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HEMMA HOSFYRA AV OSS

SWEA  40år

VILKET KALAS DET BLEV

TEMA BUSOM SWEAS  PEDAGOGISKA ELDSJÄLAR 

SWEA GLOBAL
SWEA Global är möjligheten för dig som bor 
långt bort från en SWEA-avdelning att ändå 
vara med i SWEA och ta del av vårt unika 

nätverk trots att du är bosatt utanför dagens 
SWEA-värld.

SWEA Global är inte en avdelning utan har 
hela världen som upptagningsområde. 

Som medlem i SWEA Global är du 
fullvärdig medlem och har tillgång till 
hela vårt internationella nätverk, våra 
sociala medier och digitala nyhetsbrev 

samt medlemstidningen Forum. 
Dessutom är du välkommen att delta 
i lokala och internationella möten och 
aktiviteter, Sverigemiddagen och andra 

sommarevenemang i Sverige.
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Vilken vår och försommar 2020 vi alla genomlevt! 
Christina Hallmert skrev i sitt sista ordförandebrev i 
förra Forum - ”Hur framtiden ser ut är omöjligt att 

förutse…”. Ingen av oss hade väl kunnat ana hur den skulle se 
ut bara några månader senare.

Det är en tung och orolig tid för många i världen. Inte bara 
för dem som är sjuka eller har mist någon. Det är många som 
har förlorat sitt arbete, behöver vara åtskilda från nära och kära 
eller har drabbats på andra sätt. SWEAs värdeord - världsvid 
vänskap, global kompetens och lokalt stöd -  känns särskilt 
viktiga nu. Under denna tid av isolering har vi behövt varan-
dra mer än någonsin. 

SWEA välkomnar alla svenskor och svensktalande kvin-
nor som bor eller har bott utomlands i vårt nätverk. Det är en 
fin känsla att vara en del av vår roliga globala gemenskap och 
att bidra till en positiv marknadsföring av Sverige genom våra 
donationer, stipendier och program. 

Det är imponerande hur snabbt många av oss har anammat 
digitala träffar denna vår. 

Sweor är påhittiga - våra lokala avdelningar har via Zoom 
och andra digitala verktyg träffats för olika program, styrelse-
möten, bokklubb, nätverkande - inte bara i sin egen avdelning 
utan även inom sin region.

SWEA Internationals kommunikationskommitté har hela 
våren arrangerat inspirerande webbinarier ledda av SWEA-
medlemmar.  De har gett av sin tid, expertis, sina kunskaper 
och erfarenheter. Vi har lärt oss om stresstolerans, ”mindful-
ness”, författarskap, ledarskap, träning och mycket mera. Varmt 
tack till dem och till vår idérika kommunikationskommitté. 
Nya intressanta webbinarier återkommer efter sommaren.

Digitala träffar kan förstås inte ersätta de personliga möten 
som många av oss ser fram emot varje år - lokala träffar, inter-

nationella Sverigedagar och regionmöten. I år skulle årsmötet 
ha ägt rum i Budapest i april och Sverigemiddagen i Malmö i 
augusti. De har båda fått ställas in. En virtuell stipendieutdel-
ning hoppas vi ska kunna äga rum den 6 augusti! Då möter vi 
också Årets Svenska Kvinna Pia Sundhage!

Jag önskar alla en skön sommar - eller vinter för er på 
södra halvklotet - och hoppas att ni kan få njuta av natur, 
familj och vänner!

Varma hälsningar

Kära Sweor,

Suzanne Southard
Ordförande,

SWEA International

Stort TACK till…

Vår sponsor  

Barbro Osher
THE BARBRO OSHER PRO SUECIA FOUNDATION

ORDFÖRANDE
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ÅRETS SVENSKA KVINNA

Det blev ett lite annorlunda internationellt årsmöte som i år hölls virtuellt över Zoom, istället för 
som planerat i Budapest, Ungern. Detta hindrade dock inte deltagarna från att, enligt tradition, 

utse Årets Svenska Kvinna och SWEAs stipendiater 2020.

Vi är många som kan se tillbaka och minnas egna bekräftelser av olika slag och vad de har betytt för 
oss. I denna speciella tid känns det därför extra roligt att få uppmärksamma och lära känna fyra stora 
begåvningar inom sina respektive områden. SWEA-stipendiaterna kommer också vardera att tilldelas 
10 000 USD till sina respektive projekt.

Pia Sundhage är yrkeskvinnan med en lång och 

framgångsrik fotbollskarriär. Idag är hon tränare 

och förbundskapten för damlandslaget i Brasilien, 

det land hon själv förknippar mest med fotboll. 

Det var en självklarhet att tacka ja till jobbet, berättar Pia. 
Även om jag är väldigt hemmakär så var det en utmaning som 

2020ÅRETS SVENSKA KVINNA  
och SWEAs Stipendiater

T E X T :  M A R I A  S V E N S S O N  M A L M Ö ,  K O M M U N I K A T I O N S K O M M I T T É N ,  M E D I A R E L A T I O N E R

jag bara var tvungen att hoppa på. 

I Brasilien bidrar Pia med svensk 
organisation och värnar om varje 
individs möjligheter att ta en 
plats och utvecklas inom grup-
pen. Tålamodet är också en in-
grediens hon har med sig från 
Sverige, något som hennes pappa 
alltid påpekade vikten av.

Pia Sundhage får utmärkelsen 
Årets Svenska Kvinna för att ha 
tagit med sig sin svenskhet ut 
i världen. Hon har genom sin karriär satt Sverige på världs-
kartan. Hon har givit damfotbollen ett ansikte och starkt bi-
dragit till det ökade intresset för denna sport. Många är de som 
vittnar om den betydelse som Pia Sundhage har haft för dem 
och deras framgång.  

Tanken var att sommar-OS i Tokyo 2020 skulle bli en av 
hennes största utmaningar någonsin. Det brasilianska dam-
landslaget har inte vunnit något stort på flera år och media 
skriver att förbundet suktar efter medaljer. Nu är OS framskju-
tet till sommaren 2021. Jag frågar Pia hur de laddar om? 

– Ska man se något positivt i det så är det att vi får ett år till att 
förbereda oss, säger Pia. Vi är på rätt väg, vi har förberett oss 
väl och planerat allt. Nu får vi sätta oss ner och tänka om, för 
det är viktigt att spelarna inte tappar fart.

På det personliga planet får hon nu mer tid att lära sig portu-
gisiska och sätta sig in i kulturen. Tidsaspekten är något hon 
kämpar med i Brasilien. 

– Är man som jag uppvuxen med att det är viktigt att passa C
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KRISTOFFER LIENG
STIPENDIAT INTERKULTURELLA RELATIONER 
2020

Det var en glad och överraskad Kristoffer som 
nåddes av nyheten att ha blivit tilldelad SWEAs 
stipendium. Jag tror till och med att jag är den 
förste man som tilldelas detta stipendium, säger 
Kristoffer. Det känns väldigt hedersamt.

Kristoffers nyfikenhet på kultur och språk började tidigt när 
han under ett år på gymnasiet blev utbyteselev i Frankrike. 
Ryssland stod egentligen högst upp på listan men föräldrarna 
tyckte att Frankrike var lite säkrare för en ung elev från 
Ängelholm. 

Efter utbytesåret utomlands flyttade Kristoffer hem för att ta 
studenten. Han blev dock snabbt rastlös igen. Efter studenten 
tog han sitt pick och pack och for iväg till sitt efterlängtade 
Ryssland. Där arbetade han som reporter och översättare vid 
en radiostation. Sedan har det rullat på. Under vårt samtal 
kan jag inte annat än beundra honom när jag hör hans berät-
telse om sitt liv, alla spännande jobb och studier som har tagit 
honom till en mängd olika platser i världen. Det är också un-
der dessa utlandsvistelser som Kristoffer har kommit i kontakt 
med SWEA och Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för 
studier av interkulturella relationer.

Kristoffers törst efter lärande, och att lära ut, har funnits med i 
alla länder han har bott i. Han delar gärna med sig av sin kun-
skap och sina erfarenheter, både vad gäller forskningen men 
även självupplevda och roliga historier. I maj kommer hans 
bok ’Sill i Päls - 20 år i Putins skugga’ ut. En mycket personlig 
och humoristisk inblick i människornas Ryssland såsom det 
aldrig skildras i våra nyheter. 

Sedan ett par år tillbaka bor Kristoffer i Frankrike där han 
doktorerar på Sorbonneuniversitetet i Paris. Hans forskning 
inriktar sig på tvåspråkighet i familjer där den ena föräldern 
har svenska som modersmål och den andra franska. Kristof-
fer frågar sig vad det egentligen är som ligger bakom att ett 
språk lever vidare i nästa generation i vissa familjer, medan 
det upphör att användas i andra? Ett ämne som är intressant 

för många som lever i tvåspråkiga familjer 
och inte minst för SWEAs medlemmar 
där det svenska språket ofta bara är ett av 
två språk som talas i hemmet.

– Uppslaget till min forskning fick jag 
genom att en fransk kvinna besökte mig 
på universitetet här i Frankrike, berät-
tar Kristoffer. Hon hade tagit med sig en 
massa svenska böcker som hade tillhört 
hennes nu avlidne make. Inget av de tre barnen kunde svenska 
då fadern aldrig hade talat svenska med dem och inte upp-
muntrat dem att odla sin anknytning till Sverige. Det kändes 
oerhört sorgligt.  

Kristoffers egen familj är synnerligen flerspråkig. Hans fru är 
ryska så de pratar ryska med varandra. Hans äldste son pratar 
franska i förskolan och Kristoffer pratar svenska med honom 
hemma. Minstingen är ännu bara tio månader. För Kristoffer 
är det oerhört viktigt att familjens två söner, Einar och Erland, 
ska känna till så mycket som möjligt om sitt svenska ursprung. 
En flytt till Sverige i framtiden är inte heller uteslutet.  

Stipendiepengarna kommer att användas till att slutföra avhand- 
lingen, som förväntas bli klar inom två år. Jag hoppas att de 
resultat jag kommer fram till ska kunna appliceras på alla som 
lever i flerspråkiga sammanhang, inte bara svenska och fran-
ska, avslutar Kristoffer.

ÅRETS STIPENDIATER

tider så är det inte helt lätt att förhålla sig till den mer flexibla 
inställning till tid som gäller i Brasilien, menar Pia. 

Amerikansk media har kallat Sundhage för en fascinerande 
och okonventionell person som aldrig tvekar att säga vad hon 
tycker. De flesta andra tränare har en mer diplomatisk stil. Li-
vet torde vara behagligare om man väljer det senare. Jag frågar 
Pia om hon medvetet väljer att sticka ut? 

– Jag har fått två goda råd genom åren. Det första är att vara 
personlig och det andra är att inte ta sig själv på så stort allvar, 
säger Pia. Varje gång jag är i media vill jag vara en bra förebild 

och göra mitt bästa för att damfotbollen ska uppmärksammas.
Vi kommer in på ämnet manligt och kvinnligt, och Pia är 
försiktig med att ge tips till andra kvinnor som funderar på 
att ge sig in i en lite mer mansdominerad värld.  Hon anser 
istället att det är viktigare att veta vad som fungerar för varje 
enskild person. 

– Fundera på vem du är och vad som fungerar för dig. Samla 
en massa mod och var prestigelös. Se också till att ha stöd och 
någon att kunna luta dig mot. Ensam är inte stark. Jag har lärt 
mig vad jag är bra och dålig på. Det som jag är dålig på delege-
rar jag. Kvar är mitt bästa jag, skrattar Pia. 
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JESSICA ELEVANT 
SIGRID PASKELL-STIPENDIAT 2020

Jessica Elevant är tjejen som har gjort en helom-
vändning i livet, i alla fall vad gäller val av yrkes-
karriär. Efter att först ha studerat till civilingenjör 
och därefter tagit en licentiat i teoretisk fysik, har 
Jessica istället valt att satsa helhjärtat på sången.

– Under doktorandstudierna sjöng jag i en operakör, och vi 
blev inbjudna till att sjunga i en kyrka. Där fick jag chansen att 
sjunga solo för första gången. Det var en otroligt stark känsla. 
Jag kände där och då att det är solosång jag vill fokusera på 
resten av livet, berättar Jessica.

På frågan hur hennes familj tog beskedet, berättar Jessica att 
eftersom hennes pappa själv är fysiker var han stolt över att hon 
först valde att gå i hans fotspår. 

– Pappa såg dock att min passion var i sången så han upp-
muntrade mig att fortsätta på det spåret. Mamma är pianist så 
där behövdes ingen längre förklaring, skrattar Jessica.

Lovorden är stora om Jessica Elevant. Hon sägs vara en ung 
och mycket lovande sångerska, och tilldelas Sigrid Paskells Sti-
pendium inom scenkonsterna för sin talang inom opera och 
konsertsång. I en av hennes första stora tävlingar slog hon ut 
85 medtävlande och vann både förstapriset samt publikens pris 
för Wagnerröster i Karlsruhe. Vid sidan av heltidsstudierna på 
Operahögskolan i Stockholm, har Jessica även gästat Bretagnes 
symfoniorkester och medverkat i ett flertal konserter och täv-
lingar i Europa.

Jessica säger att hon tycker att det är kul att höra att hon har 
talang men vill poängtera att det också är hårt och fokuserat 
arbete som ligger bakom soloframgångarna. 

– Det har gått fort för mig. Det var inte länge sedan jag var en 
smått nördig doktorand i partikelfysik. Nu får jag istället stå på 
stora operascener ute i Europa. Det känns verkligen jättekul, 
säger Jessica.

Hon sticker inte under stol med att det är tufft att försörja sig 
som student och sångerska, ännu mer nu i dessa virustider. 

– Allt ställs in eller kommer ställas in, berättar Jessica. Jag är 
därför extra glad och tacksam för SWEAs bekräftelse just nu. 
Det gör att jag håller modet uppe, och tillvaron ser lite ljusare ut.
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MARIE LINDSKOV HANSEN
LITTERATURSTIPENDIAT 2020

2008 var året då en ung och äventyrslysten danska 
bestämde sig för att tillfälligt lämna tryggheten i 
Köpenhamn och bosätta sig i Berlin. Tolv år sena-
re bor hon fortfarande kvar, något hon inte alls 
hade räknat med när hon som ny i stan började 
med att lära sig tyska. Men ödet gjorde att hon 
träffade sitt livs kärlek, och på den vägen är det.

På frågan hur kom det sig att just litteraturvetenskap blev det 
ämne hon som ung valde att studera, säger Marie: 

– Jag har alltid haft en passion för berättelser, texter och böck-
er. Jag tycker framförallt att det är roligt att analysera texter på 
ett djupare plan och titta på vad författarna försöker säga om 
det samhälle de lever och verkar i.

Forskning inom ämnet autofiktion i skandinavisk litteratur har 
blivit mycket populärt de senaste 30 åren. Autofiktion avser de 
flytande gränserna mellan fiktion och verklighet i självbiogra-
fiska texter. Maries stora intresse för ämnet fick hon genom sitt 
specialarbete om Karl Ove Knausgård och hans självbiografi 
’Min Kamp’. Hon skrattar och förklarar att: 

– Frågorna jag ställde då fick jag svar på. Fast mot slutet av mitt 
arbete hade jag samlat på mig en väldig massa nya frågor som 
behövde svar. Valet att fortsätta doktorera inom ämnet blev 
därmed självklart.

Med ryggsäcken full av nya frågor började Marie sin dok-
torstjänst på Humboldt-Universität i Berlin. Knausgårds verk 
har fortsatt att vara en trogen följeslagare men Marie har i sin 
avhandling adderat självbiografiska texter av August Strind-
berg, Maja Lundgren, och Björn Rasmussen. 

Nu, fem år senare, är avhandlingen snart klar. Den är en 
mycket spännande tidsresa genom litteraturen. SWEAs sti-
pendiemedel kommer att bidra till att översätta och publicera 
avhandlingen. 

– Jag är mycket hedrad att få SWEAs stipendium för forskning 
i svenska språket, litteraturen och samhället. Jag ser fram emot 
att få dela mitt resultat med en större internationell krets. Det 
är verkligen en dröm som nu kommer att gå i uppfyllelse för 
mig, säger Marie.



Svenska institutets årsrap-
port för 2019 visar att Sverige 
rankas främst av 50 länder på 
miljöområdet. Sverige toppar 
även många internationella 
index och utmärker sig inom 
hållbarhet, innovation och 
samhällsstyre. 

Årsrapporten undersöker hur Sverige 
presterar i olika index, hur samtalet om 
Sverige förs på digitala plattformar på 
olika språk samt hur Sverige uppfattas av 
allmänheten i andra länder genom An-
holt-Ipsos Nation Brands Index (NBI). 
NBI är en årlig studie som mäter styrkan 
i 50 länders varumärken och där Sverige 
hamnar på nionde plats. En position som 
stärkts något under 2010-talet.

Årsrapporten visar att uppfattningen om 
Sverige är stabilt positiv och att det sven-
ska klimat- och hållbarhetsarbetet stärk-
er bilden av Sverige utomlands. Det är 
glädjande. Vi ser också att personer med 
högre kännedom om Sverige tenderar att 
vara mer välvilligt inställda till vårt land. 
Att skapa goda relationer till omvärlden 
är därför viktigt för att stärka Sveriges 
attraktions- och konkurrenskraft, säger 
Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för 
Svenska institutet.

SVERIGEBILDEN 2019 VISAR:
Hållbarhet en viktig del av bilden av 
Sverige 
Rapporten visar att den utländska 
allmänheten har en positiv bild av Sverige 
och att den bilden är stabil över tid. Frå-
gan om hållbarhet är en viktig byggsten i 
hur Sverige uppfattas utomlands. Sverige 
rankas främst av 50 länder i NBI för vårt 
skydd av miljö och naturresurser och 
uppfattas både i den studien och andra 
index som ett land som tar ansvar i det 
internationella klimatarbetet. Sverige 
utmärker sig också positivt på områden 
som handlar om samhällsstyre och glo-
bala frågor. Inom områdena kultur och 
turism har Sverige en svagare placering.

Ett innovativt land som är attraktivt för 
globala talanger
Sverige har en relativt stark attraktions- 

kraft för talanger, investeringar och 
handel. Detta kan kopplas till upp-
fattningen av Sverige som ett land 
med hög livskvalitet och jämställda 
möjligheter. 

Sverige uppfattas som en kreativ plats 
med intressant forskning och teknologi. 
Sverige rankas också främst av alla länder 
i studien ”EU Innovation Scoreboard”.

Förändringar av bilden av Sverige i en-
skilda länder
Uppfattningen om Sverige har en-
ligt NBI förändrats positivt i Kanada 
och Egypten medan den mest negativa 
förändringen har skett i Polen. I USA är 
bilden av Sverige stabil och har förbät-

trats något under det senaste året. Mest 
positiv bild av Sverige har man i Tysk-
land, följt av Kanada och Frankrike.

Bilden av Sverige i sociala medier och ny-
hetsmedier
Det mesta som skrivs om Sverige i so-
ciala medier och i nyhetsrapportering 
är neutralt. Frågan om hållbarhet berörs 
i flera av de mest delade inläggen om 
Sverige. En mindre andel inlägg handlar 
om brottslighet och migration. Andelen 
har dock minskat jämfört med 2018.

Årsrapporten ’Sverigebilden 2019’ finns 
på SI:s hemsida:
s i.se/sa-arbetar-v i/ana lyserar-
sverigebilden
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Nyheter från Svenska institutet:
BILDEN AV SVERIGE UTOMLANDS 2019: SVERIGE RANKAS I TOPP PÅ  
MILJÖ- OCH KLIMATOMRÅDET

Från NASA till hållbar dusch - vad har de med varandra att göra? 
Nu publicerar vi en ny film för sweden.se:s Youtubekoncept Stories 
from Sweden.

I den nyaste filmen för Stories from Sweden 
får vi träffa Mehrdad, som började sin bana på 
NASA och som nu designat en dusch som mins-
kar vattenkonsumtionen med 90 procent och 
energikonsumtionen med 80 procent. I filmen 
får vi lära oss om hur det fungerar och hur hans 
resa dit sett ut. 

Se filmen på Youtube genom att söka på  
”stories from Sweden”
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Våra nya
REGIONORDFÖRANDE

Ännu mer förnyelse i SWEA Internationals styrelse!
Vi har inte bara fått en ny internationell och vice internationell  
ordförande detta år.  Vi kan också glädjas åt fem nya regionordförande.  
Läs om dem här.

NY RO VAME 
ANNICA BACKLUND,  
SAN DIEGO
Sedan min man och jag flyttade från Stockholm till San Di-
ego har jag varit med i SWEA och engagerat mig i en massa 
roliga saker, bl a julmarknader, medlemskap, ordförandepost, 
tidning och arrangering av Regionmöte. 

Tre svensktalande barn är vi välsignade med, och de har 
alla vuxit upp med SWEAs Luciatåg och fina julmarknad i 
Balboa Park.

Medlemsrekrytering och medlemsvård är två saker som 
går hand i hand och som jag skulle vilja arbeta med under de 
kommande åren som regionordförande. Jag tror att vi som 
region kan växa ännu mer och verka för att utveckla utbyten 
mellan våra avdelningar. Att utnyttja redskapen som Sweor 
av alla generationer tar med sig till bordet är ytterligare ett 
lockande tillvägagångssätt. SWEA har något för såväl gammal 
som ung. Tänk hur vår redan nu fantastiska resursbank skulle 
kunna blomma upp om ännu fler blir involverade. De många 
kvalitativa webbinarier som kommunikationskommittén med 
kort varsel har satt samman är ett glänsande exempel på hur 
Sweor kan dela med sig av sin kunskap och expertis! 

Det har alltid varit viktigt för mig att behålla mina svenska 
traditioner och mitt språk, inte minst när barnen kom. Jag är 
sedan några år tillbaka lärare i Svenska skolan i San Diego. 
Redan innan vi flyttade hit hade jag luskat reda på SWEA och 
anmälde oss båda till den årliga kräftskivan; där träffade jag en 
svenska som inte bara bodde ett kvarter från oss utan även var 
med i den svenska bokklubb som fanns i grannskapet.

20+ år senare finns bokklubben kvar och vi är fortfarande 
vänner och har mycket att tacka SWEA för: alla skratt, upp-
tåg, dråpligheter och vänskaper som vi fått har uppleva genom 
åren. 

Somrarna har jag haft förmånen att få tillbringa i Roslagen 

norr om Stockholm. Där har vi en fast punkt som vår äldsta 
nu tittar till om vintrarna då hon studerar i Stockholm sedan 
två år.

Hemma i nästet har vi en Lacrosse-spelare och en simmer-
ska/vattenpolospelare kvar så vi har inga problem att fylla 
våra helger. 

Som nybliven regionordföranden blir jag så glad när jag ser 
hur fint avdelningar i ”min” region tar hand om varandra, 
som t.ex genom att ringa en medlem var eller att Zoom-fika 
tillsammans.
 
Nu i dessa COVID-19 tider kan jag bara ägna mig åt långa 
promenader; mina simstunder hoppas jag kunna återgå till 
någon gång i sommar. Jag ser fram emot att träffa många av er 
på olika sätt under dessa spännande år som regionordförande.



NY RO MEMA
PETRA CATO
LUXEMBURG

Jag heter Petra Cato, är 51 år, född och uppvuxen i Stock-
holm. Sedan snart sju år bor jag i Luxemburg tillsammans med 
min man Joachim, vår 11-årige son Alvin och vår lilla hund 
Prince. Jag har två vuxna barn kvar i Stockholm och ett barn-
barn som är fem år.

Efter drygt 20 år i bankvärlden ville jag och min man få en 
förändring i livet och se mer av världen än Sverige. När vi 
flyttade till Luxemburg var jag först tjänstledig och drev egen 
verksamhet inom hälsa och skönhet. Nu jobbar jag tillsam-
mans med min man i vårt gemensamma företag, som bedriver 
konsultverksamhet inom finansiella frågor.

Jag är väldigt aktiv och gillar när det händer saker. Jag spelar 
golf och tennis och jag älskar att resa, något jag försöker göra 
så mycket som möjligt tillsammans med min familj. Ibland 
lyckas jag få med allihop, stora som små barn och mitt barn-
barn.

Jag har varit med i många olika nätverk och gick med i SWEA 
direkt när vi flyttade till Luxemburg. Jag var på min första träff 
när vi bara bott här i två veckor. SWEA hjälpte mig verkligen 
att få ett nätverk snabbt. Via SWEA har jag träffat många fan-
tastiska människor som har blivit mina vänner för livet.

När jag nu tar över rollen som regionordförande i MEMA så 
gör jag det med stor ödmjukhet och respekt för allt jobb som 
bedrivits. Jag ser fram emot att bidra till att SWEA fortsätter 

att utvecklas och växa. Som ordförande i Luxemburg var jag 
med och arbetade för att göra SWEA intressant för en ny mål-
grupp genom SWEA Professional, vilket blev väldigt lycko-
samt och bidrog starkt till att öka antalet medlemmar.

Jag är tacksam för förtroendet och ser verkligen fram emot 
roliga, lärorika och spännande år i SWEA Internationals 
styrelse och att få vara med och bidra till utvecklingen av 
det framtida SWEA så att det förblir ett otroligt nätverk för 
svenska kvinnor.
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NY RO ASIEN
ANNA FRUMMERIN
BANGKOK

Jag heter Anna Frummerin och bor i Bangkok sedan fyra år 
tillbaka. 

Jag jobbar som VD i, och är medgrundare till, A New Ap-
proach (ANA), ett konsult - och coachingbolag som är baserat 
här i Bangkok, Thailand. Jag jobbar framförallt med coach-
ing, ledarskap, teamcoaching, utveckling, marknadsföring 
och försäljning. Jag leder mina klienter och företag i utveck-
ling mot dynamisk förändring och förbättring. Jag brinner 
för att se individer och företag växa och utvecklas genom att 
medverka till att deras visioner och mål blir verklighet. Mina 
fritidsaktiviteter är SWEA och Toastmasters, där jag är aktiv 
medlem. Jag älskar att umgås med min kära familj och mina 
fina vänner. Jag tycker också om att uppleva och lära mig nya 
saker, och att vara aktiv. Nu har vi alla i familjen dykcertifikat 
och jag har precis anmält mig till SPARTAN race i Chang 
Mai med ett gäng tjejer.



12

NY RO VEMA
AGNETHA HESSELIUS
BARCELONA
Det klickade inte mellan mig och SWEA vid första ögonkastet, 
men istället blev det andra gången gillt!

Jag heter Agnetha Hesselius, bosatt i Barcelona sedan 2001, 
och är Swean som vid första mötet med SWEA inte förstod 
hur fantastisk vår förening är. Det var 1994 på Mallorca och jag 
hade för lite tid - som småbarnsmamma och egenföretagare 
räckte tiden inte till. 

Vid min andra kontakt med SWEA, hösten 2015, 21 år sena-
re, klickade det. Jag upptäckte hur mycket jag hade saknat 
kontakten med svenska kvinnor, och vilket härligt gäng, i 
alla olika åldrar, som bor här i staden. Styrelsen i SWEA Bar-
celona frågade om jag kunde tänka mig att bli AO redan i 
februari, året därpå.  Det var ett erbjudande som både lockade 
mig och skrämde mig. Nyfikenheten, utmaningen och lusten 
att få ha/ta ansvar och känna att jag hade en uppgift gjorde 
att jag tackade ja. 

Jag har ett stort intresse för människor och gillar att hjälpa 
andra, vilket gör att jag uppfattas som extremt utåtriktad, men 
i grunden är jag egentligen blyg. 

Åren jag arbetade som hotell- och restaurangmanager, med 
mycket personal- och gästkontakt, hjälpte mig att komma över 
min blyghet. Under den tiden förankrades också mitt stora 
intresse för smakupplevelser såsom god mat och dryck. En pas-
sion som har vuxit med åren, och som har tagit mig och mina 
vänner till många intressanta restauranger och vingårdar runt 
om i Spanien och i övriga världen. 

När jag sökte RO-posten i november 2019 kändes det som att 
det var min tur att pröva vingarna och anta en ny utmaning. 
Jag tackar alla styrelser i regionen för deras stöd, och lovar att 
förvalta förtroendet på bästa möjliga sätt. 

Jag ser det som min uppgift att tillsammans med den internati-
onella styrelsen leda SWEA in i framtiden, med en modernare 
framtoning. Jag vill verka för att även yngre kvinnor ska inse 
att SWEA är ett otroligt värdefullt nätverk, både för att skaffa 
nya vänner och för att komma i kontakt med professionella 
svenskor och svensktalande kvinnor ute i världen. Det som 
driver och inspirerar mig att lägga ner många arbetstimmar på 
detta är de fantastiska vänskapsband som skapats, och fortsätter 
att skapas, både lokalt och globalt. Nu, i en tid när många av 
oss inte kan träffas ”in real life”, är det extra roligt att höra av 
kära SWEA-systrar runt om i världen och träffa dem online. 

Tack vare dagens moderna teknik kan vi nu genom video-
konferenser bjuda hem varandra och ta chansen att hälsa på 
i varandras avdelningar. Mer än någonsin får SWEAs värde-
ord stor betydelse: Global kompetens, lokalt stöd och världs-
vid vänskap!

Jag har SWEA att tacka för att min flytt till, och första in-
tryck av, Bangkok blev så fantastiskt bra som det blev. Redan 
på Arlanda vid incheckningen till Bangkok fick jag ett härligt 
meddelande av en SWEA-medlem som visste att jag var på 
väg att flytta till Bangkok. Hon frågade om vi skulle ses och 
ta en kopp kaffe när jag kommit fram. Det kändes som om 
jag hade en vän innan jag ens hade lämnat Sverige. Första 
veckan träffade jag många SWEA-medlemmar och blev di-
rekt engagerad i donation- och sponsringsgruppen. Jag fick 
många bra tips och råd om vad som kan vara bra att veta när 
man börjar sitt nya liv i en ny stad och ett nytt land. När 
barnen tyckte det var läskigt att börja ny skola var det verkli-

gen ovärderligt att ha förståelse från andra mammor, som va-
rit i samma situation. Jag fick vänner för livet samt ovärderlig 
hjälp och support genom SWEA då jag började mitt nya liv 
utanför Sverige. Detta vill jag föra vidare till andra kvinnor 
i samma situation.

Jag ser fram emot ett par mycket spännande år. Jag är ödmjuk 
inför mitt nya uppdrag som regionordförande, samtidigt som 
jag älskar utmaningar och jag vet att SWEA Asien består av 
ett toppenbra team. I min roll som RO vill jag i första hand 
fokusera på att bygga upp ett ännu starkare team som jobbar 
tillsammans för att föra SWEA in i framtiden.
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RO MAME
TINA O’MALLEY
CHICAGO
Jag är ursprungligen från Karlskrona men bor nu i Chica-
go med Michael och mina två tonårssöner Shane och Finn. 
SWEA upptäckte jag 2004, efter tio år i USA, och blev då 
genast aktiv. 

Jag utbildades och arbetade inom interior design, men blev 
mamma på heltid när pojkarna var små. Vardagen fylls helst 
med kreativitet i alla former tillsammans med Hot Yoga och 
ett växande intresse för naturlig hälsa.

SWEA blev viktigt så fort jag förstod vad SWEA var och jag har 
många gånger sagt att jag önskat att den dagen kommit tio år 
tidigare. SWEA blev snabbt min svenska familj utomlands; det 
är en enorm gåva att kunna känna ett sådant systerskap och en 
sådan gemenskap när man i själva verket lämnat sitt moderland. 
Möjligheten till engagemang och utveckling inom organisa-
tionen gör SWEA-medlemskapet i min åsikt ytterst värdefullt.

Efter flera år i Chicagos styrelse och nio år i SWEA Inter-

nationals PR-kommitté vill jag tacka för förtroendet att få 
representera min region i den internationella styrelsen. Jag ser 
fram emot uppdraget med hopp om att min SWEA-erfarenhet 
kommer att vara till nytta både för styrelsen och min regions 
avdelningar. Om jag kan ge min regionala styrelse lika mycket 
stöd och omsorg som min RO gjorde när jag var AO, och 
kanske t.o.m. införa lite extra spex i VM-agendan, så har jag 
nått mitt mål som RO!

TIDIGARE WEBBINARIER:
swealand.swea.org/webbinarier-tidigare

KOMMANDE WEBBINARIER:
swealand.swea.org/2020/kommande-webbinarier Sofia Solfors och Anna Bril på  

digitalt fika i april, 2020

TA DEL AV SWEAs WEBBINARIER!

AUGUSTI: LIVE-FÖRELÄSNINGAR MED VÅRA 
STIPENDIATER OCH ÅSK 2020!

10 AUGUSTI 18 AUGUSTI 24 AUGUSTI 31 AUGUSTI



Suzanne Southard, vår internationella ordförande, kom 
från Arizona och höll ett trevligt tal, varefter Karin Gibson 
välkomnade oss alla.

Tina O’Malley och jag hade fått den stora äran av SWEA In-
ternational att sätta ihop en minnesbok om Agnetas händel-
serika SWEA-liv. 
Vi fick också hjälp av Christina Moliteus, vår ”SWEA-histo-
riker”! Det blev en 117 sidor tjock bok med alla Agnetas fina 
utmärkelser, minnen från SWEAs 40 år och massor med gratu-
lationer från oss Sweor. 

Efter att ha jobbat dagligen med boken i flera veckor kände vi 
oss delaktiga i Agnetas liv, så Tina och jag bestämde oss för att 
åka till LA och överräcka boken personligen. 
“Men inte utan spex” sade Tina bestämt.

Med tanke på att Agneta startade sitt liv i Los Angeles med 
att introducera bikinis till pryda LA-damer, dansade vi in i 
takt med musik från “Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot 
Bikini”, iförda just gul-prickiga bikinis. 

Det hela blev en global satsning med text av talangfulla Birgitta 
Koniali, AO SWEA Athens och Lisa Quondamatteo, AO To-
ronto, som stod för sången med sin fina röst.
 
Det var ett späckat program med många roliga och nostalgiska 
tal och till dagen nyskapade sånger, med text av Kerstin Alm, 
Marika Wahlström, Ulla Fetzer och Margaretha Laseen. 

Agnetas vänner, som varit med från starten av SWEA, påpe-
kade alla i sina tal att INGET är omöjligt för Agneta. Karin 
von Unge: “Ge Agneta lite mer tid så har vi snart en SWEA-
avdelning på månen.”

Agneta blev uppmärksammad på många olika sätt genom 
gratulationsbrev, blommor och presenter, men mest glad blev 
hon över de generösa donationerna till SWEAs Stipendiefonder! 
SWEA Los Angeles och SWEA San Francisco bidrog med 
5.000 USD vardera!

Vilket trevligt 80-årskalas vi fick uppleva❣
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Vilket trevligt kalas SWEA Los Angeles anordnade till Agnetas ära! Karin Gibson, AO i LA hade satt 
ihop ett fantastiskt program tillsammans med sin styrelse. 50 vänner, av vilka flera har varit med från 
starten 1979, strömmade samman på The Tea Room i Montrose, California. Med oss hade vi 10(!) f.d. 
ordförande i SWEA Los Angeles och Sweor från San Diego och Orange County. 

SWEA Los Angeles 
styrelse 2020

Vi firar vår inspirerande 
grundare och entreprenör 
som fyller 80 år
T E X T :  P I A  W E N N E R T H    ♦    F O T O :  T I N A  O ’ M A L L E Y  O C H  S U Z A N N E  S O U T H A R D

Agneta,
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Maggan Laseen och 
Karin Gibson

Anne-Marie Kocherga och Kerstin Alm

Bikinibrudarna Pia och Tina  
överlämnar SWEA Int gåva 

Det blir många glada miner när man upplever  
fotominnen tillsammans

Tina och Pia 

Vår första IO Agneta och vår senaste IO Suzanne



Ett äventyr som aldrig tar slut.
T E X T :  A G N E T H A  H E S S E L I U S

F O T O :  M A R I  A R V E H E I M

OM NI BESÖKER VACKRA BARCELONa, se då till att 
undvika gågatan Las Ramblas, där krimskramsaffärerna (som 
säljer mexikanska hattar!) ligger vägg i vägg med dyra turist-
fällor, vars gastronomiska utbud är ganska mediokert och där 
ficktjuvarna blir rikare för varje dag. Om du bara söker dig en 
liten bit därifrån hittar du de mer genuina delarna av gamla 
Barcelona. Eftersom staden är så full av intressanta platser vill 
vi ge er ett litet urval. 

En av pärlorna i stadsdelen El Born är El Xampanyet. 

Tavernan är ett anrikt ”vattenhål” från 1929 där du njuter av 
cava, Kataloniens nationaldryck, och diverse delikatesser. Inte 
långt därifrån hittar du den vackra kyrkan Santa Maria del Mar 
som byggdes 1329 – 1355 av församlingsborna och därför kallas 
folkets katedral. Många av er har kanske läst den omtyckta bo-
ken Katedralen vid havet, av Idelfonso Falcones. Boken skildrar 
det hårda livet på 1300-talet i Barcelona och Katalonien. 
Adress: Calle Moncada 22, katedralen ligger bredvid. 

Ett absolut måste när man besöker staden är att se Barce-
lonabornas stolthet, basilikan La Sagrada Familia som ritades 
av den kände arkitekten Antoni Gaudí. Bygget startade år 1886 
men är ännu inte färdigt; det sägs att den ska vara färdig 2026, 
men det återstår att se. 

Vårt tips är att efter en dag med museibesök, shopping eller 
efter att ha legat på stranden, koppla av med något att dricka på 
hotell Ayres terrass, som har en av stadens bästa utsikter. Det är 
mäktigt att se La Sagrada Familia så nära och från ovan. 
Adress: C/ Rosellón 390. Terrassen stänger för allmän-
heten kl 19:00 

Torsdag, fredag och lördag kl 21.00 kan du, helt gratis, njuta 
av en spektakulär vatten- och musikshow vid foten av berget 
Montjüic. La Font Màgica, den magiska fontänen, dansar i takt 
till musiken som kan vara allt från klassisk till modern. Står 
man vid Plaça Espanya skymtar man i bakgrunden en vacker 
byggnad som är Kataloniens nationalmuseum. 
Adress: Plaça de Carles Buïgas 1

Ta på er sköna skor, flanera runt och insup den härliga atmosfären! 
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Mystikens stad där Asien möter 
Europa.
T E X T :  M A L I N  S A H I N  A O  S W E A   I S T A N B U L 

F O T O :  F R I  I L L U S T R A T I O N  F R Å N  P I X A B A Y

DET ÄR SVÅRT att bara välja tre sevärdheter här då det finns 
sååå mycket, men här kommer mina tre bästa tips! 

Båttur på Bosporen: Här får man se hur staden är delad mel-
lan två världsdelar - Europa och Asien - med hela tre broar som 
sammanlänkar kontinenterna. Från båten får man en bra över-
blick över staden och hur den ser ut samtidigt som man passerar 
otroligt vackra ottomanska byggnader som ligger längs vattnet, 
såsom Dolmabahce Palace, Topkapi Palace, m.fl. 

Sultanahmet: Ett historiskt område (såklart  lite turistfälla) 
som man måste se om man besöker Istanbul. Här ligger den 
berömda megamoskén Blå Moskén, den berömda gamla kyr-
kan Hagia Sofia och stora Grand Bazaar samt kryddbasaren. 

Nistantasi och Mackaparken: Kanske inte så historiskt vik-
tigt men lite som Istanbuls Central Park, mitt i staden och med 
Bosporen som utsikt. En vacker grön park på en större kulle 
och längst upp mysiga Nisantasi med allt från små butiker till 
trevliga barer, caféer och exklusiv shopping!

BARCELONA

ISTANBUL

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

Susanne Nauckhoff, Agnetha 
Hesselius, Ingrid Wetterman 

och Mari Arveheims mor  
Birgitta som var på besök.
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Staden som vet hur man njuter  
av livet.
T E X T  O C H  F O T O :  M A R I E  K U D N I G  A O 
S W E A   M E L B O U R N E

MELBOURNE ÄR AUSTRALIENS kulturella huvud-
stad och rankas som en av världens bästa att bo i, enligt the 
Economist! 

Kommer du hit så ska du inte missa att åka spårvagn i 
världens största spårvagnsnät. Inne i centrala city (CBD, 

central business district) åker du gratis spårvagn och det 
f inns en city circle med bandad guidning, så det är bara att 
hoppa på och åka runt, runt!

Men naturligtvis ska du stiga av och besöka Melbournes 
berömda gränder! Cafékulturen är välkänd och kaffet fantas-
tiskt gott! Melbourne är en otroligt kosmopolitisk stad med 
fantastiska caféer och restauranger. Street art finns överallt 
och till Melbourne kommer många av världens mesta kända 
street art artister för att måla längs gränderna. En av de mest 
kända är AC/DC Lane som bara ligger en kort promenad från 
National Gallery på Federation Square. Här finner man aus-
traliensisk konst från kolonialtiden och fram till idag. Det finns 
en stor mängd med aboriginsk konst av urinvånarna i landet. 

Efteråt kan du ta 
spårvagnen, eller en 
kort promenad, till 
botaniska trädgården. 
Här, nästan mitt i sta’n, 
kan man gå en 90 mi-
nuter lång tur med en 
av landets urinvånare 
på en ”Aboriginal Her-
itage Walk”. Du får lära 
dig om deras rika histo-
ria, kultur och hur de 
lever idag. Och dessu-
tom lär du dig hur man 
gör upp en egen eld!

Den ständigt vakna staden.
T E X T  O C H  F O T O :  S A N D R A  L I N D H E  S W E A  N E W 
Y O R K  P R O G R A M

I New York City är det alltid något spännande på gång och 
staden har ett brett utbud, vilket gör det lätt att hitta något 
som passar alla. Håller man ögonen öppna kan man besöka 
allt från gratiskonserter och yogapass i Central Park, till olika 
’openings’ av butiker, gallerier och pop-ups samt film- eller 
showinspelningar.

När vädret tillåter älskar vi att skåla uppe på taken mitt 
bland skyskraporna. 

Några favoriter är Top of the Standard och Monarch Roof-
top. Vill du hellre njuta av Manhattans magiska skyline kan du 

besöka Wythe Hotel i 
Brooklyn, ta en båt-
tur runt ön eller göra 
ett stopp på Governors 
Island.

Tips på museum är 
Guggenheim, Ameri-
can Museum of Natu-
ral History och 9/11 
Memorial & Museum. 
SWEAs teaterklubb går 
ofta på Broadway och 

där finns det stora teater- och musikalutbudet. Det finns även 
många roliga sportevenemang att gå på, t ex baseball, basket 
eller amerikansk fotboll. SWEA har varit och hejat när New 
York Rangers spelat hockey i Madison Square Garden.

I de lummiga områdena West Village och Greenwich Vil-
lage hittar du små söta butiker, restauranger och barer på smala 
gator med typiska NY ”walk-ups” (dvs hus i många våningar 
som saknar hiss).

Snör på dig dina skönaste sneakers och ge dig ut och upplev 
allt som denna fantastiska stad har att erbjuda! Det är lätt att 
förstå varför New York kallas för “staden som aldrig sover”.

NEW YORK

MELBOURNE



Varje år i mars eller april hålls SWEA Internationals 
årsmöte någonstans där en SWEA-avdelning finns 
och mötesplatserna varieras mellan våra regioner. 

SWEAs internationella styrelse träffas under några dagar för 
att behandla de frågor som anses mest viktiga för tillf ället, 
utbilda de nya nya styrelsemedlemmarna, lära känna varan-
dra och självklart också för att genomföra årsmötet enligt 
fastställd agenda. 

I år hade man sedan länge bestämt att styrelsen skulle mö-
tas i vackra Budapest, tills Coronaviruset svepte in och ställde 
världen på ända. Just i år har styrelsen fem nya regionord-
förande, som tillträdde den 1 maj, strax efter det internationel-
la årsmötet. Redan tidigt i mars insåg man att 2020 skulle bli 
ett annorlunda år i skuggan av Coronakrisen. Beslut togs då att 
vi för första gången någonsin skulle tvingas genomföra våra 
förmöten och även själva årsmötet helt via digitala kanaler. 

Årsmötesdagarna följde samma schema som om vi skulle ha 
träffats i verkligheten, med enda skillnaden att det nu blev olika 
tidszoner för de olika styrelsemedlemmarna beroende på var 
man befann sig. Fyra dagar i rad loggade alla styrelsemedlem-
mar och rådgivare in på Zoom klockan 16 svensk tid för att 
sedan hålla långa möten utifrån den agenda som vår ordförande 
Suzanne Southard satt ihop tillsammans med vår före detta 
ordförande Christina Hallmert. Det var ett gediget program vi 
hade fått och det sattes ett högt tempo direkt från start för att 
allt skulle hinnas med. I normala fall fortsätter ju samtalen un-
der luncher, kafferaster och middagar, vilket gjorde mötestiden 
denna gång än mer värdefull men också mer intensiv. 

Vi fick en inblick i organisationen i form av styrelsens roll, 
våra konkreta arbetsuppgifter och genomgång av de praktiska 
rutinerna. 

Vår juridiska rådgivare Gîta Paterson gick igenom våra 
stadgar och de olika styrdokumenten. Hon berättade vidare 
om det viktiga arbetet med vårt varumärke och registreringen 
av detta i olika länder och världsdelar. Vi diskuterade våra sti-
pendier och donationer och deras grundläggande betydelse för 
hela SWEAs existens. 

Vår skattmästare Pernille Nordström gick igenom SWEAs 
ekonomi, och vi fick en genomgång av vår fondförvaltning, 
som sedan många år administreras av Kerstin Eriksson-
Splawn, San Francisco. 

Det hade inkommit en motion från region Asien med ön-
skemål om namnbyte av regionen till Asien/Oceanien (för-
kortning ASOC) och denna motion godkändes av styrelsen. 

Vi diskuterade arbetet med våra kommittéer och hur viktig 
kommunikation är för vår organisation idag. 

Alla avgående regionordförande hade sedan tidigare ge-

nomfört en överlämning till de tillträdande RO, men de hade 
också gjort en väldigt fin presentation kring hur de såg på sina 
år i den internationella styrelsen. De kom även med värdefulla 
insikter till styrelsen att bära med sig i det fortsatta arbetet.

Självklart diskuterades även mycket kring COVID-19 och 
dess påverkan på vår organisation. SWEA kan under svåra tider 
spela en extra viktig roll och fungera som stöd för de Sweor 
som bor långt från sin familj och kanske behöver hjälp på olika 
sätt. I dagsläget är till exempel årets Sverigemiddag inställd och 
höstens regionmöten är tillfälligt på paus i väntan på besked 
om, och när, de ska kunna genomföras och i vilken form. 

Kommunikationskommittén - och framförallt Anna Gus-
tafson Bril - har varit fantastisk och genomfört en lång rad 
intressanta webbinarier som självklart har varit oerhört viktiga 
i Corona-tider. 

Lördagen den 25 april genomfördes sedan årsmötet via det 
digitala verktyget Zoom. Christina Hallmert inledde mötet 
med att hälsa alla välkomna och tacka för sina år som SWEAs 
Internationella Ordförande. Punkt två på agendan var att läm-
na över ordförandeklubban till vår nya ordförande Suzanne 
Southard. I vanliga fall lämnas klubban fysiskt över från den 
avgående till den tillträdande ordföranden, men detta löstes 
nu riktigt flott genom att Christina höll fram sin klubba sam-
tidigt som Suzanne plockade upp sin hemma hos sig. Under 
mötet tillkännagavs årets mottagare av våra tre stipendier, alla 
på USD 10.000,  samt utnämnandet av Årets Svenska Kvinna 
2020 som är Pia Sundhage. Mötet tog ca 1,5 timme och finns 
tillgängligt, för den som vill, på vår webbplats swea.org. 

SWEAs grundare Agneta Nilsson var enda åhöraren på 
mötet och hon passade avslutningsvis på att tacka alla för väl 
genomfört möte, men också för de hyllningar hon fått på sin 
80-årsdag. Hon tackade extra mycket för alla de generösa 
gåvor hon fått från såväl avdelningar som enskilda medlem-
mar, alla i form av ekonomiska bidrag till SWEAs stipendief-
onder. ”Våra stipendier är det finaste vi har”, avslutade Agneta.

Årets årsmötesdagar var historiska på många sätt. Många 
viktiga och bra diskussioner fördes och nya styrelsen är laddad 
att arbeta vidare med att leda SWEA in i framtiden. Samtidigt 
kunde såväl de avgående som tillträdande regionordförandena 
konstatera att vi helst ses live såklart. Inget slår våra fysiska 
möten Sweor emellan, det tror jag alla kan skriva under på. 
Men visst är alla digitala hjälpmedel ett enormt bra sätt att ta 
sig igenom krisen, fortsätta arbetet och underhålla kontakten 
tills vi ses igen. 
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En liten rapport  
från SWEA  
Internationals  
årsmöte
T E X T  O C H  F O T O :  S O F I A  S O L F O R S  

S W E A  M I L A N O

S E K R E T E R A R E  S W E A  I N T E R N A T I O N A L
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Det har gått knappt två månader sedan vi kom hem till Sverige 
igen efter fjorton intensiva dagar i Tanzania på denna lilla 
folkrika, mycket fattiga ö i Victoriasjön. Det var åttonde gån-
gen vi var på ön Ukerewe. Vi hade under två års tid försökt 
få in pengar till tjugo trampsymaskiner. Min fantastiske man, 
Knud, stöttar mig i tanken att flickor skall ha samma chans 
som pojkar att få en utbildning även om de har mens. Som det 
ser ut i dag kan döttrar till fattiga föräldrar, på många ställen 
i världen, inte gå i skolan de dagar de har mens. De primitiva 
skydd de har är inte tillräckliga. Föräldrarna har inte råd att 
köpa bra skydd. Risken är att flickor blir efter i skolarbetet. 

Eftersom man på Ukerewe, och säkert på många andra håll 
också, helt saknar skolböcker är det extra viktigt med närva-
ron. Det kan bli en fjärdedel av skoltiden som man i värsta fall 
missar. Det ger helt fel signaler till en duktig flicka, som gärna 
vill lära sig någonting men ingen hjälp kan få. 

Utbildar vi en flicka har vi utbildat en hel familj. Så har vi 
tänkt under de tio år vi har rest ner och gjort en massa ”hands 
on” på ön. Väl hemma igen har jag bett om tyger, påslakan, 
lakan och handdukar av vänner och bekanta; har färgat dem 
röda eller mörka och har klippt till dem. De har så sytts av mig 
eller av flickorna själva, och har blivit till tvättbara mensskydd. 
Genom åren har vi skickat ner 1,8 ton.  För två år sedan köpte 
vi på plats 25 trampsymaskiner, vilka vi reste runt och de-
lade ut i skolorna. Mottagandet var enormt. Tacksamheten är 
enorm. Vi vet att även pojkarna syr mensskydden. 

Min tid här hemma har också gått åt till att sy tygpåsar och 
förkläden som jag erbjuder mot ett litet bidrag till mina om-
kostnader. Jag tänkte, när jag satt i Afrika och klippte tyger 
som vi skulle ta med till skolorna, att det sitter säkert en Swea 
någonstans i världen och tänker: ”Så här är det där jag bor. Jag 
kan kanske göra något liknande.”  På varje symaskin står det 
att i Sverige kan alla skolflickor gå i skolan alla skoldagar, för 
vi har mensskydd. Det är undertecknat SWEA.
Mitt i Coronavärlden,

Elisabet Jensen
Kassör, SWEA Örestad och GLOBAL

Foton: privata

Hjälp till självhjälp på enkel nivå

“Min man och jag har varit på en liten ö i Viktoriasjön, 

Ukerewe, och har på ön köpt och på knappt befintliga 

vägar släpat med oss trampsymaskiner till 20 skolor. Vi 

har lärt elever och lärare hur de kan sy tvättbara bindor. 

Vi har från Sverige genom åren skickat ner mycket ma-

terial till bindorna. På skolorna berättar vi att i Sverige 

kan alla flickor gå i skolan alla skoldagar. Det står också 

på varje symaskin. För att ge dem lite mer information 

fick de engelska böcker om Sverige till två skolbibliotek. 

Vi försöker sätta Sverige på kartan. 

Lärare, flickor och pojkar har varit fantastiskt entusias-

tiska. Det är mellan 100 och 200 elever i varje skol-

klass! Förra gången vi var nere köpte vi 25 trampsy-

maskiner. Material hade vi skickat i sju år. Hjälp till 

självhjälp på väldigt enkel nivå – men ack så viktig”!

Ovanstående rader skickades till SWEAs administration i 
samband med en rapportinlämning av Swean och artikelför-
fattaren Elisabet Jensen, Örestad. Vår internationella ord-
förande Suzanne Southard blev imponerad och gav Forum 
tipset att be om en artikel av Elisabet. Här kommer den!  

Elisabet och Knud med elever på skolan

Elisabet med skolans 
personal

Sömnadsarbete på Ukerewe
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Fredagen den 9 augusti 2019 gick 
stafettpinnen, i form av den sven-

ska fanan, vidare från Stockholm till 
Malmö. Det skulle bli Malmös tur att 
få arrangera Sverige-middagen! 

Sweorna i Malmö satte fart på sin 
planering, förväntansfulla och glada 
över att få arrangera SWEAs Sverige-
middag i augusti 2020. Men världen 
ville annorlunda. Ett nytt corona-virus 
kom över oss, med sjukdomen CO-
VID-19, och en hel värld stannade. 
Så även den fortsatta planeringen av 
Sverige-middagen. 

”Vi i SWEA Malmö och SWEA Inter-
national tycker det är så tråkigt att be-
höva ställa in middagen”, svarar Malmös 
avdelningsordförande Britta Hammar-
gren när jag frågar henne hur det känns. 
Vidare fortsätter Britta: ”Det känns väl-
digt tråkigt eftersom vi hittills ansträngt 
oss så hårt. Vi har planerat ett så fint pro-
gram. Men vi i SWEA måste väl göra 
som alla andra – ställa in och ställa om”, 
anser Britta. 

De programförslag som bland annat 
kan nämnas är en tur till Skarhults 
Slott med utställningarna om Ester 

Blenda och Den Dolda Kvinnomak-
ten samt ett besök på Malmö Mo- 
derna Museum, som ställer ut tavlor av 
Hilma af Klint. Båda Ester Blenda och 
Hilma var tidiga pionjärer och före-
bilder inom journalistik och konst.  

Man kan inte annat än känna stort med-
lidande med våra SWEA-medlemmar  
i Malmö. Men de hoppas innerligt att 
snart få ett nytt tillfälle att få stå som 
värd för ett liknande arrangemang. Det 
hoppas vi andra också och håller tum-
marna för det.

Middagen som  

försvann
T E X T :  B R I T T A  H A M M A R G R E N  A V D E L N I N G S O R D F Ö R A N D E  •  S W E A  M A L M Ö

K E R S T I N  D A H L  R E D A K T Ö R  S W E A  F O R U M  •  S W E A  S T O C K H O L M

F O T O :  B R I T T A  H A M M A R G R E N  •  S W E A  M A L M Ö

Aldrig någonsin har världen sett något liknande. Corona-pandemin har tagit en hel värld i 
fångenskap. Instängda människor och inställda evenemang. Det har också drabbat oss inom 

SWEA. 

SWEA Malmös styrelse 2020. Ovan från vänster; Britta Hammargren AO, Andrea Trier 
Mörch, medlemsansvarig och Karin Andersson, programansvarig. Nedre raden; Yvonne  
Gossner, vice ordf, Cecilia Wettstam, webbansvarig och Kristina Eriksson, kassör.  
På bilden saknas Lena Maria Andersson, sekreterare
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KRÖNIKAN

Krönikan har tidigare varit publicerad i SWEA Magazine Singapore nr 2 - 2018

Höststormarna viner i Visby och vi frossar 
i att tända ljus utan att luftkonditioner-
ingen skvätter stearin överallt. Efter en 
intensiv period börjar livet i Sverige änt-
ligen falla på plats. Jag har ägnat mycket 
tid åt Folkbokföringen, Försäkringskas-
san, telefonabonnemang och så vidare. 
Det krävdes otaliga blanketter, samtal och 
personliga besök innan vi blev godkända 
av alla instanser. Länge kändes det som 
att hela flytten kännetecknades av ett steg 
framåt och två steg bakåt. 

Barnen börjar vänja sig vid det svenska 
skolsystemet och tycker det är festligt att 
man har slöjd och hemkunskap. De njuter 
av att få välja vilka kläder de ska ha på 
sig, medan jag saknar skoluniformerna. Plånboken saknar dem 
också! Klädkontot för fyra årstider i Europa är ju skyhögt jäm-
fört med sommargarderoben i tropikerna.   

Att flytta handlar om så mycket mer än administration, kar-
tonger och tavelupphängning. Man ska ju hänga med rent 
mentalt också. Det svåraste med varje utlandsflytt är ofta 
de psykologiska och sociala bitarna. Hemlängtan, i vårt fall 
till Singapore, kniper tag om hjärtat ibland. Man kan också 
känna en längtan efter vardagen och vännerna där, rutiner 
och en känsla av normalitet. Efter drygt 18 år utomlands är 
det mycket som är nytt och därmed energikrävande. Ibland 

vill jag bara studsa in i livet i Singapore 
igen och njuta av att jag ”kan” det livet, 
slippa känna mig som en nybörjare. Jag 
har fortfarande inte lärt mig de nya sven-
ska mynten utan står helt förvirrad vid 
kassan och ber personalen dubbelkolla…

En australiensiska som jag lärde känna 
i Luxemburg, och som också har flyttat 
tvärs över jordklotet några gånger, kom-
menterade deras senaste flytt till England 
så träffande: 
”The biggest challenge is that now I have to 
reinvent myself again!” 

Precis så är det. Nu måste jag omskapa mig 
själv. Igen! Jag visste vem jag var i respektive 

land, och jag har haft olika funktioner på varje ställe, men 
vem är Malin i Visby? Visst, det är samma tjej men med olika 
förutsättningar. När man inte flyttar på grund av sitt jobb, 
och därmed är exempelvis doktor Malin vart i världen man 
än kommer, är det en utmaning att hitta sig själv. Vad ska jag 
jobba med här? Vilka ska jag umgås med? Vad ska jag göra på 
fritiden? Det tar mycket energi och det gäller att vara öppen-
sinnad, men det är också väldigt spännande. Det var inte lätt, 
men jag klarade samma utmaning i Stockholm, New York, 
London, Luxemburg och Singapore och jag hoppas jag klarar 
det i Visby. Bara för att man är svensk är livet inte nödvändigt-
vis enklare i Sverige. 

VEM ÄR JAG NU IGEN?

MALIN LAGER
SWEA Stockholm



Donating SWEA Chapter records to the Swenson Center

What is the Swenson Center?
The Swenson Swedish Immigration Research Center is a library/archives that 
collects and preserves materials related to Swedish-American immigration and 
relations.

This includes papers of Swedish-American individuals, businesses, and 
organizations such as photographs depicting Swedish immigrant life, diaries, 
correspondence among immigrants and between immigrants and family in 
Sweden, and records from Swedish- American organizations through the 
present.

We accept materials in both English and Swedish (and sometimes other 
languages).

Why SWEA?
SWEA materials represent the important relationship between Sweden and America 
(and other countries). The Center currently holds a large collection of SWEA materials 
representing its foundation, daily activities, and special events from SWEA Chapters 
around the world (see I/O:46).

Why donate?
The heart of your organization’s memory is in its records.
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UNDER SVERIGE-MIDDAGEN i Västerås i augusti 2018 
fick jag äran att ha Dag Blanck till bordet. Dag är professor i 
nordamerikastudier. Han berättade för oss alla att han delar sin 
arbetstid mellan Uppsala Universitet (Svenska institutet för Nord-
amerikastudier, engelska institutionen) och Augustana College, 
där det finns ett forskningsinstitut för svensk invandringshistoria 
– Swenson Swedish Immigration Research Center. 

På 1990-talet träffades Dag och SWEAs grundare Agneta 
Nilsson. Agneta beklagade sig lite över att SWEAs garderober 

höll på att svämma över av allt material från de olika lokal-
avdelningarna. På så sätt startades ett samarbete mellan Swen-
son Center och SWEA. 

Så här kommer nu en uppmaning till alla avdelnin-
gar: Passa på! Här finns möjligheten för er att arkivera ert 
SWEA-material. Hör av er till Swenson Center. Kontaktin-
formation ser ni i texten nedan. 

Ni kan läsa mer om Swenson Center och Augustana 
College via länk: https://www.augustana.edu/swenson

”Det börjar bli trångt i mina garderober”, 
                                                                 sa Agneta till Dag.

 

Donating SWEA Chapter records to the Swenson Center 
 
What is the Swenson Center? 
The Swenson Swedish Immigration Research Center is a library/archives that collects and 
preserves materials related to Swedish-American immigration and relations.  

This includes papers of Swedish-American individuals, businesses, and organizations such 
as photographs depicting Swedish immigrant life, diaries, correspondence among 
immigrants and between immigrants and family in Sweden, and records from Swedish-
American organizations through the present.  

We accept materials in both English and Swedish (and sometimes other languages). 

Why SWEA? 
SWEA materials represent the important relationship between 
Sweden and America (and other countries). The Center currently 
holds a large collection of SWEA materials representing its 
foundation, daily activities, and special events from SWEA Chapters 
around the world (see I/O:46). 

Why donate? 

The heart of your organization’s memory is in its records.  

If your organization values its history, you should act now and save 
the original letters, minutes, reports, photographs, publications, and other documents—in 
both physical and digital forms—that officers, members, employees, or volunteers have 
produced and collected over the years.  

These documents provide unique testimony to the achievements of your organization. Such 
materials are extremely valuable for administrative, legal, fiscal, and public relations 
purposes. Your organization’s history is important to your community, too. By donating 
your organization’s records to an archival repository, you will guarantee that its history and 
heritage will be part of your community’s collective memory. 

What can the Center offer you? 
Swenson Center staff will manage and care for the records 
according to accepted professional standards. Materials are 
stored in temperature- and humidity-controlled storage 
and are rehoused in archival quality boxes and folders. We 
provide research access to the records, both to members 
of your organization and to the public.  

What materials should you donate? 
An archives is interested in the records that best illustrate 
the purpose, activities, and policies of your organization. The Swenson Center’s archival storage 

Emigrant steamer "Orlando," 1880. Leaving 
Gothenburg, Sweden, for Hull, England, on 
first leg of Atlantic passage.

Med dessa ord inleddes ett samarbete mellan Swenson Center på Augustana College i Rock Island, 
Illinois och SWEA. Börjar era garderober också svälla över med SWEA-material? Hjälp finns att få! 

T E X T :  K E R S T I N  D A H L ,  R E D A K T Ö R  S W E A  F O R U M  •  I L L U S T R A T I O N :  S W E N S O N  C E N T E R   



If your organization 
values its history, 
you should act 
now and save the 
original letters, 
minutes, reports, 
photographs, 
publications, and 
other documents—
in both physical 
and digital 

forms—that officers, members, employees, or volunteers 
have produced and collected over the years.

These documents provide unique testimony to the 
achievements of your organization. Such materials are 
extremely valuable for administrative, legal, fiscal, and 
public relations purposes. Your organization’s history 
is important to your community, too. By donating your 
organization’s records to an archival repository, you will 
guarantee that its history and heritage will be part of your 
community’s collective memory.

What can the Center offer you?
Swenson Center staff will manage and care for the records 
according to accepted professional standards. Materials 
are stored in temperature- and humidity-controlled storage 
and are rehoused in archival quality boxes and folders. We 
provide research access to the records, both to members of 
your organization and to the public.

What materials should you donate?
An archive is interested in the records that best illustrate the 
purpose, activities, and policies of your organization.

Such documents usually represent an “end product”—a 
final report, for example, instead of a draft. Archives are 
more interested in related groups of materials rather than 
individual items.

Records should be inactive—that is, no longer regularly 
used for routine business. Records of active and defunct 
Chapters are both of interest. If your Chapter is still active, it 
is best to make periodic donations of records at appropriate 
intervals determined through discussion with the archivist.
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SOME TYPES OF SWEA RECORDS WE COLLECT:
• Constitution/Bylaws (&revisions)
• Correspondence
• Ephemera (tickets, bookmarks, swag,etc.)
• Film, video, audio recordings
• Financial statements
• Handbooks
• Legal documents
• Memos
• Minutes of meetings
• Membership lists/directories
• Newsletters(SWEA-bladet)
• Newspaper clippings
• Pamphlets, brochures,flyers
• Photographs
• Press releases
• Reports (annual,committee)
• Scrapbooks
• Speeches

Digital versions of the above are accepted, but print 
is preferred. The Swenson Center collects original items 
rather than copies.

DONATION PROCESS
The donation process is simple:
1. Start a conversation with the archivist
2. Sign a Deed of Gift
3. Arrange for shipping or drop off of your materials.

MONETARY DONATIONS
The Swenson Center is a nonprofit organization and any 
support is gratefully received. Arrangement, description, 
and preservation are expensive tasks. Staff time, 
rehousing materials in preservation quality enclosures, 
and maintaining a temperature- and humidity- controlled 
environment are just some of the costs associated with 
preserving materials. If you are able to make a monetary 
donation to help defray the costs of caring for your 
materials, we would greatly appreciate it!

Costs average about $100 per linear foot to process 
archival materials. This does not include ongoing storage 
costs.

READY TO DONATE?  
WANT MORE INFORMATION?
Contact the Swenson Center archivist, Lisa Huntsha, 
at the address in the letterhead or 309-794-7496 or 
lisahuntsha@augustana.edu. Thank you!

The Swenson Center’s archival storage

Text och bilder omarbetade från originalet  
SWEASwensonCentercollecting.pdf
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SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK 
med 7 000 svensktalande  

kvinnor i ett 70-tal avdelningar 
och ett 30-tal länder. 

SWEA är den största Sverige-
främjande organisationen utan-

för 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 Utrikes-
departementets kris- och  

beredskapsplan.

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.

SOM MEDLEM I SWEA FÅR DU:
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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

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, SPONSORER 
OCH SAMARBETSPARTNERS!

SWEA FORUM
Tetra Laval

Sofia Distans
Swedish Delight B & B

WEBB-ANNONSÖRER 
Sigtunaskolan
Sofia Distans

Camilla Thulin Design

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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FÖLJ OSS PÅ...

WEBBINARIER

Under våren 2020 genomfördes 
22 webbinarier i regi av SWEA 
International. Innehållet bestod av 
allt från Transatlantiska drömmar, 
vegansk matlagning, digital fika, 
svenska språket, yoga, träning, 
dans, Helena Thorfinn, Jenny 
Runesson, till mindfulness med 
mera. 
Du hittar alla inspelade  
webbinarier här:  
https://swealand.swea.org/
webbinarier-tidigare/
Lösenord får du av din 
avdelningsordförande

I augusti kör vi igång igen och 
startar upp hösten med webbinarier 
med SWEA Internationals tre 
stipendiater och Årets Svenska 
Kvinna, Pia Sundhage. Därefter blir 
det fler webbinarier. 
Kommande webbinarier 
Anmäl dig här: 
https://swealand.swea.org/2020/
kommande-webbinarier/

Har du idéer? Mejla till, Anna 
Bril, ansvarig för sociala medier: 
websocialmedia@swea.org

SWEA-PODDEN

Nu i sommar lanseras den helt 
NYA SWEA-podden! Intressanta 
intervjuer med kvinnor om 
utlandsliv. 
Håll utkik!

INSTAGRAM

Följ @sweainternational för det 
senaste som händer inom SWEA 

LINKEDIN

SWEA International
– SWEA Internationals officiella 
sida med information från SWEA 
International

SWEA Professional
– sluten grupp för Sweor om karriär 
och professionell verksamhet

FACEBOOK

SWEA Världen
– vår populära slutna grupp för 
Sweor. Det är här det händer!  
Kom med!

SWEA International
– SWEA Internationals officiella 
sida med information från SWEA 
International 

SWEA Professional Worldwide
– en sluten grupp för dig som vill 
prata arbetsrelaterade ämnen

SWEA Art
– sluten grupp för Sweor som är 
konstnärer eller konstintresserade

SWEA BUS Diskussion
– allt som rör barn och svenska 
språket utomlands

NYHET!

NYHET!

10 augusti

Augusti: LIVE föreläsningar MED våra 
stipendiater och ÅSK 2020!

18 augusti 24 augusti 31 augusti
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SWEA International, Inc.
 
Grundare 
och ordförande emeritus Agneta Nilsson founder@swea.org
       
Styrelse:              E-post  
Ordförande Suzanne Southard president@swea.org  
Vice ordförande Eva Kars vicepresident@swea.org
Regionordförande VAME Annica Backlund vame@swea.org 
Regionordförande MAME  Tina O’Malley mame@swea.org
Regionordförande OAME Camilla Trier Mörch oame@swea.org
Regionordförande VEMA Agnetha Hesselius vema@swea.org
Regionordförande MEMA Petra Cato mema@swea.org
Regionordförande OEMA Anette Rydén oema@swea.org
Regionordförande ASOC Anna Frummerin asien@swea.org
 
Övriga Befattningar:
Sekreterare Sofia Solfors secretary@swea.org  
Skattmästare Pernille Nordström treasurer@swea.org
Fd ordförande Christina Hallmert pastpresident@swea.org
Juridisk rådgivare Gîta Paterson office@swea.org
Fondförvaltare Kerstin Eriksson-Splawn fundmanager@swea.org
Administrativ chef Katri Olander Serenius adminchef@swea.org 
Administrativ assistent Anette Lemmel office@swea.org
Webbredaktör Vicki Almstrum webmaster@swea.org
Redaktör SWEA-Nytt Katarina Rönnlund Wright sweanytt@swea.org
Redaktör Forum Kerstin Dahl editor@swea.org               
Annonsansvarig Katri Olander Serenius advertising@swea.org     
      
SWEA Lokalavdelningar:  
REGION  VÄSTRA AMERIKAS  (VAME)
Arizona Ellinor Ellefson arizona@swea.org
Hawaii  Sara Gruvin hawaii@swea.org
Las Vegas Christel Murdock-Weiss lasvegas@swea.org
Los Angeles Karin Gibson losangeles@swea.org
Orange County Karin Strömberg orangecounty@swea.org
Portland Cecilia Usher portland@swea.org
San Diego Paula Jarvis sandiego@swea.org
San Francisco Ursula Hultqvist sanfrancisco@swea.org
Santa Barbara        Sofia Kelly santabarbara@swea.org
Seattle Catharina Lundin seattle@swea.org
Vancouver Anna Dixon vancouver@swea.org

REGION  MELLERSTA AMERIKAS (MAME)
Austin Sara Salva austin@swea.org
Chicago Ariane Heffernan chicago@swea.org
Dallas Hanna Bladsjö dallas@swea.org
Denver Malin Blank denver@swea.org
Florida, South Viktoria Riley florida@swea.org
Houston Evelina Romland houston@swea.org
Michigan Maria Gilpatrick michigan@swea.org
Minnesota Gunn Edberg-Caldwell minnesota@swea.org
Toronto Lisa Quondamatteo toronto@swea.org

REGION  ÖSTRA AMERIKAS (OAME)    
Atlanta Susanne Howard atlanta@swea.org
Boston Sandra Spetz boston@swea.org
New Jersey Jessica Nordström newjersey@swea.org
New York Pia Bilting Bearfield newyork@swea.org
North Carolina Pia Jinhage northcarolina@swea.org
Philadelphia Helena Berggren philadelphia@swea.org
Virginia Beach Anette Johnson virginiabeach@swea.org
Washington DC Mari Norberg washingtondc@swea.org

ADRESSLISTA
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REGION  VÄSTRA EMA (VEMA)
Barcelona Charlotte Rigby Fors barcelona@swea.org
Costa Blanca Mona Trygg costablanca@swea.org
Göteborg Paula Hasselgren goteborg@swea.org
Holland Pernilla Triel holland@swea.org
Irland Sara Reby irland@swea.org
Portugal Marie Ahlberg portugal@swea.org
London Susanna Daag london@swea.org 
Mallorca Elisabeth Köster mallorca@swea.org
Marbella Monica Tinggård Vandenplas marbella@swea.org
Oslo Kari Styren oslo@swea.org

REGION MELLERSTA EMA (MEMA)  
Belgium Christina Måneskiöld Bladh belgium@swea.org
Berlin Terese Gusic berlin@swea.org
Israel Gunilla Minzari israel@swea.org
Köln/Bonn Kristin Adelgren Hackenbroch kolnbonn@swea.org
Luxemburg Lovisa Möller luxemburg@swea.org
Malmö Britta Hammargren malmo@swea.org
Milano Anna Ros milano@swea.org
Paris Marja Souquière paris@swea.org
Rimini Desirée Forni Ascari rimini@swea.org  
Rivieran Antoinette Nilsson rivieran@swea.org
Rom Anna Grind rom@swea.org 
Örestad Karin Tettzell orestad@swea.org

REGION ÖSTRA EMA (OEMA)  
Austria Roma Bratt austria@swea.org
Athens Birgitta Koniali athens@swea.org
Basel Emy Elwing basel@swea.org
Budapest Maria Hedenfalk Lejdering budapest@swea.org 
Genève Hanna Jonasson Drotz geneve@swea.org
Istanbul Malin Sahin istanbul@swea.org
Mellanöstern Maria Svedenhov mellanostern@swea.org
München Marie Larsson-Stern munchen@swea.org
Stockholm Agneta Melin stockholm@swea.org
Västerås Eva Soläng Bergman vasteras@swea.org
Zürich Linda Grön zurich@swea.org

REGION  ASIEN-OCEANIEN (ASOC)
Bangkok Eva Steinbach bangkok@swea.org
Beijing Carin Riese beijing@swea.org
Hong Kong Karin Haqvinsson hongkong@swea.org
Japan Elisabeth Hamnstedt japan@swea.org
Kuala Lumpur Marita Viksten kualalumpur@swea.org
Melbourne Marie-Louise Kudnig melbourne@swea.org
Perth Carrie Söderberg perth@swea.org 
Seoul Karin Tibblin seoul@swea.org
Singapore Maria de Oliveira singapore@swea.org
Sydney-Adelaide-Canberra Katarina Bjelkow Rössel sydney@swea.org

EMA= Europa, Mellanöstern, Afrika                    Amerikas=Nord-, Mellan- och Sydamerika  

ADRESSLISTA

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

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.

För annonsering genom de lokala medlemstidningarna eller deras hem-
sidor, ombedes ni kontakta respektive avdelningsordförande via e-post. Maj 2020
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Med koden SWEA2018 får Sweor 15% på alla broderikit, 
både egendesignade och färdigdesignade.
Genom att förena handarbetstradition med modern teknik 
vill The Folklore Company få fler att börja brodera. På 
folklorecompany.com designar du snabbt och enkelt ditt 
personliga broderimönster, som du sedan väljer att få som 
en PDF, DIY-kit eller färdigbroderad. Mer inspiration finner 
du på instagram.com/folklorecompany och  
folklorecompany.com/inspiration

VERKAR FÖR EN MER GLÄDJEFYLLD OCH SOCIAL VARDAG 
FÖR VÅRA ÄLDRE 
Seniorglädjes tjänst utgår från seniorens intressen och 
värderingar och tillsammans fyller vi seniorens vardag med 
aktiviteter och social samvaro.  
Deras pris ligger på 599 kr/timme inkl. moms. Seniorglädje 
erbjuder SWEAs medlemmar en rabatt på 20%. 
Seniorglädjes tjänst är en så kallad rut-tjänst vilket gör att en 
del av kostnaden är subventionerad av svenska staten om den 
som fakturan är skriven på har inkomst i Sverige. I detta pris 
ingår en seniorvän som är särskilt matchad till ens förälder uti-
från förälderns intressen och önskemål. Det är alltid samma 
person som kommer hem till ens mamma eller pappa. Senior-
glädjes webbplats: www.seniorgladje.se

Svenskar i Världen, SVIV erbjuder SWEA:s medlemmar en 
rabatt på 20% på medlemsavgiften i SVIV, vilket innebär 
400 kr istället för 500 kr per år (2020).
Läs gärna mer om SVIV på deras hemsida sviv.se/

Elite Hotels of Sweden erbjuder SWEA:s medlemmar 
12% rabatt på dagspriset, årets alla dagar på samtliga 
hotell inom kedjan samt ett specialerbjudande, se 
nedan länk https://swea.org/elite-hotels-of-sweden/

Samtliga medlemmar har möjlighet att delta utan kostnad 
i våra intressanta webbinarier, Du kan lära dig mera om 
SWEA Professional, Hur man arbetar med Public Relations,  
Mailchimp med mera.
Håll utkik på våra sociala medier.

MEDLEMSFÖRMÅNER

AVIS

SWEDISH PRESS

Att vara Swea innebär fler förmåner än vår världsvida 
vänskap och vårt 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

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. S521801 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

SWEA medlemmar får 50% rabatt på den digitala tidningen 
som kostar USD 32 per år (10 nummer). Den tryckta 
tidningen kostar USD 45 per år i USA/Kanada och USD 115 
i resten av världen. 
www.swedishpress.com

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 på med nya böcker.
Förmån till SWEAs medlemmar som tecknar en 
prenumeration på Kidsread: vi bjuder på första  
månadens prenumerationsavgift (49 kr). 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.

Hos Nextory kan du läsa och lyssna på tusentals e-böcker 
och ljudböcker. Du kan läsa när du vill, var du vill och du 
har alla böcker direkt i din mobiltelefon eller surfplatta. Ta 
med boken till stranden, eller varför inte till sommarstugan? 
Bara fantasin sätter gränsen. Ange koden SWEA30 vid 
registrering. www.nextory.se/kampanj/swea

KIDSREAD AB

SENIORGLÄDJE AB

NEXTORY LJUD & E-BÖCKER

THE FOLKLORE COMPANY 

SWEA INTERNATIONALS  
WEBBINARIER

ELITE HOTELS OF SWEDEN

SVENSKAR I VÄRLDEN
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Världen som kom av sig…

Sitter i vårt fritidshus på Rådmansö i Roslagen. Nju-
ter av tystnaden som endast störs av fågelsången från 
koltrastar, bofinkar, någon skriande mås och även en 

tupp som bor i närheten. Himlen mulnar lite. Snart kom-
mer nog nästa regn – eller hagelskur.

Det är en kylig söndag i mitten av maj månad i Sverige. 
Inte alls som maj brukar kunna vara. Men ingenting är just 
nu som det brukar kunna vara. Ett litet elakt virus, som vi 
alla lärt känna vid namn covid-19, har stoppat en hel värld.  
När kan vi leva och umgås med varandra som vanligt igen? 
Ingen vet just nu. Det sätts en del käppar i hjulen för många 
i dessa dagar i form av uteblivna resor och möten. För mig 
personligen har den planerade hemflytten från Indonesien 
till Sverige satts på paus. Jag vill inget hellre än att åka till 
Jakarta och få avsluta allt där och få hem våra kära husdjur 
till Sverige. Men när kan det ske? Ingen vet. 

Däremot vet vi att SWEA inte låter sig stoppas av en pan-
demi. SWEA lever vidare och har hittat nya sätt att umgås i 
den digitala världen. Oräkneliga är numera de antal möten 
som har skett och sker via bl.a. videoverktyget Zoom. Både 
seriösa möten och mer avspända fika-möten. Våra webbi-
narier innehåller massor av kunskap och lärdom. Inte alls 
konstigt, då många av våra medlemmar besitter fina och 
användbara egenskaper och dessutom vill dela med sig av 
dem till andra. Vi kan fortsätta att ”träffas” – om än på ett 
lite annorlunda och mer distanserat sätt. 

Till sist...

Men visst längtar vi till när våra fysiska möten kan bli verk-
lighet igen. 

I detta nummer av SWEA Forum fick du läsa om en kvinn-
lig fotbollsentusiast; utmärkelsen Årets Svenska Kvinna 
2020 gick till Pia Sundhage, förbundskapten för Brasiliens 
damlandslag. Spännande också att läsa om stipendiaterna 
och deras ambitiösa arbete inom sina områden. 

Du missade väl inte våra restips i storstäder – ”Sweor tipsar 
Sweor”? Förhoppningsvis kan vi snart börja resa i världen 
igen och kanske hälsa på hos varandra! Först ut med tips blev 
Barcelona, Istanbul, Melbourne och New York. Stort tack 
till er! Vi hoppas att flera av er vill bidra med era städers tips. 
Tveka inte, skriv till mig på editor@swea.org. 

Var rädda om er. Vi ses när världen blivit lite bättre igen,

Kerstin Dahl
Redaktör

SWEA Stockholm



www.swea.org

Vara vardeord 

Var vision

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 TÖ D

S W E A  Ä R  D E N  S TÖ 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

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  

T R A D I T I O N E R  O C H  D E T  S V E N S K A  
S P R Å K E T  I  VÄ R L D E N


