stoppade av någon på hela vägen genom Spanien. På displayerna över motorvägen stod det
att man måste ha bevis med sig att man hade rätt att köra på
motorvägen. Trafiken var sparsam,
knappast några personbilar, men vi
såg en annan svensk bil, en belgisk
och en tysk, som väl också var på
väg hem.
Första gången vi blev stoppade
var inte vid franska gränsen utan när
vi skulle ta en biljett för vägtullen
på franska motorvägen. En söt och
vänlig kvinnlig polis ville se våra
pass men hon viftade bort papprena
och så var det bara att köra vidare.
Trafiken ökade, främst långtradare,
och vi gjorde vårt nattstopp vid ett
tankställe norr om Lyon. Vi sov
alltså i bilen, något obekvämt, och
det blev nog inte mer än 4 timmars sömn. Tilläggas bör kanske att
vi hade mat med oss för hela resan
både för frukost, lunch och middag
även om den var kall. Det enda vi
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handlade var kaffe, när medhavd
termos tagit slut.
På morgonen upptäckte vi
att vänster framdäck var tomt.
Vi visste att det sakta kunde
pysa ut luft. Vi hade parkerat
30 meter från en pump, men
den fungerade tyvärr inte och
vi fick ingen hjälp på macken
heller. Min man ringde vår
verkstad i Stockholm som upplyste oss om att vi har en pump
i bilen som man kan koppla till motorn. Nu var det bara att
packa ur allt bagage (vi har en stationsvagn) och leta rätt på
var den kunde finnas. Den fungerade perfekt och sedan kunde
vi köra vidare.
Nästa gång vi stoppades blev vid tyska gränsen. Där upprepades proceduren med passen och papprena viftades bort. Här
blev vi lite mer utfrågade och de ville att vi skulle försäkra att
vi bara skulle köra igenom. Vi hade kunnat ta in på ett hotell
utanför Koblenz, vi har tyska vänner där som fixat detta åt oss,
men då måste vi göra en avstickare och vi bestämde oss för att
köra vidare istället. (Det var inte tillåtet för hotellen att ta emot
nattgäster om man inte reste i tjänsten). Vi hade ett missöde
till. Plötsligt när vi körde på motorvägen i Tyskland körde en
bil upp vid sidan av oss och vinkade och pekade; vi trodde då
att däcket var tomt igen, men det borde ha visat sig på instrumentbrädan. Han körde in framför oss och tecknade åt oss att
köra in på vägrenen, vilket vi gjorde. Han stannade också och

kom ut och det visade sig
att en av våra lyktor hängde och dinglade i elledningen. Det blev att packa
ut bagaget igen och fram
med bred silvertape. Han
hjälpte oss också att sätta
fast lyktan och för säkerhet
skull satte han fast tape på
andra lyktan också.
Trafiken på tyska motorvägarna var lika tät som vanligt och
vi märkte ingen skillnad mot innan covid-19. Tusen och åter
tusentals tunga lastbilar och mer privatbilar. Vårt nattkvarter
denna kväll blev vid ett tankställe 5 mil söder om Flensburg.
Vi tog lite mer tid på oss att ordna våra sovplatser och sov
också bättre, mellan 5-6 timmar, men det var mycket kallare
än natten innan.
Sista etappen den 22 april, stoppades vi vid danska gränsen
och där fick vi också visa passen, men man ville inte heller där
se några papper. Trots att vi redan sagt att vi bara skulle köra
igenom, var det en kvinnlig polis som frågade vad vi skulle
göra i Danmark. Vi körde över Bältbroarna och började få
svensk vittring när vi fick in P4 på radion. Över Öresundsbron till sist men lite snopna blev vi, för på svenska sidan såg vi
inte röken av någon polis. Nu hade vi bara ca sex timmar kvar
upp till Stockholm, där vi körde ner i garaget under huset i
Hammarby Sjöstad 18.30. Nöjda med att resan gått bra men
mycket trötta.

Melbourne, Australia
GU N I LL A BE RGLI E
MELBOURNE

Här kommer en liten dikt som säger mig mycket om vår
coronatid här i Melbourne, Australien.
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Virginia Beach
T E X T: L O T TA B J U V E
V I RGI N I A BE ACH
FOTON: SW EOR I V I RGI NA BE ACH

Första sommaren med covid-19 och fler aktiviteter än
någonsin i SWEA Virginia Beach!
2020 har varit ett besynnerligt år på många sätt, och när vi
under våren hade filmvisning, eftermiddagscocktail och bingo
för vuxna och barn via Zoom, var det nog få som trodde att vi
under sommaren skulle få så många tillfällen att ses.
Jag heter Lotta Bjuve och är sedan i år medlemsansvarig i
SWEA Virginia Beach. Ett tydligt minne jag har är när vi, på
vårt första styrelsemöte sedan vår guvernör här i Virginia hade
släppt något på restriktionerna, hörde vår ordförande Anette
Johnson säga något i stil med:
”…men detta är ju fantastiskt, alla kommer att vara hemma
den här sommaren och vara sugna på att umgås. Låt oss göra
minst två aktiviteter i veckan.”
Lätt skeptisk tänkte jag att det var väldigt ambitiöst! Kommer våra medlemmar att våga ses och två aktiviteter i veckan,
orkar vi som styrelse tillsammans med medlemmarna ordna
detta? Med facit i hand så hade Anette rätt och vi har haft en
fantastisk SWEA-sommar här i Virginia Beach, USA.
Vår förening är liten, runt 45 medlemmar, och består av
kvinnor i alla åldrar, med varierande bakgrund och perspektiv. En del är här och arbetar, några är pensionärer, andra är
hemma och tar hand om hus, barn och kanske ett och annat
volontäruppdrag. Någon är här för kortare tid medan andra
är här för gott. Vissa kan därmed bara ses på kvällen, andra
vill helst inte köra när det är mörkt. Någon har svårt att gå
medan andra springer maraton, och så vidare. Kort sagt, vi
är en liten och spretig grupp individer och nytt för i år är
”månadens medlemsaktivitet” där en eller ett par medlemmar
väljer en månad då de tar på sig uppdraget att anordna en aktivitet. Detta dels för att få våra medlemmar att känna att de
har inflytande men även för att få en bredd i programmet.
Till exempel blir det ”Bubbel med Therese” nu i september
på det relativt nyrenoverade och anrikt vackra Cavalier hotell
i Virginia Beach och under året har vi även haft ”Tennis med
Amra”, ”Strand-yoga med Alexandra” samt ”Cykel i Back Bay
Natural Refugee med Agneta”. Under våren ställdes ”Lär dig
fotografera med Eva-Kersti” dessvärre in på grund av pandemin och Annie och Ulrika uppmanade oss att, istället för att

ses, plantera något och sedan lägga ut en bild på plantan och
sig själv på vår privata Facebook sida eller på Instagram med
#sweavirginiabeach. Jag ser med spänning fram emot medlemmarnas aktivitetsförslag för de kommande månaderna.
Till ovanstående möte med den entusiastiska och fantastiska Anette uppmanades vi övriga ledamöter att fundera ut
aktiviteter som kunde göras i linje med rådande restriktioner.
Förslagen var många och varierande.
Så vad har då medlemmarna i SWEA Virginia Beach gjort
under denna långa varma sommar iklädda munskydd och med
pandemin som ett stort svart orosmoln över oss? Majoriteten
av aktiviteter och träffar har varit utomhus där det har varit
enkelt att hålla social distans. Handsprit och munskydd finns
numera i var kvinnas handväska och kramar och kindpussar
är borta till förmån för andra hälsnings- och avskedsritualer.
Vi var länge oroliga att vår mest populära aktivitet, midsommarfirandet, skulle bli inställd men strax innan firandet
skulle gå av stapeln höjdes gränsen för antal människor som
kunde träffas på privata tillställningar. Istället för traditionsenligt knytkalas med buffé och tårta tog varje familj med sig
egen picknick; dansade gjorde vi utan att hålla händer. Det var
väldigt roligt att träffas och fira denna svenska tradition efter
flera månader med begränsat socialt umgänge.
Gunilla har under våren startat upp en sy- och pysselgrupp
eftersom vi har flera väldigt duktiga handarbetare bland våra
medlemmar. Det första mötet var i en park dit de tog med sig
stolar och korgar. Gruppen kallas nu Syjuntan och de träffas
varje månad för att handarbeta tillsammans, men även för att
lära ut denna ädla konst.
Den lokala ekonomin har även här fått sig en törn vilket
gör att det känns extra bra att gynna de lokala småföretagarna
och äta lunch på lilla lokala Simple Eats eller träffas för en
öl på det lokala bryggeriet Back Bay’s Farmhouse Brewing
Company med mat från foodtrucken ”Deutscher Imbiss” (som
ägs och drivs av SWEA-medlemmen Anna med tyske maken
Matthias). Varför inte lunch på Commune, After Work på
Mermaid Winery, plocka persikor på Cullipher farm eller
träffas för elvakaffe på nyöppnade CoVa Brewing Company.
Eller kanske åka till Yorktown och Riverside Landing? Det
finns så mycket spännande att se och upptäcka tillsammans.
Några upptäckte även standup-paddleboard i SWEA Virginia Beachs regi. De som inte hade brädor erbjöds hyra av
det lokala lilla företaget, vilket även levererade dem till vår
utgångspunkt och hämtade dem ett par timmar senare.
Virginia Beach är en underbar sommardestination för
många amerikaner och Anette bjöd in till volleyboll, bad och
vegetarisk lunch i sitt strandhus. En helt fantastisk eftermid-
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dag med lek i vågorna och umgänge för medlemmar med
makar och barn, även om det kanske var lite i varmaste laget
för volleyboll.
Jag pratade lite med Therese, 38 år och medlem sedan
2019. Hon berättade att det hon uppskattat mest med SWEAs
sommarprogram var att det varit sådan bredd på aktiviteterna!
Det fanns aktiviteter för alla! En del bara för medlemmar,
andra med respektive och familj, vissa med fysisk aktivitet och
andra rena träffar för en AW eller lunch. Särskilt väl minns
hon filmkvällen utomhus i Malins trädgård där både hennes
man och barn var med; men lika mycket uppskattade hon
att paddla standup-paddleboard med bara oss kvinnor. Även
cykelturen som Agneta anordnade, då Therese tog med sina
döttrar, ligger henne varmt om hjärtat. Efter vårt samtal fick
jag dessutom ett sms med texten:
”Lotta du måste också nämna den underbara helgen med
bokklubben i Hobucken, North Carolina”.
Då var vi en grupp kvinnor i olika åldrar och med skilda
bakgrunder som diskuterade boken ”Där kräftorna sjunger”
och pratade om allt mellan himmel och jord i miljön där historien i boken utspelades. Dessutom testade vi crabbing, besökte
en räktrålare och paddlade kajak i våtmarken. Att äta nykokta
egenfångade krabbor samt shrimp and grits (=räkor och majsgryn) med utsikt över horisonten skiftande i grönt och blått är
något som kommer att finnas med oss länge.
En liten stund senare pratar jag med pigga Agneta White,
medlem till och från sedan starten av SWEA Virginia Beach.
Agneta har under sommaren anordnat två cykelutflykter
i Back Bay Natural Refugee. Hon älskar själv att cykla här
och tycker att det har varit fantastiskt att dela detta med andra svenska kvinnor och några glada barn. Agneta har varit
med på många träffar under sommaren och minns särskilt när
hon paddlade kajak igen. Det var länge sedan sist. Hon berättar även om ”Syjuntan” där de träffas och handarbetar ihop.
Mycket uppskattat!
Något helt nytt för oss i år är SMEA, Swedish Men Abroad.
Vi har ett bra kvinnligt nätverk tack vare SWEA och tänkte att kanske finns behovet att ses med den gemensamma
beröringspunkten, Sverige och svenska, även för män. I början
av augusti hade de sitt första möte på Commonwealth Brewing Company och i september träffades de igen på ett annat
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bryggeri och denna gång var de
nästan dubbelt så många som vid
första träffen.
Nu har Labour Day passerat
och vi har officiellt höst. Skolorna har börjat. Några virtuellt och
andra med barn i klassrummen.
Syjuntan har flyttat inomhus och
allt fler människor är tillbaka på
kontor och arbetsplatser. Även
nu under hösten finns många
aktiviteter planerade och vi ser
bland annat fram emot att lära
oss line-dancing men även att
plocka äpplen och ses för en After Work och få händer och fötter fina med gemensam manikyr
och pedikyr.
Covid-19 må göra det svårt för oss att träffa nära och kära
i Sverige, men det har under sommaren fått oss i SWEA Virginia Beach att träffas extra mycket och några kanske har återupptäckt hur viktigt och roligt det kvinnliga svenska nätverket
här på lokal nivå är för oss.

UTNYTTJA STYRKAN I DETTA NÄTVERK!
mer tillgängliga. Via digitala tjänster har vi
kunnat följa lokala föreläsningar som öppnats för alla Sweor oavsett medlemsland.

Tjäna pengar hemifrån! Kom in i en gemenskap med kvinnor från hela världen!
Otaliga gånger har jag blivit erbjuden att
jobba som försäljare av smink, hudvårdsprodukter, plastbackar eller proteinpulver.
Det här med att sälja produkter till vänner
och bekanta har dock aldrig lockat mig.

Det är kul och intressant att följa Sweor
världen över via alla inlägg på Facebook
och Instagram. Vi stöttar varandra oavsett
om det gäller hemlängtan, översvämningar, skogsbränder i Australien eller KaliNär man uppnått vissa säljnivåer får man
fornien eller så kallade lockdowns på grund
äran att åka på mässor både i ens hemav pandemin. Vi skickar digitala kramar
land och globalt. Tjejerna som varit på
och uppmuntrande ord och känner förmässorna pratar lyriskt om hur roligt
tröstan i ensamheten. På bara några midet är. De känner gemenskap, stärker sitt
självförtroende och kommer hem pepnuter kan jag med endast min telefon i
MALIN LAGER
handen uppdateras om läget i alla världspade att sälja ännu mer så de blir inbjudna
SWEA Stockholm
delar. Jag kollar ofta på SWEAs sociala
till nästa resa. När jag hör dessa stjärnmedier för att få personliga utsagor. Även
säljare berätta tänker jag att det låter ju
som när man varit på ett SWEA-evenemang. Man kommer om jag aldrig träffat personen upplever jag hennes vittnesmål
hem på gott humör, fylld av gemenskap, glädje och förnyat som trovärdigt. En Swea har ingen anledning att ljuga inför
självförtroende. Det sker oavsett om man deltar i en pulshö- nätverket. Vi Sweor skulle faktiskt kunna bli ännu bättre på
jande bergsklättring, kräftskiva, fikamorgon, planerar Lu- att våga blotta strupen inför varandra, visa våra svagheter
ciafirandet eller deltar i något av SWEAs alla internationella och rädslor. Det finns så mycket outnyttjad styrka i detta
regionmöten och tillhörande efterresor. Man inspireras av att nätverk, och det är ett rent slöseri att inte ta vara på all hjälp
träffa så många intressanta människor och förundras av att som finns att få. Det bästa av allt är att all denna gemenskap
får vi helt utan säljtvång. Vi behöver inte nå särskilda
vara en del av en global gemenskap.
”nivåer” för att bli inbjudna till exempelvis världsmötet, för
Nu har coronapandemin förstås påverkat SWEA-aktiviteterna, alla är välkomna. Oavsett om landsgränserna är öppna eller
och utbudet har varierat från land till land beroende på hur stängda kan vi hålla kontakt med våra Swea-systrar runtom
restriktionerna sett ut. Men många evenemang har också blivit i världen, och det berikar oss alla.






brittmberglind@comcast.net

Depression ⬧ Ångest ⬧ Relations problem ⬧ Identitets konflikter
Personlig utveckling ⬧ Multikulturella frågor ⬧ Sorgearbete
Jag har mer än 35 års erfarenhet psykolog, psykoanalytiker och är
certified livs coach från University of Miami och medlem i International
Coaching Federation. Med mina många års erfarenhet kan jag snabbt
diagnostisera problemet och sedan välja den bästa counseling metoden
för att hjälpa dig med de förändringar du vill göra med ditt liv. Jag talar
flytande engelska, spanska och franska. Kontakta mig gärna!
Britt
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Ny regionordförande

för Asien – Oceanien

Anna Frummerin, Bangkok, blev på grund av familjeskäl tyvärr tvungen att avgå
som regionordförande för region ASOC – Asien-Oceanien. Ny RO har tillsatts
och det är Catarina Hansson, Perth. Här berättar Catarina för er vem hon är.

Jag heter Catarina Hansson och är ASOCs nya RO.
Vi har bott i Perth sedan 2007 och planen var att vi bara
skulle stanna ett par, tre år. Ha en timeout och hämta andan från våra hektiska yrkeskarriärer i Sverige – jag inom
HR. Båda våra barn, då 8 och 9 år, och vi själva såg det
som ett äventyr. Min norske man, som är petroleumingenjör, blev erbjuden arbete, huset i Stockholm hyrdes ut
och den 9 oktober landande vi i Perth. En gammal dröm
att bo utomlands gick äntligen i uppfyllelse vid +40.
Fyra månader senare satt jag på SWEA Perth’s årsmöte
och vid förfrågan om att bli sekreterare i styrelsen räckte
jag upp handen och på den vägen är det. Jag har suttit på
många olika styrelseposter under åren, bland annat som
ordförande 2013-2014. VM i Bologna 2013 tillsammans
med fyrahundra Sweor var en fantastisk upplevelse och
jag fick upp ögonen för vårt otroliga globala nätverk –
vilken kraft och kompetens och roligt var det dessutom!
Vår timeout är nu uppe i tretton år och barnen har lämnat
boet och utbildar sig till ingenjör respektive sjuksköters-
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ka. Jag arbetar för Georg Jensen som säljare, älskar min
tennis och fotografering och hoppar gärna på min cykel
för en runda. SWEA har betytt oerhört mycket för mig
sedan dag ett. Jag har fått vänner för livet i alla åldrar
och SWEA hjälper till att hålla svenskheten vid liv här
i Perth. SWEA har även fått mig att växa som människa
genom mina olika positioner i styrelsen – och tänk så bra
för mitt CV! Att få förtroendet att ta över rollen som RO
för ASOC ser jag som en stor och spännande utmaning,
speciellt i dessa covid-tider då SWEA fyller en ännu viktigare funktion som ett lokalt stöd. Att SWEA likt en
kameleont har blivit en digital aktör med spännande webbinarier och en egen SWEA-Podd känns positivt och är
en oerhörd styrka i en så stor region som ASOC.
Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med regionens tio avdelningsordförande bygga vidare och utveckla
vårt fantastiska nätverk i Asien och Australien!

Catarina Hansson
Perth

VAME regionmöte 2020
VAME-rapport från en stolt regionordförande.
Vi träffades på Zoom. Låter det bekant?
46 Sweor hade loggat in för regionens årsmöte, alla
11 avdelningsordförandena var på plats och berättade
om givande, roliga och lärorika event som man hade genomfört under 2019: allt från julmarknader till hitresta
författare; ett otroligt varierat utbud bland dessa aktiva
och alerta avdelningar. Flera av avdelningarna hade även
möjlighet att under 2019 tillsammans ge ut totalt USD
59.000 i olika donationer och stipendier! En enastående
summa! Studenter som ges tillfälle att åka till Sverige för
studier, svenska skolor här i regionen vilka kan förbättra
sin undervisning, Svenska Kyrkan som ges möjlighet att
nå ut till flera och alla dessa olika svenskklingande kulturella event som kan genomföras med hjälp av en lokal
SWEA-avdelning. Ni är många ute i regionen som gör
ett fantastiskt jobb. Tack för er tid och ert engagemang!
Suzanne Southard, SWEA Internationals ordförande,
gav oss en rask genomgång av bl a de olika kommittéer som finns inom SWEA. Åsa Lena Lööf, som ingår
i SWEA Internationals valberedning, uppmuntrade oss
att vara nyfikna på kommittéerna. Kanske du känner en
Swea som skulle vara klippt och skuren för en plats i en
kommitté – eller rent av du själv. Skriv till valberedning@swea.org.
Vi gick på skattjakt 2020 med Hanna Bankier, som
genom olika verktyg fick oss att reflektera över vår nya
vardag, vårt liv nu 2020 – mitt i covid. Jag tror att vi alla
fick något att fundera över.
Vad är ett regionmöte utan ett lotteri – det är som en
bal på slottet utan Askungen.
Vi hade ett mycket uppskattat virtuellt lotteri där de

flesta vinsterna var avdelningarnas fina produkter. Regionen har många! Och flera nya! Kika in på produkter.
swea.org.

Jag är otroligt stolt över att vara med i VAMEstyrelsen, med dessa 11 fantastiska kvinnor, som med
sina egna styrelser har fått detta skruttår att bli till ett
bra, fast annorlunda, SWEA-år. Vi delade program på
Zoom under sommaren, vilket har lett till att regionen
kom samman och att våra avdelningar blivit tajtare. Vi
kommer att fortsätta att dela event. Håll utkik VAMESweor! Vi har brytt oss om varandra, hört av oss/hållit
kontakten, skickat en hälsning, lyft luren, kört förbi med
nybakat bröd. Med hjärtat på rätta stället och med humorn i behåll, tar vi oss igenom detta tillsammans och
sedan ses vi i Florida på världsmötet nästa år.
Annica Backlund
regionordförande VAME

OAME regionmöte 2020
OAME´s regionmöte gick av stapeln den 4 oktober 2020. Vi hade som gäster Suzanne Southard,
Åsa Lena Lööf och Christina Moliteus. Suzanne
presenterade alla kommittéerna inom SWEA International. Åsa-Lena berättade om vad den internationella valberedningen gör.
Christina berättade och påminde oss om SWEAs
tidslinje som ligger på swea.org. Alla avdelningsordförande i regionen medverkade i mötet, förutom Sandra Spetz i Boston som nyligen blivit mamma. Olivia
Nyström från Boston tog Sandras plats.
Vi hade fler gäster/åhörare än någonsin, vilket
var roligt.
Efter själva mötet öppnade vi upp för frågor och
det blev en trevlig diskussion.
Camilla Trier Morch
regionordförande OAME
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Regionmöte, ”Eurovision MEMA OEMA VEMA”
I oktober månad ses regionstyrelserna på regionmöten,
eller RM som vi kort kallar det. Vartannat år arrangeras
mötet av en avdelning i regionen och vartannat år arrangeras det i samband med världsmötet. I år skulle vi
ha träffats i Wien, där SWEA Austria hade planerat ett
fint program för de tre europeiska regionerna. Vi kallar
det en Eurovision när de europeiska regionerna håller
möte tillsammans.
Pandemin satte käppar i hjulet och vi kunde inte genomföra mötet som planerat. Vi tre RO, Anette Rydén i OEMA, Petra Cato i MEMA och Agnetha
Hesselius i VEMA, slog våra kloka huvuden ihop och
beslöt att hålla två ”workshops” för våra avdelningsordförande tillsammans, via Zoom. Självklart hade vi

föredragit att ses i Wien, men en av fördelarna med ett
digitalt möte är att fler kan delta, så vi bjöd även in alla
från avdelningsstyrelserna i de tre regionerna.
Vi började redan på fredag kväll med en teambuildingövning; en virtuell skattjakt, som Catharina Biver och
Charlotta Törneling från SWEA Professional Luxemburg hade skräddarsytt för oss. Till denna första kväll var
endast avdelningsordförande inbjudna och syftet var att
vi alla skulle lära känna varandra samtidigt som vi skulle
få en känsla för hur vi själva arbetade i grupp.
Vi kan inte avslöja för mycket av vad vi gjorde, om
någon av er andra själva kommer att få möjlighet att
vara med på en virtuell skattjakt. Vi kan dock berätta
att skattjakten var en rejäl adrenalin-kick både för deltagarna och oss guider. Det var väldigt spännande och
roligt, och mot slutet var det tävling in i sista sekunden. Team Gillestugan, lett av Suzanne Southard, vår
internationella ordförande, och med Agnetha Hesselius
som guide, blev tävlingens vinnare. Övriga deltagare i
det teamet var Emy Elwing avdelningsordförande Basel, Christina Englén vice avdelningsordförande Berlin,
Lotta Rigby Fors avdelningsordförande Barcelona och
Lovisa Möller avdelningsordförande Luxemburg.
Tätt efter Team Gillestugan kom Barnkammaren
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och Köket. Sedan hade vi bra kämpar i
Badrummet, Sovrummet, Matsalen och
Tvättstugan.
På lördagen fortsatte vi att arbeta, genom att hålla vår första ”workshop”, som vi ägnade åt det
oerhört viktiga temat Medlemmar. Hur lockar vi nya och
hur inspirerar vi våra befintliga medlemmar så att de stannar kvar och förnyar sitt medlemskap varje år? Alla styrelsemedlemmar och intressegrupper var välkomna att delta.
Vi fick besök av fantastiskt duktiga Lisa Quondamatteo,
avdelningsordförande i SWEA Toronto. Hon har sedan
hon tillträde som avdelningsordförande 2019 implementerat en rad aktioner som har gett otroligt gott resultat.
Temat för lördagens andra ”workshop” var SWEA
Professional. Vi började med att titta på en inspelning,
där Petra Cato intervjuade Catharina Biver, Charlotta
Törneling och Anna Björkman Nyrén från SWEA P i
Luxemburg. Här fick vi en fantastisk inblick i varför och
hur man bygger upp SWEA Professional i en avdelning.
Alla tre berättade att ingen av dem hade varit medlem
i SWEA innan de började arbeta med SWEA Professional och hur de därigenom hittade fram till SWEA
och hur de nu uppskattar allt annat som SWEA erbjuder; Världsvid Vänskap, Global Kompetens och Lokalt Stöd.
Sara Reby från Irland berättade hur de har organiserat
SWEA Professional på Irland och gav oss också tips och
råd om vad som är viktigt för att lyckas.
Avslutningsvis berättade Marie Forsman, från SWEA
Professional i Stockholm, om deras verksamhet och om
hennes funderingar kring hur man kan utöka samarbetet
mellan SWEA Professional runt om i världen. Det kan
vara värdefullt att vi bildar ett forum där deltagare från
programgrupper eller SWEA Professional-grupper kan
få tips och råd om hur man startar och utvecklar gruppen
och samtidigt ha ett forum där man diskuterar lyckade
aktiviteter och kanske även samarbetar, för att arrangera
gemensamma virtuella aktiviteter.
Efter att vi hade avslutat vårt gemensamma förmöte
fortsatte varje region var för sig med sina årsmöten
på Zoom.
Anette Rydén, Petra Cato och Agnetha Hesselius

MAME Regionmöte 2020
Första året som regionordförande i MAME blev
förstås varken som man förväntat, eller ens i sin vildaste fantasi kunnat föreställa, sig. Helt plötsligt får
man inte längre mumsa i sig den största och godaste
biten av hela SWEA-pajen. Den nära kontakt Sweor
emellan som bidrar så starkt till varför man älskar
att vara SWEA-medlem rycktes
bort och vi f ick snabbt f inna oss
i den nya situationen och skapa
lösningar som fungerar för oss.
Halleluja för internet och Zoom!
MAMEs RM gick som hos alla
andra av stapeln i covid-style,
men alla avdelningsordförande
höll modet uppe och delade glatt
med sig av avdelningsrapporter, positiva attityder och glada
MAME-leenden till våra 35
deltagare. Kanske lär vi känna

varandra i snigelfart i år, men kvaliteten på SWEAbanden som knyts kommer med all säkerhet att vara
lika starka, om inte ännu starkare!
Tina O´Malley
regionordförande MAME

ASOC Regionmöte 2020
“God eftermiddag allesammans och varmt välkomna till
ASOCs (Asien Oceanien) årsmöte 2020, som behandlar
verksamhetsåret 2019!”
Regionen skulle ha träffats i Japan den 5 november,
men i stället blev det ett inspirerande årsmöte på Zoom,
tillsammans med 30 medlemmar.
Under mötet fick vi ta del av några axplock från

årsrapporterna, bl a information om alla aktiviteter som
genomförts, om regionens donationer och självklart hur
vi firade SWEA 40 år!
Vi fick lyssna till presentationer av vår internationella
ordförande Suzanne Southard. Monica Pixley, SWEA
Perth, berättade om avdelningens donation till konstnären Jade Penangke, som har givits möjlighet att resa
till Växjö och lära sig om glaskonst
på Kosta Boda. Agneta Bekassy de
Bekas (SWEA Bangkok), som representerar ASOC i SWEA Internationals valberedning, berättade hur
denna kommitté fungerar och vad
den gör.
Tack alla medlemmar för er
medverkan och tack alla avdelningsordförande för ert outtröttliga engagemang! Nu ser vi alla
fram emot ett nytt och spännande
SWEA-år!
Catarina Hansson,
regionordförande ASOC
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SWEA SAC
(Sydney, Adelaide, Canberra)
EN IDÉRIK OCH KREATIV START

kommissarie Morgan Callagan i Sydney. Detta var en mycket
uppskattad aktivitet.
De har firat nationaldag och midsommar och när våren började kännas i den australiensiska luften, hade alla tre satelliterna kräftskivor med allt från tokiga hattar till västerbottenostpajer, snapsar och vacker sång. De tre städerna har också
After all den sista onsdagen i varje månad som en regelbundet
återkommande aktivitet.

T E X T: M I K A R L S S O N B E RG K V I S T, M E L L A N Ö S T E R N
FOTON: SW EOR I SAC

I

januarinumret av SWEA-Nytt skrev jag om vår nya avdelning SAC, Sydney, Adelaide och Canberra som öppnade
den 27:e oktober 2019. Nu kan Katarina Bjelkow Rössel (Sydney och avdelningens ordförande), Helén Wannheden (koordinator Adelaide) och Katarina Prime Lindmarker (koordinator Canberra) summera sitt första år och de är mycket nöjda.
Verksamheten drivs med stor framåtanda och kreativitet, detta
trots att covid-19 har begränsat möjligheterna att genomföra
aktiviteter och sprida budskapet om avdelningen.
Katarina i Sydney säger att hon är imponerad av styrelsen, som
har sett till att avdelningen har fått en så bra start som möjligt.
–Vi är ett härligt gäng med många olika kompetenser, så vi
kompletterar varandra bra och hjälps åt när det behövs.
Katarina i Canberra berättar att det har varit en utmaning att

planera och att ha flera alternativa planer, beroende på bestämmelserna för tillfället.
–Vi har förlagt en del evenemang online via Zoom och vi har
varit mycket noga med att följa alla restriktioner för hur många som får samlas när vi genomfört fysiska evenemang, säger
Helén. På Zoom har vi haft både lokala och gemensamma
aktiviteter där hela avdelningen varit inbjuden; bland annat
påskpyssel, mindfulness-session och After All (ett mingelevent) och det har fungerat jättebra.

Katarina berättar från Sydney att de förutom ordinarie evenemang planerar att nu under våren komma igång med Frukostklubb och Långlunch som säkert kommer att bli mycket
uppskattat. Katarina (Canberra) säger att SWEA Art är på
gång och i Canberra hade de sin första aktivitet i september.
De besökte då utställningen Paradise lost med Daniel Solanders konst, en utställning som sedan flyttar vidare till Sydney. I Canberra anordnades också en uppskattad utflykt till
Bungendore, en historiskt viktig stad där det finns många
konst-och hantverksställen. De har också tre mycket aktiva
bokklubbar och Katarina säger att de flesta i Canberra nu
är medlemmar!

De ska också göra en heldagsutflykt till vindistriktet McLaren
Vale, något som säkert kommer att dra folk. Helén säger att de
har fått mycket bra respons i Adelaide. Hon tror att det delvis
beror på att de inte haft något globalt kvinnligt nätverk där
tidigare, så intresset för SWEA har blivit extra stort.
Katarina i Sydney säger att de ständigt arbetar med nya
idéer för program och aktiviteter. De planerar också att göra
zoom-evenemang tillsammans med de andra australienavdelningarna Perth och Melbourne. Arbetet med att lägga upp
avdelningens webbplats pågår också för fullt. För närvarande
informerar de via månatliga nyhetsbrev och sociala medier.
Här talar de om allt från lokala evenemang, vad som har varit
och vad som planeras, till de internationella aktiviteterna som
SWEA-podden, webbinarier, SWEA-stipendier osv.
Nu hoppas de snart kunna sätta datum på avdelningens
öppningsceremoni som var planerad i mars men blev uppskjuten på grund av coronarestriktioner. Kanske vi andra
Sweor kan vara med och höja en grattisskål via Zoom.

När vintern var som kallast passade Adelaide på att ha en Jul
i juli där de började med julgröt och pyssel, glögg vid BBQ’n
och sedan ett välsmakande julbord och julklappsutdelning.

Alla tre satellitavdelningarna är mycket aktiva. De sprider
SWEA-budskapet framförallt via ”word-of-mouth” och i
mitten av september kunde SAC välkomna sin hundrade
medlem, författaren Charlotta Efverman. Katarina i Sydney
berättar att Charlotta höll ett föredrag på Zoom om sitt författarskap; om sina böcker om optimism samt romanerna om

Kräftskiva i Canberra

Jul i juli i Adelaide

Midsommar i Adelaide

Kräftskiva i Sydney
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SWEOR TIPSAR SWEOR: Vad kan man göra i min stad?

LUXEMBURG

Mycket har hänt under SI:s livstid, men institutets roll är, precis som när det bildades 1945, att
det genom att cykla mellan odlingarna eller gå en
vandringsled. Vanligtvis förknippas Luxemburg
med mil av orörd natur, där man kan vandra bland
tallar och bokskogar, en och annan hästhage och
porlande bäckar. Vindistriktet är inget undantag, utan möjligen ännu bättre, då de flesta leder
passerar någon utkikspunkt med fantastiska vyer
från sluttningens topp.

T E XT OCH FOTO: ELISA BETH ENGELBERG

FÅ VET, MEN STORHERTIGDÖMET med tre officiella
språk har en egen route du vin, med andra ord som Alsace och
Bourgogne, fast med vissa skillnader. Dels är den bara 42 km
lång, dels ligger odlingarna bara på den ena sidan av vinrutten och sluttar ner mot landsvägen som går utmed Mosel, som
bildar gräns mot Tyskland.
Mer exakt löper den från Wasserbillig i norr till Schengen
i syd och det tar 40 minuter att bila sträckan. Soliga dagar
är detta landskap hänförande, även om man får ut mer av

I anslutning till landsvägen ligger ett antal vingårdar, och här nämns bara några av dem. En av de
största är Caves des Crémants Poll-Fabaire, en pampig byggnad med storskaligt orkestrerade visningar och fullfjädrad butik. Om man vill besöka
de mindre vingårdarna bör man kontakta dem i
förväg för att komma överens om ett besök. Det
kan låta omständligt, men är mycket mer genuint.
Ett exempel är den familjedrivna gården Domaine
Sunnen-Hoffmann, där femte generationen, vid
övertagandet av gården, var först av alla på vinrutten att satsa helt på odling och produktion utan
bekämpningsmedel. Man riktigt känner historiens spännande vingslag under en vinprovning i deras lokaler.
Av distriktets totala produktion säljs det mesta på inhemsk
marknad (där Michelin-krogarna står tätt), medan resten går
på export till Belgien, vilket förklarar att vin från Luxemburg knappast figurerar på restaurangmenyer eller hos vinhandlare någon annanstans. Detta distrikt erbjuder samma
gröna, sköna naturupplevelse som är så specifik för storhertigdömet (för info om guidade turer: www.visitmoselle.lu),
men även ett tillf älle att bland annat upptäcka dess krispiga
Chardonnay, diskret bubbliga crémant, och t.o.m. vin de glace
om säsongen tillåtit.

Nantucket Island!
Bed & Breakfast at

“Swedish Delight”
1 rum med queensize bed och sitting area
1 rum med två enkelsängar
Båda rummen har TV och privata badrum

Ingrid Francis
Tel: +1(508) 228 1839
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I år fyller Svenska institutet 75 år
fortsätta att skapa förtroende för Sverige internationellt. I Paris finns Sveriges enda kulturhus i
världen: Institut Suédois, som sedan 1971 främjat utbyte mellan Sverige och Frankrike.
TEXT OCH FOTO: SVENSKA INSTITUTET

Sommaren 2009 cirkulerade det rykten
om att UD övervägde att stänga Institut Suédois – SI:s kulturhus i Paris – för
att klara ett sparkrav i budgeten. Reaktionerna blev oväntat starka. Franska
rikstidningar som Le Figaro och Le
Monde uppmärksammade nedläggningshotet och en våg av protester
krävde att institutet skulle få finnas
kvar. Det slutade med att Institut Suédois fick fortsätta som tidigare.
– Det blev uppenbart att vi hade en bred
publik, både i Frankrike och i Sverige.
Jag tror att det blev en ögonöppnare för
många, säger Maria Ridelberg-Lemoine,
som har arbetat på Svenska institutet i
Paris sedan 1983 och nu är biträdande
chef där.
Det var 1971 som Svenska institutet
fick i uppdrag att ta hand om 1500talspalatset Hôtel de Marle i Maraisdistriktet. Huset hade köpts av svenska
staten några år tidigare för att härbärgera Tessininstitutet, vars konstsamling vittnade om de historiska svenskfranska relationerna.
På den tiden var Marais
en stadsdel i förfall. Men
under de följande årtiondena fick kvarteret en rejäl ansiktslyftning samtidigt som det närliggande
Centre Pompidou och
kvarterets många judiska
butiker – som till skillnad
från andra butiker hade
söndagsöppet – drog till
sig nya besökare.

Hon tror också att Institut Suédois har
gynnats av att Sverige blev mer synligt
i Frankrike efter EU-medlemskapet
1995. För institutets del innebar det en
explosionsartad ökning av efterfrågan
på svenskkurserna hos yngre som ville
studera eller arbeta i Sverige. Dessutom
tror hon att synen på Sverige i Frankrike
förändrades av det svenska popundret och landets
tidiga framgångar inom
IT och dataspelsindustrin – för att inte tala om
den nordiska deckarvågen
som kulminerade med
Stieg Larssons Millenniumtrilogi.

– I början av 00-talet blev
Sverige hippt. Landet
förknippades inte längre
Maria Ridelberg-Lenonie
bara med Ingmar Bergman och Björn Borg,
– Från att ha varit ett ställe dit ingen gick utan det fanns också något för de yngre.
blev Marais en vacker stadsdel med massor Plötsligt blev det spännande att se vad
av liv. Det gynnade oss, särskilt när vi på som hände i Sverige, säger Maria Ridel00-talet öppnade ett kafé. Kaféet har bli- berg-Lemoine.
vit en samlingspunkt som genererar ännu
fler besökare till vår programverksamhet, Kulturhusen i Paris har under senare år
säger Maria Ridelberg-Lemoine.
allt mer kommit att ses som mötesplatser

i stället för skyltfönster för olika länder.
På SI i Paris ordnas nu ofta paneldiskussioner mellan franska och svenska talare i
anslutning till utställningarna.
– Tanken är att vi ska lära av varandra,
vilket kan leda till rena samarbeten eller
åtminstone till att vi vidgar våra vyer
och lär oss att göra en sak ännu bättre,
säger Maria Ridelberg-Lemoine.
Enligt Maria Ridelberg-Lemoine
är det en stor fördel för SI i Paris att
kunna förknippas med en specifik plats
– särskilt när den platsen råkar vara
en stad där UNESCO och OECD har
sina säten och som förmodligen kommer att bli ännu viktigare för Sverige
efter Brexit.
– Det personliga mötet kan aldrig ersättas. I dag är Sverige väldigt fokuserat på
engelsktalande länder. Jag tror att det är
viktigt att även ha andra nedslag i världen
– och Paris är fortfarande utan tvekan en
av världens viktigaste kulturstäder, säger
Maria Ridelberg-Lemoine.
Texten är ett utdrag ur ”Sverige i världen –
Svenska institutet 75 år”.
Läs mer: https://si.se/var-historia/
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Kia ora Nya Zeeland

sju skäl för och ett emot att åka dit
T E X T O C H F O T O : E V A L A D E B O R N , H O N G K O N G 		

PÅ ANDRA SIDAN JORDEN FRÅN SVERIGE OCH ELVA TIMMARS FLYGTID FRÅN HONGKONG.
VARFÖR SKA MAN TA SIG ÄNDA DIT, UNDRAR DU? VI BLEV HANDLÖST FÖRÄLSKADE.
EFTER TRE VECKOR I NYA ZEELAND VAR HELA FAMILJEN BEREDD ATT EMIGRERA. DET VAR
DEN BÄSTA SEMESTERN NÅGONSIN, OCH VI ÄR GANSKA BORTSKÄMDA. DET ÄR NÅGOT
MAGISKT MED DESSA ISOLERADE ÖAR SOM PÅ SÅ LITEN YTA HAR ALLT.

VINET
Om man som jag älskar Saint Clairs Sauvignon Blanc, är en lunch bland
dess vinrankor rätt oslagbar. Marlborough på Sydöns nordöstra del är
Nya Zeelands mest kända vindistrikt. Området står för tre fjärdedelar
av landets produktion och har 20 000 hektar vingårdar. Mer än 80 %
av detta är Sauvignon Blanc, som trivs här tack vare långa soliga dagar,
svala nätter och låg nederbörd. Det finns mängder av vingårdar att besöka och viner att provsmaka, inte bara i Marlborough. I Central Otago
produceras fantastisk Pinot Noir på världens sydligaste breddgrad.

MATEN
Färskt, smakrikt, närproducerat. Bara att göra en sallad, köpa en
bit lammkött och slänga på grillen, så är middagen klar. Eller kanske
stanna vid ett litet hummerstånd längs kusten? Missa inte Blue Kanu
i Queenstown, ett strandkafé i Coromandel eller någon av Wellingtons coola restauranger. Ta en gofika med en ”flat white” och en
”lamington” (en australiensisk sockerkaka). Enda problemet var att vi
åt för mycket.

DJURLIVET
När vi bilar den slingrande vägen ett par mil norr om Kaikoura får vår
son syn på något i vattnet. Delfiner, tänkte vi och körde ner till stranden. ”Nej det är orcas; jag har gjort ett arbete om dem i skolan”, sa
sonen. Döm om vår förvåning när han hade rätt! En flock späckhuggare simmade alldeles nära stranden! Nya Zeeland har ett fantastiskt
djurliv och turismen drivs på ett hållbart och etiskt sätt. Valsafari i
Kaikoura var en av höjdpunkterna på vår resa. Vi såg flera olika typer
av valar, massor av delfiner och t o m albatrosser flygandes högt i
skyn. Under resan såg vi även sälar, pingviner, rockor och fler får än vi
kunde räkna.

MÄNNISKORNA

NATUREN

MAGIN

Den är dramatiskt vacker, som om allt vore målat i ett extra lager färg.
Vi körde många mil på slingrande små vägar, förbi kritvita stränder,
dramatiska klippor, knallblå sjöar, böljande ängar, snötäckta berg och
genom Mordor-liknande tunnlar. Har man inte tid för båda öarna skulle
jag alla gånger välja Sydön. Missa inte att ta färjan från Wellington till
Picton, en kryssning på Milford Sound, det spektakulära landskapet
runt Queenstown, en vandring i bergen eller ett dopp i en kall fjällsjö.
På Nordön rekommenderar vi halvön Coromandel, där man hittar fina
stränder och bra snorkling.

Familjens favoritfilm alla kategorier, Sagan om Ringen-trilogin,
spelades in i Nya Zeeland. Det är som Middle-Earth, fast
i verkligheten. Överallt finns guidade turer, kartor och
referenser till denna magiska serie. Vi letade oss fram till Arrowtown, floden där Arwen räddade Frodo undan de svarta
ryttarna. Störst är Hobbiton, utanför Matamata på Nordön,
där stora delar av serien spelades in. När man väl lyckats
boka biljett väntar en otroligt välgjord tur. Man får vandra
omkring i the Shire, gå in i hobernas hus och dricka en ale
på The Green Dragon. Men magin i Nya Zeeland går långt
utöver Sagan om Ringen.

Överallt möttes vi av stolta, vänliga människor. Många hyr husbil i
Nya Zeeland, vi valde att köra bil och hyra hus. Det fungerade jättebra. Nästan alla boenden var i fint skick och ofta hade ägarna lämnat
något extra som satte guldkant på vår tillvaro. Wellington är en liten
huvudstad med 392 000 invånare, men full av kreativa människor,
musik, kaféer och små ölbryggerier. Nya Zeeland har kanske världens
coolaste premiärminister, Jacinda Ardern. Landet införde kvinnlig
rösträtt redan 1893 (jämfört med 1921 i Sverige).

Vad är då problemet?

JORDBÄVNINGARNA
ÄVENTYRET
Mina tonårsdöttrar och jag provade skärmflygning (paragliding). Vi hade
aldrig gjort något liknande, men det var helt fantastiskt. Nya Zeeland är
bungyjumpens hemland och ett mecka för adrenalin-junkies. Vi paddlade
kajak i Abel Tasman National Park, där vågorna var betydligt högre än vi
väntat oss. Vi provade jetboating i Queenstown och klättrade på hängbroar bland Redwoods trädtoppar i Rotorua. Det är sån man blir i Nya
Zeeland, lite vild och vacker, och man vågar prova nya saker.
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Kanske det enda negativa med Nya Zeeland. Cirka 14 000
jordbävningar inträffar i landet varje år, varav 150-200 är
tillräckligt stora för att kännas. Stora jordbävningar inträffade
t ex i Christchurch 2016, Kaikoura 2016 och Gisborne 2019.
Eldringen, den ring av vulkanisk aktivitet som finns runt Stilla
Havet, går rakt igenom landet. Inom eldringen finns över 75 %
av världens aktiva och slocknade vulkaner. Ungefär 90 % av alla
jordskalv och 80 % av alla större jordbävningar sker i området.
Som ni ser är matematiken enkel. Sju skäl för och ett emot.
Det är bara att boka så snart det är möjligt.

Artikeln har tidigare publicerats i Bulletinen, magasinet på svenska i
Hongkong och södra Kina.
** Kia ora är en hälsningsfras på maori, som kan ha många betydelser.
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FÖLJ OSS PÅ...
SWEA-PODDEN

swea.org/medlem/formaner

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

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, SPONSORER
OCH SAMARBETSPARTNERS!
SWEA FORUM
Tetra Laval
Sofia Distans
Swedish Delight B & B
Britt M. Berglind, Ph.D LPCC
WEBB-ANNONSÖRER
Sigtunaskolan
Sofia Distans
Camilla Thulin Design
Relians Advokat
SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
The Heimbold Foundation
Svenskt Näringsliv
Swedish Press
SVIV, Svenskar i Världen
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU
Utrikesdepartementet
Svenska institutet
VisitSweden
Business Sweden
SCA – Swedish Council of America
Swenson Swedish Immigration Research Center
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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 två miljoner
kronor per år.
SWEA är en 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 kris- och
beredskapsplan.

SOM MEDLEM I SWEA FÅR DU:

Ett svenskt nätverk i området
du bor.
Ett nätverk som ger dig tillgång
till hela världen.
Ett nätverk som ger dig
möjlighet att utvecklas.
Ett nätverk som hjälper dig
i yrkeslivet.

I ETT NÖTSKAL

MEDLEMSFÖRMÅNER

SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK
med 7 000 svensktalande
kvinnor i ett 70-tal avdelningar
och ett 30-tal länder.

I juli 2020 lanserades den mycket populära
SWEA-podden som redan haft över 6 000
nedladdningar. Syftet har varit att skapa en
podcast som riktar sig till svenska kvinnor
som är intresserade av utlandsliv men även till
alla våra Sweor världen över att läsa om andra
både Sweor och övriga svensktalande kvinnor
som bor eller har bott utomlands.
Vi får ta del av berättelser och blir inspirerade
av hur man lever på olika platser både när det
gäller arbete, familj, bostad, fritid med mera.
Vi har redan haft många spännande namn
både kända och okända: Kristina Kappelin i
Italien, Amy von Sydow Green i USA, Susanna
Häggel i Libanon, Agneta Nilsson, SWEAs
grundare i USA, Maria Borelius i London, Anna
Centerman i Kina med flera.
Nya avsnitt kommer varannan onsdag och
du kan lyssna direkt från poddens hemsida:
swea.org/sweapodden-overblick/
Eller sök upp podden på Spotify, Acast,
Apple Podcasts, Google Podcasts etc. Obs!
SWEA-podden med bindestreck.
Ge oss gärna ett betyg i din podd-app och
dela och tipsa gärna om avsnitt med andra i
sociala medier. Podden är öppen för alla att
lyssna på!
Podden görs av Anna Bril och Maria Jacky.
Har du feedback eller idéer: sweapodden@
gmail.com

Har du idéer om ämnen och föreläsare? Mejla
Anna Bril, ansvarig för SWEA Internationals
sociala medier: websocialmedia@gmail.com
Webbinarierna är en medlemsförmån för
medlemmar i SWEA.

FACEBOOK
SWEA Världen – vår populära slutna grupp för
Sweor – det är här det händer! Kom med du
med – redan 2 500 Sweor deltar!
SWEA Internationals sida – officiell information
från SWEA International – alla kan följa – hjälp
oss att få fler följare!
SWEA Professional Worldwide – en sluten
grupp för dig som vill prata arbetsrelaterade
ämnen – kom med – här får du även
annonsera din egen verksamhet med
annonser 2 ggr per år.
SWEA Art – sluten grupp för Sweor som är
konstnärer eller konstintresserade – det
händer mycket i SWEA Art.
SWEA BUS Diskussion – sluten grupp för alla
som är intresserade av barn utomlands – vi
behöver förstärkning i denna grupp, vill du
hjälpa oss? Mejla Anna Bril websocialmedia@
swea.org

SWEA INTERNATIONALS
WEBBINARIER
Under våren och hittills i höst har vi
genomfört hela 44 webbinarier i regi av SWEA
International. Innehållet har varit allt från
författare, hälsa, LinkedIn, matlagning, träning
med mera. Även vår digitala stipendieutdelning
i augusti och separata föreläsningar med Årets
Svenska Kvinna, Pia Sundhage och de tre
stipendiaterna finns att titta på.
Ja, just det, allt finns inspelat i vårt
webbinarie-bibliotek. I alfabetisk, kronologisk
ordning och på ämnen. Lösenordet får du från
din avdelningsordförande. Bara att kika in och
komma igång med E:et i SWEA – Education!
Du hittar alla inspelade webbinarier här:
swealand.swea.org/webbinarier-tidigare/
Det finns alltid mycket spännande på gång
i SWEA Internationals webbinarie-serie.
Kommande webbinarier finns här: swealand.
swea.org/2020/kommande-webbinarier/

INSTAGRAM
Följ @sweainternational för det senaste inom
SWEA. Du följer väl oss? – öppet för vem som
helst att följa vårt konto!
SWEA Art – @swea.art

LINKEDIN
SWEA International – sida för officiella SWEAnyheter – följ oss!
SWEA Professional – sluten grupp för Sweor
om karriär eller professionell verksamhet
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BERÄTTA OM DITT LIV UTANFÖR SVERIGE

OCH BIDRA TILL KUNSKAP OM HUR SPRÅK OCH TRADITIONER FÖRÄNDRAS!
Har du eller din släkt flyttat från Sverige till ett annat land. Oavsett om flytten är
tillfällig eller för en längre tid kan du nu hjälpa Institutet för språk och folkminnen
(Isof) att bygga upp en kunskapsbank genom att dela med dig av dina erfarenheter.
KARIN ÄR FÖDD på den svenska landsbygden
och bor i miljonstaden Adelaide, Australien,
sedan trettio år. I juli månad samlas hon och
vännerna på en gård i bergen ovanför
Adelaide för att fira jul med brasa och
julklappar. Det svenska julfirandet är det
enda hon saknar från Sverige. Förövrigt
finns hela hennes liv i Australien.
Svenskfödda Betty levde i USA i
över sextio år innan hon återvände
till födelseorten i Skåne. De sista
åren i livet saknade hon palmernas
sus och värmen, irriterade sig på alla
kafferep hon tvingades hålla och på att hon inte
längre förstod det svenska språket. Carl lämnade Småland
för Amerika som femtonåring. Han vaskade efter guld, anlade
järnväg, arbetade som snickare, och skapade sig ett gott liv i
Manistique, Michigan, med sin svenska fru. Men minnena av
barndomens fattigdom och de svenska sedvänjorna övergav
honom aldrig. Eyva kom till Sverige som nygift femtonåring
från Aleppo i Syrien via Saudiarabien. Det tog henne många
år att anpassa sig till den svenska kulturen. Idag är hon i
femtioårsåldern och har accepterat sitt öde. Hon gläds åt att få
tala arabiska med nyanlända flyktingar från Syrien, att hjälpa till
och laga mat som de känner igen.
Liksom Karin, Betty, Carl och Eyva har många av oss flyttat
någon gång i livet. Vissa rör sig mellan två städer i ett och
samma land. Andra flyttar betydligt längre än så. I vissa fall är
det frivilligt, i vissa fall har man inget val. Migration är inte en
fråga som är unik för vår tid. Människor har alltid befunnit sig i
rörelse. Krig, kärlek, tvång, arbete, nöd och hunger, äventyrslust
och slump har flyttat människor till, från och inom Sverige. Vissa
flyttar är permanenta, andra är tillfälliga. I flytten tar människor
med sig minnen, erfarenheter, språk och traditioner som förändras och utvecklas i mötet med nya platser och människor.
Projektet I rörelse
Institutet för språk och folkminnen (Isof) har i år startat projektet
I rörelse som handlar om att lyfta fram och sprida kunskap
om migration till, från och inom Sverige genom tiderna. För
detta byggs det nu upp en digital kunskapsbank där personliga
berättelser från de senaste 200 åren står i centrum. På
webbplatsen kommer det också att finnas fördjupningar inom
olika teman, till exempel om svenska dialekter på olika håll i

världen, vad som händer med namn och
namnskick när man flyttar till ett annat land,
hur traditioner och högtider följer med och
förändras i flytten och hur svenska språket
har utvecklats genom in- och utvandring.
Berättelsen i centrum
Projektet I rörelse tar avstamp i Isofs
omfattande arkivsamlingar. Här finns i dag
tusentals berättelser från människor som
delar med sig av minnen, erfarenheter och
tankar. Många av dessa berättelser handlar
om flyttar och rörelser mellan platser, och
här går det att se likheter – och skillnader
– mellan migranter i olika tider. I arkiven finns
till exempel en omfattande samling med dokumentation av
svenskamerikanernas språk och kultur där utvandrade svenskar
och deras barn och barnbarn berättar om flytten till Amerika
och förhållandet till Sverige. Under 2010-talet har myndigheten
samlat in många berättelser från personer som nyligen flyttat till
Sverige, till exempel människor som flytt till Sverige från Syrien
och andra krigsdrabbade områden.
Berätta om din flytt!
Vill du bidra till denna kunskapsbas? Bor du temporärt eller
permanent i ett annat land än Sverige, eller har din familj
eller släkt flyttat från Sverige till ett annat land? Hjälp oss att
bygga vidare på kunskapsbanken! Svara på vår enkät på Isofs
webbplats: www.isof.se/fransverige.
Till dig som väljer att svara på Institutet för språk och
folkminnens frågor:
Fyll i svar på de frågor du vill och lägg gärna till reflektioner,
samt ämnen du saknar. Vi returnerar svaren som PDF när
de inkommit, om du uppger din e-postadress. Det är dock
också möjligt att delta helt anonymt. Vårt system kommer
att förbättras, men för tillfället går det inte att logga ut, göra
längre avbrott eller pauser under det att man fyller i enkäten
och inte heller att ladda ner det färdiga svaret. Ett alternativ är
därför att med ledning av frågorna skriva ett separat dokument
som du mejlar oss (irorelse@isof.se).
Stort och varmt tack för ditt bidrag! Berättelserna som skickas in
blir en del av Isofs arkiv, och en värdefull del av kunskapsbasen
för projektet I rörelse.

FAKTA: Om Institutet för språk och folkminnen (Isof)
Isof är en statlig myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra
och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Myndigheten
har omfattande arkivsamlingar som innehåller nedtecknade och inspelade dialekter, folkminnen och namn, och
arbetar fortlöpande med olika dokumentationsinsatser i samtiden. www.isof.se

Till sist...
Tillsammans med maken Anders.
Nyår i Seminyak, Bali 2017

Världen som fortsatte snurra – trots allt….

V

ilket år 2020 har varit! Konstaterar att det inte har
varit likt något annat under min levnadstid hittills. Jag behöver väl inte säga så mycket mer om
vårt – vid det här laget – välkända virus corona. Alla duktiga epidemiologer, forskare, professorer och inte minst
sjukvårdspersonal världen över, borde höjas till skyarna för
sitt oerhörda arbete under året.
I detta nummer har ni läst om hur en del av våra Sweor
har upplevt corona-året.
Sedan jag skrev mitt senaste ”Till sist” har jag avslutat vår
tid i Jakarta, Indonesien, och vi har återvänt till Sverige.
På grund av corona-viruset fick jag tyvärr inget personligt
avslut med vare sig vårt hus eller den fina personal vi hade
där, vilket kändes mycket tråkigt. Det kan ni läsa om på vår
hemsida swealand.swea.org/2020/tillbaka-till-sverige/ som
kom via SWEAs Nyhetsbrev i oktober 2020.
Vi måste gå vidare i alla avseenden och inte minst inom
SWEA. Vi har sett många förändringar och förbättringar
inom SWEA under detta pandemiår, och jag slås av vilken
kreativitet det finns inom oss även om vi inte fysiskt kan ses.
Det visas via alla Zoom-möten och Zoom-evenemang och
inte minst via SWEA-podden. Återigen – Sweor kan!
Det är roligt att vara Swea på hemmaplan också – om än
i begränsad utsträckning. Under en av SWEA Stockholms
månadsluncher hade jag det stora nöjet att för första gången
få träffa kvinnan med ett stort hjärta för SWEA – Ettan
Bratt. Ni har säkert läst min intervju med henne här.
Även Forum kommer att få genomgå ännu en förändring och förbättring. Från och med nästa år 2021 är vår
förhoppning att publicera en medlemstidning fyra gånger

per år istället för två, med mer långsiktiga nyheter i form av
reportage och teman. Helst med alla er medlemmars hjälp.
Jag hoppas att ni sett vår rekryteringsvideo i våra sociala
medier. Ni är mycket välkomna att höra av er till mig på
editor@swea.org!
Så blir det snart jul igen. Denna gång för oss hemma i
Sverige och i ny, mindre bostad eftersom vi sålde vårt hus
när vi flyttade ut 2013. Vår första jul i Singapore firades i
en lägenhet på 24:e våningen med osaltad skinka, sill från
Sverige, hemlagade köttbullar och lilla nubben i glaset. Ett
fåtal julprydnader och juldukar hade följt med i vår packning från Sverige och de utökades snabbt med en konstgjord
minijulgran och glittriga juldekorationer. Julklappar har vi
nästan helt uteslutit sedan vi flyttade utomlands. Med nästan
vuxna barn är det enklare att ge en julklappsslant istället för
gåvor. Jularna därefter har sett ungefär likadana ut, förutom
2015, då julaftonen delvis tillbringades på ett flygplan till
Nya Zeeland, där vi bilade runt både Nord - och Sydön och
även stannade över nyår.
Övriga nyår har firats i Thailand och Indonesien. Under
våra sista tre år, när vi bodde i Jakarta, Indonesien, hyrde vi
olika privata villor i Seminyak på Bali under några dagar
runt nyår. Även under regnperioden är Bali vackert. Det
regnar ju inte varje dag.
Jag önskar er alla läsare en God Jul och ett förhoppningsvis
Godare och Friskare Nytt År 2021 – helst helt utan covid-19!

Er redaktör, Kerstin

33

S W E A Ä R D E N S T Ö R S TA I D E E L L A
S V E R I G E F R Ä M J A N D E O R G A N I S AT I O N E N
U TA N F Ö R S V E R I G E

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

Var vision

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

Vart syfte

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

www.swea.org

