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Hermods webbutik - utbildning på distans
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Stort utbud av kurser och yrkesutbildningar!
Köp din kurs, yrkesutbildning eller digitala kurslitteratur direkt i Hermods webbutik och studera i din
egen takt, på distans, när och där det passar dig.

Över 90 kurser inom olika ämnen såsom
språk, handel, ekonomi, marknadsföring
och omvårdnad.

Läs en yrkesutbildning till bland annat
Receptionist eller Ekonomiassistent.

I vår digitala utbildningsplattform Novo
studerar du när det passar dig!

Utflytt: bostad,
skolor, banker?

Svenskt pass till barnen
Förenkla röstning från utlandet!

%AIŃUPP

    

Vill du veta mer?
Besök: www.webbutik.hermods.se
Ring: Hermods Support på telefon 040-631 67 70
Maila: support@hermods.se

Nätverk Skatteråd

Utbildning i Sverige GODA
förmåner

Tillsammans är vi starka
– därför behöver vi varje medlem!
Gå in på www.sviv.se
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Sedan 1938 har vi som ideell
organisation, utan statligt stöd,
hjälpt och stöttat svenskar i hela
världen. Vi är utlandssvenskarnas
röst gentemot riksdag och
departement men bildar också
ett värdefullt nätverk runt jorden.
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•lätt för att leda och samarbeta?
•ett öppet och glatt sinnelag?
•god förmåga att lyssna och se till
väsentligheter?
•erfarenhet av att ha många bollar i luften och
kan hantera stress?
•upplevt minst ett stort internationellt SWEAmöte?
•SWEA-erfarenhet?
•tid och energi?
Uppskattar och värderar du ...
•SWEAs syften och verksamhet som
Sverigefrämjande organisation?
•det globala nätverket och den gemenskap vi
Sweor delar världen över?
•det stöd vi Sweor ger varandra såväl i våra
lokala avdelningar som avdelningar emellan?
Om du svarat JA på dessa frågor och känner
att din utåtriktade personlighet och dina
erfarenheter passar, så har du din chans nu att
förvalta och vidareutveckla vår organisation
under mandatperioden 1 januari 2016 till 31
december 2017.
Hör av dig till Valberedningen för mer
information.
Känner du någon som det här ovan stämmer in
på, så hör av dig till
Valberedningen, som varmt välkomnar alla tips.
ASIEN – Lisa Jahrsten, Perth (sammankallande),
MEMA – Ankin Häusler, Berlin
MAME – Åsa-Lena Lööf, South Florida,
VEMA – Rose-Marie Wiberg, Marbella
valberedning@swea.org

LEDARE
Tuffa svenska kvinnor
Det är alltid lika imponerande att läsa om hur svenska
kvinnor anpassar sig i främmande länder och nya
miljöer. Det spelar ingen roll när eller varför vi flyttar
utomlands, på något sätt lyckas vi oftast bygga upp ett
bra liv för oss själva och våra familjer. I det här numret
av SWEA Forum kan ni läsa om Emma Sophia, en av
de första svenska kvinnorna som redan på 1800-talet
bosatte sig i Arizonas vildmark, om Nina Peterson som
flyttade dit på 1940-talet och om Ellinor Ellefson som nu
gör karriär i sitt nya varma hemland.
Hur långt vi svenska kvinnor än flyttar, tycks vi bära
Sverige med oss, och ofta lyckas vi också förmedla
vårt språk och kulturarv till våra barn vilket känns extra
bra. Det kanske viktigaste med att ge barnen tillgång
till andra kulturer är att de får fler valmöjligheter i sina
liv. Efter att ha vuxit upp i Frankrike valde mina två
flickor att flytta till Sverige, vilket de kunde göra bland
annat därför att de talade svenska och kände sig
hemma i kulturen. På sidan 34 berättar några barn om
hur mycket svenska skolan har betytt för dem, när de
bodde utomlands och på sidan 11 kan ni läsa om hur
Jakob skaffade sig behörighet att studera vid svenska
högskolor och universitet.

På boksidorna har vi samlat några böcker av skrivande
Sweor, här hittar ni en härlig blandning för både stora
och små.
Nu återstår bara för mig att önska er alla en fin sommar
och sköna stunder med era nära och kära var än i
världen ni befinner er.

ELSA MARÉCHAL, REDAKTÖR

Agneta Nilsson har i vår hunnit fylla 75 år. Många
hyllningsbrev har kommit in till Forum för att gratulera
denna starka, uppfinningsrika och modiga kvinna som
emigrerade till USA på 60-talet. Tack vare henne har vi
idag ett unikt, världsomspännande nätverk som hjälper
oss dels att hålla kontakten med Sverige dels att känna
oss mindre ensamma i främmande länder. Missa inte
Ann-Sofie McHughs fina text om hur mycket SWEA
betytt för henne under alla åren i Denver, USA.
Till sommaren blir det som vanligt stipendieutdelning.
Utmärkelsen Årets Svenska Kvinna går till kreativa
Petra Wadström vars, geniala uppfinning “Solvatten”
innebär, att många fattiga länder fått tillgång till rent
dricksvatten.

SWEA I ETT NÖTSKAL...
SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med 7 500 svensktalande kvinnor i
ett 70-tal avdelningar och ett 30-tal länder.
SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför
Sverige och vårt syfte är att främja det svenska språket samt sprida
svensk kultur och tradition.
SWEA ger donationer och delar ut stipendier för nära två miljoner
kronor per år.

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

Kära Sweor,

Vi närmar oss den årstid då många av oss kan vara
lite lediga. Vi behöver alla en paus för återhämtning,
kraftsamling och lite andrum då vi kan släppa alla
”måsten” för ett slag, träffa släkt och vänner och
glädjas åt varandras närhet.
Men gör vi det? Kan vi unna oss en dag utan att vara
anträffbara via telefon, Ipad eller datorn? Ger vi oss tid
att träffa släkt och vänner? Jag tror att det är lättare
sagt än gjort.
Det finns verkligen både för- och nackdelar med
den utveckling som sker i kommunikationsvärlden
idag. För SWEAs internationella kontakter var det i
början telefonsamtal och brev, riktig fart blev det när
faxmaskinen introducerades. När sedan alla hade en
faxmaskin blev det e-post och då behövde vi en dator
och en e-postadress. Informationen blev enkel och
snabb. Ibland kanske lite för snabb, när vi klickade iväg
meddelanden som inte var riktigt genomtänkta.
Idag har väl de flesta en mobiltelefon varav många är
en s.k. ”smartphone”. Vi använder vår telefon till e-post,
skype, Facebook, sms, mms, kalender, läser tidningen,
bokar flygbiljetter, lyssnar på radio och mycket mer.
Jag väntar på nästa version som kokar mitt kaffe!

Jag ser fram emot att träffa många Sweor vid årets
Sommarmiddag, vårt årligen återkommande SWEAarrangemang som i år äger rum i Malmö den 12-13
augusti. Där ska vi bl.a. dela ut våra tre stipendier
och uppmärksamma Årets Svenska Kvinna. Mer om
programmet och vad SWEA Malmö erbjuder hittar ni
på www.swea.org.
Det känns härligt att vi kan träffas både i cyberspace
och på riktigt. Ses vi på riktigt är det alltid en mycket
speciell glädje och en unik SWEA-atmosfär som jag
önskar alla del i. Ses vi i cyberspace eller på ”nätet”
som vi också kallar det, är det effektivt, men också det
trevligt. Vi ska använda teknikens potential på ett klokt
sätt. Att vara uppkopplad på internet är vårt eget val.
Styrkan ligger i att våga koppla ner ibland.
Jag önskar er alla en härlig tid. Njut av stunden och
gläds åt varandra.

MARGARET SIKKENS AHLQUIST ORDFÖRANDE

Med dagens teknik har världen krympt och vi kan
kommunicera på ett enkelt och billigt sätt. Det är
bra! Men att tala in i en skärm kan aldrig ersätta det
personliga mötet där inte bara rösten är en del av
kommunikationen. Gester, tonfall och miner förtydligar
vårt budskap och att få ta i hand eller, på vårt svenska
sätt, kramas känns som ett privilegium.
Inom SWEA fortsätter vi att kommunicera via internet
vilket ger oss bra möjligheter att för en låg kostnad
ha kontakt över hela världen. I våra avdelningar är
vi nära varandra, och de lokala programpunkterna
ger oss möjlighet att träffas i verkligheten. Inom SWEAs
regioner äger årligen ett möte rum dit alla medlemmar
är välkomna och i år möts alla regionerna på ett
och samma ställe. Alla Sweor över hela världen
kan vara med vid Världsmötet i Arizona. Det är inte
utan kostnad, eftersom vi måste resa och bo, men
möjligheten att vara med, den finns.
Under sommaren i Sverige kan vi också träffas. Våra
fem Sverige-avdelningar arrangerar olika aktiviteter
och all information hittar ni på webbsidan swea.org.
Kanske vi får tillfälle att träffa någon av dem som valt
att gå med i SWEA Global? Det här är en ny möjlighet
för svenska och svensktalande kvinnor, boende långt
bort från en av våra avdelningar, att komma med i vårt
nätverk. Jag kan berätta att vi fått ansökningar från
Mellanamerika, Sydamerika, Indien och andra platser
där vi ännu inte har någon avdelning. Ni är varmt
välkomna och vi hoppas att det så småningom ska
leda till att vi får fler avdelningar.
Fotograf: Yvonne From
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Från vänster:
Christina Hallmert, Katri Olander Serenius, Marita Löfdahl, Johanna Davis,
Annette Åsberg, Ia Dubois, Margaret Sikkens Ahlquist, Birgitta Koniali,
Johanna Fagerlund, Cecilia Browning, Barbro Westin, Christa Alfredsson
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e flesta av oss droppade in under torsdagen. Skåne bjöd
på sol och hotellet låg centralt i den fina sommarstaden
Helsingborg, där det börjat grönska och våren stod för
dörren.

Efter ett kort introduktionsmöte åt vi middag tillsammans i närheten
av hotellet. Det var ett kärt återseende och stämningen var hög!
Men vi var tidigt i säng och lika tidigt uppe nästa morgon för att
använda varje minut av vår tid tillsammans så klokt som möjligt.

Full agenda på

ÅRSMÖTET
När ett helt år har
gått sedan man
sist träffades så får
man räkna med
intensiva och roliga
dagar! Precis så
blev det när SWEAs
Internationella
styrelse samlades i
Helsingborg den 9-12
april för sitt årsmöte.
TEXT: CHRISTINA HALLMERT, RO MEMA
FOTO: KATARINA SILFVERSKIÖLD, OSLO

På fredagen hade vi förmöte. Kanske det viktigaste av allt när
styrelsen träffas. Då behandlas olika frågor som kommit upp i
regionernas avdelningar och det är ett unikt tillfälle att diskutera
mer djupgående både det ena och det andra. Även om styrelsen
kontinuerligt under året möts online så är det ju en helt annan sak
att ses på riktigt!
Agendan var full och vi hann med nöd och näppe med en snabb
lunch på hotellet.
Kl. 18.00 hade en ganska stor skara Örestads-Sweor slutit upp och
arrangerat en mycket god och trevlig middag för oss! Det var
fantastiskt att träffa dessa positiva kvinnor som berättade om sig
själva och sin avdelning. Varmt tack till SWEA Örestad med AO
Kerstin Stråmark Johansen i spetsen!
På lördag morgon gick årsmötet av stapeln. En samling Sweor hade
anmält sig som åhörare och hela mötet filmades för att alla SWEAmedlemmar som så önskar ska kunna ta del av det. SWEAs juridiska
rådgivare Gita Paterson samt flera kommittémedlemmar fanns på
plats.
Under mötet presenterades Årets Svenska Kvinna och våra tre
stipendiater för 2015. Det var ett spännande ögonblick som mottogs
med applåder från både styrelse och åhörare.
Efter mötet serverades lunch för samtliga och därefter avrundade
vi med ännu ett möte i styrelsen. Kvällen avslutades på en
närliggande restaurang och det blev, i alla fall för mig, en tidig kväll.
Tröttheten gjorde sig påmind och vi behövde samla ihop oss och
packa väskorna.
På söndag morgon efter frukost lämnade vi hotellet och
Helsingborg. Lite trötta men framförallt glada och nöjda efter dessa
dagar tillsammans.
Nu laddar vi upp för VM i Arizona och ser fram emot att träffas snart
igen!
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JA, MÅ HON LEVA!
I mars fyllde SWEAs grundare Agneta Nilsson 75 år. Här kommer gratulationer
och minnen från några Sweor som känt henne länge.

Första mötet
Närhelst jag talar med Agneta, hör jag någon idé som ligger
och gror i hennes bakhuvud. Hon är alltid mentalt engagerad
i någonting som bör ske omedelbart eller förverkligas i
framtiden. Denna förmåga har varit den svenska kolonin i
södra Kalifornien till godo under alla år hon bott här. Det
började när Svenska Kyrkan sände präster med familj till
Sjömanskyrkan i San Pedro och bostaden var inte den allra
bästa. Ett kyrkoråd bildades och Agneta med hjälp av andra
drog igång årliga basarer, som snabbt gjorde att en modern
villa kunde köpas. Tack vare detta initiativ har vi nu en aktiv
församling till glädje för alla.
Genom sitt stora nätverk av svenskor märkte Agneta att det
fanns en önskan om att vi skulle kunna träffas litet oftare.
Sagt och gjort! Hon bjöd in till ett möte och ett 30-tal kvinnor
kom. Agneta berättade om sin idé att vi skulle bilda en
förening och än i dag talar vi om detta första möte som något
alldeles speciellt. Denna kväll hade vi ingen aning om vilken
viktig roll SWEA skulle få i våra liv. Efter en kort tid hade
Agneta namnet klart och en styrelse bildades. Agneta har ett
motto, som säger allt om henne: If there’s a will, there’s a way.
Tack, Agneta, för din optimism, energi och varma vänskap
under alla dessa år!
Siri Eliason, Los Angeles
Trekvartssekel?
För inte så länge sedan var 75 år en aktningsvärd ålder
på utförslöpan. Någonstans minns jag ett foto på mina
morföräldrar, en 75-årsdag. Rock, hatt och käpp i början
på juni, tidigt 50-tal. Hjälp, så gamla de var, fast de höll sig
gående (nåja!) ett bra tag till. Ungefär samtidigt som den
ena parten gått ur tiden minns jag ett möte på Storgatan
i Stockholm, en vindsateljé, där en samling svenskor fick
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bevittna produktionen av bikinis, som skulle till Kalifornien.
Där minsann hade den redan smått legendariska Agneta
Nilsson lanserat de små plaggen på kända, vackra svenskor i
Hollywood. Hon hade gift sig med den ständigt solbrände och
charmerande Gunnar på SAS. Vilket radarpar! De var navet
kring vilket den lokala och besökande svenskheten roterade.
Och så rullade det på mellan barnafödande och celebriteter.
Så kom garaget! Så är det med innovativa företag numera - de
har alla startat i ett garage. Där låg då fru Nilsson i framkant
igen! En svensk julmarknad med många entusiastiska och
unga svenskor senare hade SWEA sett dagens ljus. Och
Agneta gick från bikinibrud till Moder SWEA. Och SWEA
födde barn på löpande band, från Los Angeles och Orange
County till San Francisco och Toronto. Nu är vi många,
väldigt många, som fått ett nytt och bättre liv i förskingringen
genom det systerskap, som föddes i ett garage. Facebook,
twitter och Linkedin i all ära, vi har nätverk som håller,
ohackat. Tack Moder SWEA, 75 år - det nya 50!
Barbro Osher, San Francisco
Tog aldrig hissen
För 55 år sedan, på besök hos en pojkvän på David Bagares
Gata 12 i Stockholm, träffade jag ideligen på en tjej som alltid
sprang nerför trappan i full fart utan att vänta på hissen. Vem
är denna människa som aldrig tycks ha tid att varken gå ner
i maklig takt eller trycka på hissknappen? Tjugosex år senare
träffade jag henne ”på riktigt”, båda något äldre och bosatta
i Los Angeles. Det var Agneta Nilsson som redan då hade
många järn i elden. Vi har alla hört bikinihistorien som var
i full blom vid våra första möten. Att SWEA, som Agneta
startade här, skulle komma att betyda så mycket för mig kunde
jag inte ana 1960!
Grattis och tack till Agneta på den stora dagen!
Ulla Fetzer, Los Angeles

Idésprutan
Agnetas vision för SWEA är att vi ska ha roligt tillsammans,
samtidigt som vi sprider svensk kultur och tradition. När
Agneta ”producerade” 25-årsjubileet 2004 roade vi oss
ordentligt med det största ”kalas” som SWEA haft under vår
35-åriga historia. Redan tre år tidigare hade Agneta börjat
spinna planer inför SWEAs 25-årsjubileum. Det började
med idén om en stor jubileumsmiddag i Stadshuset. Sagt och
gjort: Blå Hallen bokades och en kommitté tillsattes. Punkt
efter punkt tillkom. Varje morgon när Agneta tog ”Power
Walk” på stranden väntade jag, som dåvarande internationell
ordförande, med bävan att få höra vilka idéer som kommit
farandes utifrån rymden – för de bara kom! Jubileumsdagarna
växte och fylldes med ett fantastiskt program: Invigning i
Storkyrkan för cirka 1000 Sweor, som sedan vandrade nedför
Slottsbacken till väntande båtar vilka tog oss till Millesgården.
Där invigdes en utställning av talangfulla Sweors konstverk.
Nästa dag en heldagskonferens med kända talare, följt av en
festlig kväll på Oscarsteatern. Själva jubileumsdagen inleddes
med ståtlig lunch på Nordiska Museet och kulminerade i
galamiddagen tillsammans med kronprinsessan Victoria och
1 300 Sweor med respektive i Blå Hallen. Ambassadör Jan
Eliasson hyllade oss med de berömda orden ”Alla ni Sweor
för inte bara ut Sverige i världen, ni för också hem världen till
Sverige”.
Grattis Agneta . Du är en oförtröttlig visionär, alltid
entusiastiskt och glad, en aktiv och drivande idéspruta och en
vänfast omtänksam väninna. Tack för allt du gjort och betytt
för SWEA och oss alla Sweor under 35 år.
Christina Moliteus, New York
Svensk oas
SWEA? Jaa, det vore väl kul att gå med där så småningom.
När jag blir äldre. Så tänkte jag när jag var nyinflyttad i Los
Angeles för tio år sedan. Som tur var väntade jag inte så
länge; bara något år senare satt jag i styrelsen för SWEA LA,
arbetade i filmkommittén, skrev texter för SWEA-Bladet och
monterade granar på julbasaren. SWEA har gett mig vänner,
nätverk och en svensk oas i min amerikanska vardag och det,
Agneta, är din förtjänst. En födelsedagskram och ett varmt
tack till dig för din okuvliga energi, din värme och omsorg och
din otroliga förmåga att få människor att trivas och samarbeta
- jag önskar dig all lycka på den fortsatta färden!
Ingegerd Landström, Los Angeles

Med Agneta genom Sverige
Om våra så uppskattade sommarresor uttryckte sig Agneta så
här: ”Det är något alldeles speciellt med dessa sommarresor,
då vi på ett trevligt och lugnt sätt får lära känna varandra och
bindas samman ännu mer över alla gränser...”
I snart sjutton år har sommarresorna i Sverige ägt rum till stor
glädje och välsignelse för alla oss som varit med. Inspirationen
och idén till den allra första resan kom från Agneta, som så
gärna ville visa det vackra Österlen för Sweorna. Agneta, som
nyligen flyttat in i sitt unika skånehus i gamla Kivik, tyckte att
denna del av Skånes sydöstra kust borde upplevas.
Sommarresorna har fortsatt varje år från 2003 till Öland,
sedan Småland, Gotland, Värmland, Dalarna, Bohuslän,
Roslagen, Hälsingland, Östergötland, Västergötland,
Sörmland och 2014 till Halland. Dessa tre dagar varje sommar
är ovärderliga för så många, inte bara för oss Sweor som bor
utomlands utan även för våra hemflyttade Sweor. Allt det som
vi en gång lärde oss i skolan, men inte fått tillfälle att se och
uppleva, får vi nu vara med om. Din ingivelse och ditt beslut
om sommarresorna har varit och är en välsignelse!
Tack Agneta!
Kickan Williams, Florida South
Moder SWEA
Mitt engagemang i SWEA inleddes för 34 år sedan efter ett
besök hos familjen Nilsson i Manhattan Beach. Agneta hade
grundat SWEA och ville nu öppna en avdelning i Sverige för
hemvändande Sweor. Sagt och gjort!
Det som Agneta grundat och tillsammans med svenska
kvinnor spridit över världen finns det få som skulle ha lyckats
med, men Agneta är ett kraftpaket av Guds Nåde.
Efter många år av hårt arbete och privat satsning har Agneta,
med oss adepter till hjälp, givit SWEA en både aktad och
beundrad position, såväl inom Sverige som inom svenskt
näringsliv utomlands.
Som vän, är Du den mest lojala och omtänksamma man kan
tänka sig. För Dig finns inga gränser. Allt går och allt går att
ordna. Ditt öppna hjärta berikar svenska flickors positiva
attityd. Jag önskar att Du skulle kunna finnas till för många,
många fler!
Tack för att just Du finns. Grattis Agneta!
Ettan Bratt, Stockholm
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Barn Utomlands & Svenska språket (BUS) är ett SWEA-projekt som
vill underlätta svenskinlärningen för barn som lär sig svenska utanför Sverige. Här kommer två artiklar från BUS-redaktionen.

TISUS

ett sätt för svenska ungdomar i utlandet att
få behörighet i svenska språket
–

A

tt klara TISUS (Test i svenska för universitetsoch högskolestudier) med godkänt resultat är ett
sätt att bevisa, att man har tillräckliga kunskaper
i svenska för högre studier i Sverige. För att klara
provet behöver man ha mycket goda kunskaper i det svenska
språket.

Tisus anordnas höst och vår. Nästa tillfälle är den den 27
oktober 2015 (samma datum i Sverige som i utlandet). Tisus
äger vid varje provtillfälle rum på cirka 60 olika platser runt
om i världen.
Eftersom Tisus inte är ett kunskapstest, behöver man inte
ha läst viss litteratur eller genomgått vissa kurser. Däremot
måste man kunna det svenska språket tillräckligt väl för att
klara akademiska studier på svenska. För att få godkänt på
både det skriftliga och det muntliga provet är det viktigt att
ha ett stort ordförråd och att man känner till, hur det svenska
samhället fungerar och vilka diskussioner och värderingar som
förekommer. Därför är det bra att läsa svenska dagstidningar
och svensk skönlitteratur.
Man kan förbereda sig inför Tisus genom att gå in på
hemsidan och göra exempelprovet (www.su.se/svefler/
tisus). Där finns även information om bedömningskriterier.
Exempelprovet är till för att man som testtagare ska kunna
bekanta sig med hur provet ser ut. Med tanke på de nya
behörighetskraven i svenska har Tisus dock i dag en ökad
svårighetsgrad. Exemplet är alltså lite lättare än det riktiga
provet.
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Det går också att förbereda sig inför Tisus genom att anmäla
sig till en kurs i svenska som främmande språk som ges vid
universitet och högskolor i Sverige.
Tisus består av tre delar; ett läsfärdighetstest (75 min), ett
test i skriftlig färdighet (2 tim 30 min) och ett muntligt prov
(ca 30 min). Man måste bli godkänd på alla tre proven.
Betygsgraderna är godkänd och underkänd. Om man blir
godkänd så gäller det som ett betyg och har alltså ingen sista
giltighetsdag.
Man anmäler sig till Tisus genom att skicka en intresseanmälan
till tisus@nordiska.su.se. Sedan väntar man på en bekräftelse.
Därefter skickar man anmälningsblanketten och betalar
anmälningsavgiften (2.000 kr i utlandet). Sedan får man en
kallelse till provet.
Ansvarig för Tisus är Institutionen för svenska och
flerspråkighet vid Stockholms universitet.
Källa: Institutionen för svenska och flerspråkighet

Läs om fler sätt att skaffa sig behörighet i svenska till
högskolan på BUS hemsida. Du hittar tips för elever
med endast en svensk förälder, vi berättar om skolan
som har en särskild förberedande kurs för Tisus
och om systrarna Guitink som läser in svenskan på
Hermods. bus.swea.org

JAKOB KLARADE TISUS UTOMLANDS
Många utlandssvenskar har funderat över om deras barn kan studera i Sverige. Ett
av kraven är att de har behörighet i svenska. Det finns flera sätt att skaffa sig det,
TISUS (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) är ett. SWEA BUS har
träffat Jakob Helldén som gjorde provet förra året.
TEXT: REGINA HARKIN, IRLAND FOTO: PRIVAT

19-årige Jakob Helldén var en av de 118 personer som skrev
Tisus utomlands i höstas och en av de 49 personer som fick
godkänt. Jakob, som är född och uppvuxen i Frankfurt i
Tyskland, tog studenten förra sommaren. Efter det bestämde
han sig för att ta ett sabbatsår och for till Dublin för att arbeta
och där skrev han sitt Tisus-prov.

Självklart har det också betytt mycket, att han talat svenska
med jämnåriga; han har pratat med kusinerna hemma i Sverige
och speciellt med de fem kompisarna i svenska skolan, som
hängt ihop under hela uppväxten.

Jakobs föräldrar kommer båda från Sverige och han har vuxit
upp med två språk. Föräldrarna talade enbart svenska med
honom, men utanför hemmet och i skolan lärde han sig tyska.
Han anser att såväl svenska som tyska är hans förstaspråk.
Han medger dock att hans svenska ordförråd är något
omodernt och att han beroende, på sin tyska skolgång, skriver
bättre på tyska. När han var liten började han och hans tre år
yngre syster på dagis. Eftersom alla talade tyska där, började
Jakob och hans syster att även tala tyska med varandra hemma.
Detta satte Jakobs föräldrar genast stopp för. Föräldrarna
förklarade, att det var viktigt för dem alla att fortsätta prata
svenska hemma, eftersom hela deras släkt bodde i Sverige
och ingen kunde tyska. Det var ett övertygande argument.
När Jakob nu reflekterar över detta i vuxen ålder säger han,
att det var viktigt att föräldrarna
var bestämda och inte tillät några
undantag, men han förstår, att det
är skillnad i familjer där en förälder
inte talar svenska.

Jakobs familj har en stark koppling till Sverige. Båda
föräldrarna är svenska och familjen tillbringar alltid de
sex veckor långa sommarloven där. Familjen har rötter i
Göteborgsområdet och det är dit Jakob gärna skulle vilja
flytta, om han bestämmer sig för att studera i Sverige i
framtiden.

Avgörande faktorer för att lära
sig svenska
De viktigaste faktorerna för
Jakobs kunskaper i svenska
var: hans familj, den svenska
skolan och kyrkan i Frankfurt
och att han vuxit upp med
svenska böcker och filmer. Han
började i den kompletterande
svenskundervisningen när han var
sex år och gick sedan två timmar
i veckan fram tills han var 16 år.
När han slutade i svenska skolan
blev han tillfrågad, om han ville
vikariera som lärarassistent, vilket
han gjorde i två år.
Jakob tror inte att han skulle ha
klarat Tisus, om han inte hade
gått i svenska skolan. Det var
hans lärare där som föreslog, att
han skulle göra provet. Han blev
den första av eleverna i sin skola
i Frankfurt, som gjorde Tisusprovet.

Sverige ett semesterland

Varför göra Tisus?
Jakob har behörighet för högskolestudier i Tyskland och i
engelskspråkiga länder och ville gärna ha det även i Sverige.
Dessutom ville han testa sina svenskkunskaper och få dem
bekräftade. Till hösten 2015 ska han söka till Chalmers i
Göteborg och till KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i
Stockholm. Men det är också
möjligt att han stannar i Tyskland
och utbildar sig där. Någon gång
i framtiden skulle han vilja bo i
Sverige, dels för att ytterligare
förbättra sin svenska, dels för
att lära känna sitt ursprungsland.
Han tror också, att det kan vara
bra för det framtida yrkeslivet att
både kunna och ha betyg i svenska
språket.
Inte så svårt prov

Jakob tog tysk
studentexamen förra
sommaren och firade
det på traditionellt
svenskt sätt med
studentmössa.

Jakob förberedde sig inför
provet genom att ladda ner ett
övningsprov från Tisus hemsida
och plugga en eftermiddag.
Han tycker inte att provet var
särskilt svårt, men han var
osäker på vilka kriterier som
gällde vid bedömningen. Man
får bara godkänt eller underkänt.
Den viktigaste förberedelsen
har dock den kompletterande
svenskundervisningen stått för,
plus att han läser svenska böcker.
Han rekommenderar andra att
göra Tisus, eftersom det inte är
så dyrt (2 000 kr plus en avgift
till provledaren) och öppnar
för studier utan studieavgifter i 11
Sverige.

Inspirerande eftermiddag
I SAN FRANCISCO

SWEA San Franciscos Professionals allra första träff i år hemma hos Sveriges
generalkonsul Barbro Osher var välbesökt.
TEXT: CECILIA MASES, SAN FRANCISCO FOTO: CAMILLA EKENHEIM, SAN FRANCISCO

U

rsula Hultqvist “kickade off ” år 2015 med
att påminna oss om den allra första SWEA
Professional-träffen 2011, och om hur oerhört
många intressanta och utvecklande program
vi haft tillsammans sedan dess. SWEA Professional har nu
spridit sig som en löpeld genom SWEA-världen och är en
viktig del av SWEA idag.
– SWEA Professional i San Francisco blir kontaktade av
andra avdelningar så gott som varje vecka, berättade Ursula,
som förutom att vara grundaren och drivkraften bakom
SWEA Professional även är medlem i SWEA Internationals
framtidskommitté.

– Bland annat lanseras nu SWEA Global för alla svenska
kvinnor som bor på en ort i världen där det inte finns någon
SWEA-avdelning. De kan nu ta del av vårt internationella
nätverk via SWEA Global.
SWEA Professionals framtid
För SWEA Professional ser framtiden ljus ut och under
mötet presenterades önskemål och idéer från de närvarande
Sweorna. Intresse visades för ämnen som forskning, miljö
och sociala frågor, ”söka-jobb-kurser” och ännu mer
nätverkande. En e-postmall kommer att tas fram för att
underlätta kontakter med företag för att fråga om SWEA
Professional får göra ett studiebesök. Ursula
avslutade diskussionen med att påpeka hur SWEA
Professionals sammankomster erbjuder ny kunskap
och nya kontakter, inte bara från utomstående
företag och föreläsare utan kanske framförallt från
andra Sweor.
– Vi lär oss så mycket av varandra.

SWEA Professional i San Franciscos kick off hemma
hos Sveriges generalkonsul Barbro Osher.

12
SWEA San Franciscos ordförande Camilla Podowski tillsammans med Sveriges generalkonsul
Barbro Osher och SWEA Professionals grundare Ursula Hultqvist.
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En inspirerande berättelse
Sveriges generalkonsul i San Francisco, Barbro
Osher, som så generöst hade bjudit in SWEA till sin
vackra våning i centrala San Francisco, tog sedan till
orda. Hon berättade inspirerande sin livshistoria, om
hur hon redan som 15-åring bestämde sig för att bli
ambassadör, och hur yrkeslivet sedan gick via både
bok- och reklambranschen tills att hon hamnade i
San Francisco. Barbro berättade öppet om hur tungt
det varit att lämna både vänner och yrkeskarriär
bakom sig och flytta tvärs över Atlanten.
– Att förlora sin professionella identitet var svårt.
Det kändes som en gyllene bur, sa hon.
Hennes räddning blev starten av SWEA San
Francisco, ett initiativ som hon tillsammans med
bland andra Lisa Wiborg och Lena Sivik tog för
dryga 30 år sedan.
Barbro har marknadsfört Sverige för Svenska
Turistrådet, samt drivit svenska generalkonsulatet
i Los Angeles 1995-98 och 1999 öppnade hon
svenska konsulatet i San Francisco. Med glimten i
ögat betonar Barbro dock att 1999 framförallt var
året då hon åkte Tjejvasan i Dalarna.
– Jag är privilegierad som har fått så många chanser
och som vågat ta dem, sade Barbro leende och
avslutade med orden: -SWEA är min absoluta livboj!

Rosen är från Amnesty International Sweden’s
kampanj om omskärelse från utställningen More
than Marketing som under året visas i Frankrike,
Turkiet och Argentina.

Tips och nyheter
FRÅN SVENSKA INSTITUTET






Svenska institutets nya klimatsatsning
kretsar kring vårt gemensamma
ansvar att skapa mer hållbara städer.
Genom satsningen ska idéer om hur
man kan bidra till en mer hållbar
utveckling omvandlas till praktiska
lösningar. Resultatet kommer att
presenteras i samband med den stora
klimatkonferensen, COP21, i Paris i
december 2015.
Våren 2015 lanserar Svenska institutet
berättelsen ”Sweden and migration” på
Sveriges officiella hemsida, sweden.se.
Med hjälp av en interaktiv tidslinje, som
ger en historisk överblick över migration
till och från landet från 1850 till i dag,
ska besökarna få en fördjupad och
uppdaterad bild av Sverige. Läs mer på
sweden.se/migration.
Sommarkurser för svenskstuderande
utanför Sverige har arrangerats i
samarbete mellan SI och svenska
folkhögskolor sedan 1960-talet. Kurserna
innebär en möjlighet att använda språket
i praktiken och blir ofta ett svåröverträffat
möte med Sverige för kursdeltagarna. I
år arrangeras fem olika kurser mellan den
7 juli och 15 augusti, alla med syftet att

ge ett brett perspektiv på det moderna
Sverige. Läs mer på svenskaspraket.si.se.


Utställningen ”More than marketing”
och dess programverksamhet lyfter fram
innovation och kreativitet inom svensk
reklambransch och problematiserar själva
begreppet reklam, som i högre grad än
många andra kulturyttringar speglar sin
samtid, dess normer och värderingar.
Utställningen visas under året i Frankrike,
Turkiet och Argentina.



På Svenska institutets webbplats,
presentingsweden.si.se, finns
Sverigeinformation och verktyg för den
som vill informera om och presentera
Sverige. Här finns allt från bilder och filmer
till färdiga powerpointpresentationer,
skrifter och faktablad. I september
2015 lanseras sharingsweden.si.se, en
uppdaterad version av webbplatsen. Den
digitala bokhandeln swedenbookshop.
com är också en bra källa för att få tag i
det material som SI producerar. Omkring
14 titlar på diverse olika språk finns att
beställa.

Läs mer på www.si.se.
TEXT: ANNA KNUTSSON, SI
13

SIGRID PASKELLS STIPENDIUM
I SCENKONSTERNA 2015

Lana Anikina Suran
- pianist

L

ana Anikina Suran har sedan unga år
lovordats för sin felfria teknik och sin karisma
och anses vara en av de främsta pianisterna
i sin generation. Hon har uppträtt på flera av
världens mest kända konserthus. Lana musicerar
med ett eget och personligt uttryck. Med sin teknik
och vackra klang skapar hon poesi och musikaliskt
drama. Hon förmedlar detta till sin publik på
ett nyanserat sätt utan stora gester. Själfullt,
uttrycksfullt och tekniskt mycket drivet. Lana
musicerar med innehåll och känsla – inte med yta.
Lana Suran är född 1992 och har varit aktiv som
solist och inom kammarmusik sedan hon var fem
år. Hon började sina studier på Musikskolan Lilla
Akademien i Stockholm 1999-2009 och studerar
nu vid New England Conservatory of Music i
Boston. Hon har den senaste tiden givit konserter
i Paris, Boston, London och Schiermonnikoog i
Nederländerna.

ÅRETS SVENSKA KVINNA 2015

Pet
ra Wadst
röm

- uppfinnare, designer och entreprenör

P

etra Wadström växte upp utanför Stockholm
i en natur- och konstintresserad familj där hon
tidigt fick lära sig tänka och skapa kreativt. Hon
har arbetat som konstnär och designer i många år.
Nu ägnar hon sig åt att utveckla sina uppfinningar
som har uppmärksammats såväl i Sverige som
utomlands. Genom hennes geniala,och mest kända
uppfinning,“Solvatten”, har många områden i
utvecklings-länder fått tillgång till rent dricksvatten.
Med hjälp av solens energi renas förorenat vatten
miljövänligt i en bärbar, tvådelad behållare som höjer
vattnets temperatur och därmed dödar bakterier
och parasiter. Speciellt gynnas kvinnor av hennes
uppfinning, eftersom det oftast är de som ansvarar för
hushållet i dessa delar av världen.
”Solvatten” är billig och enkel att använda och Petras
önskan var just att skapa ett verktyg som kvinnor själva
kan använda.
Juryn anser att Petra Wadströms enastående
kreativitet och filantropiska uppfinningsrikedom
gör henne till ett strålande exempel på en svensk
internationell kvinna.
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TEXT MONIKA BRAVO GRANSTRÖM, ZÜRICH
FOTO PIXABAY.COM

Anna Lorentzon

I

en värld som blir alltmer internationell är viljan att förstå
och acceptera de värden, som kulturell mångfald
innebär, nödvändig och kritisk. Kan undervisning
i skolan, som inkluderar och stöder internationella
kontakter, utbildningsutbyten och praktik utomlands,
bidraga positivt till denna förståelse? Är individuella
elever i yrkesförberedande program mindre benägna
att deltaga i sådana internationella aktiviteter och hur
motverkar man i så fall denna trend?
Anna Lorentzon tilldelas stipendiet för att genomföra
en jämförande studie av personlighets- och
identitetsutveckling hos gymnasieelever i yrkesutbildning
i Sverige och Wales, när dessa ungdomar ges tillfälle
att deltaga i internationella aktiviteter i avsikt att stärka
deras globala identitet och därmed öka deras förståelse
och uppskattning av kulturell mångfald. Resultatet
av denna studie skall förhoppningsvis informera
och inspirera lärare att fördjupa undervisningen i
interkulturella relationer.
Anna Lorentzon är förstelärare och adjunkt i svenska
och franska vid Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan.
Vid sidan av sitt heltidsarbete studerar Anna på ett
masterprogram i Barn- och ungdomsvetenskap vid
Högskolan Väst, Trollhättan.

AGNETA OCH GUNNAR
NILSSONS STIPENDIUM FÖR
STUDIER AV INTERKULTURELLA
RELATIONER 2015

SWEAS STIPENDIUM FÖR FORSKNING I SVENSKA
SPRÅKET, LITTERATUREN OCH SAMHÄLLET 2015

Mart
a St
asiak-Górna

M

arta Stasiak-Górna talar och skriver flytande
svenska fastän hon vuxit upp i en liten stad
i Övre Schlesien. Hon är nu doktorand och
forskare vid Institutionen för svenska språket och
litteraturen på Jagellonska universitetet i Krakow.
Jämsides med sina studier upprätthåller hon en
adjunktstjänst i svenska vid samma universitet.
I Marta Stasiak-Górnas avhandlingstema är Talspråk som
en indikation på översättarstil – en svensk-polsk studie.
Marta studerar talspråksmarkörer i modern svensk prosa
och undersöker hur de översätts till polska. Litterärt
talspråk bör vid översättning anpassas till de normer och
den status talspråk har i målspråket.
Vid kartläggningen av de strategier som kommer till
användning, analyserar Marta deras inbördes vikt.
Hennes forskning kommer att vara av stor betydelse
både för översättarutbildningen och utvecklingen
av svensk-undervisningen i Polen och för
översättningsvetenskapen i sin helhet.
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Bild Vänster: Årsmötet
Bild Höger: VM Kommitten

SWEA Arizona DÅ OCH NU
Det var en gång en
svenska som bodde i
Phoenix. Det fanns flera
svenskor som bodde
där, men det kände hon
inte till. Hon hade bott i
Arizona i många år, men
aldrig stött på någon
annan från Sverige.
TEXT: SUZANNE SOUTHHARD,
EWA FRÖLICH, CARIN COLERIDGE &
BRITT MARI FLYNN, ARIZONA

D

et var så livet gestaltade
sig innan SWEA fanns.
Det fanns en VASA-orden
med svenskättlingar, men
de talade sällan svenska. Dit gick man
för att få lite kultur i juletid. Där hittade
man en eller annan svenska. Efter några
år fanns en kort lista på svenskor som
faktiskt också talade svenska. Listan
växte och Ewa Frölich brukade ordna
luncher då och då.
I maj 1986 var det dags för lunch och
vid den berättade Mona Mellegård om
en svensk kvinnoförening, SWEA, som
hon hört talas om. Alla på lunchen
ville bli medlemmar! Så bildades
SWEA Arizona. De första åren hade
avdelningen cirka trettio medlemmar
och var en underavdelning till Orange
County. Vi ringde runt till varandra
inför varje sammankomst. Det var före
internet och e-post. Svenska tidningar
gick laget runt och samtal hem till
Sverige kostade uppåt en dollar per
minut, så därför blev umgänget med
Sweorna mycket värdefullt. Vi gjorde
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studieresor till SWEA Orange County
för att se, hur deras julmarknad gick till
och vi startade så småningom vår egen
lilla julmarknad.
1989 valdes Carin Coleridge till
ordförande. SWEA Arizona hade då
ett 50-tal medlemmar. Hon reste till
ISM (det Internationella styrelsemötet)
i New York och i San Francisco. Carin
upplevde dessa båda möten som oerhört
stimulerande. Hon träffade och lärde
känna många trevliga Sweor från alla
deltagande avdelningar. Carin ville att
SWEA Arizonas medlemmar också
skulle få uppleva ett ISM och föreslog
avdelningen att bjuda in till ISM 1991.
Till det mötet kom 120 Sweor. Den
som fått resa längst kom från Tokyo.
Det blev ett mycket lyckat möte med
roliga och minnesvärda utflykter och
kvällsevenemang.
Utflykter till öknen har alltid varit
populära bland hitresta Sweor. Även vi
Sweor som bor här, tycker att den är
fantastisk. Under åren har vi haft otaliga
utflykter: ridturer, firande av Valborg
och både långa och korta hajker. Det
finns oändligt mycket att se och göra i
Arizona. Vi har även gjort utflykter till
Tucson, där en del av våra Sweor bor,
och till Sonoita vingårdsområde, som
ligger två timmar söder om Phoenix.
Under åren har vi erbjudit många
program av olika slag: en hajkinggrupp,
kulturgrupp, lekgrupp, lunchgrupp,
syjunta, bokklubb, middagsgrupp, som
alla ordnat sina egna sammankomster
vid sidan av våra traditionella program.
Årligt återkommande är naturligtvis
semmelfika, påskkärringsmiddag,
vårlunch, rekryteringskväll, kräftskiva,
julmarknad och jullunch. På årsmötet
serverar vi alltid ärtsoppa med varm

punsch och pannkakor.
På senare år har vi utvecklat vår
donations- och stipendieverksamhet.
Vi donerar Astrid Lindgren-böcker, på
engelska, till olika skolor varje år. Vi
delar också ut ett resestipendium till en
student från ett universitet i Arizona för
studier i Sverige.
Många av våra Sweor har varit med från
början 1986. De har rest på många,
många ISM, världs- och regionmöten.
Våra yngre medlemmar, som är mitt
i sin karriär och familjebildning nöjer
sig oftast med att delta i de lokala
programmen. Vi har nyligen startat
SWEA Professional och hoppas kunna
anlita intressanta talare, som kan
tilltala både våra yngre och lite äldre
medlemmar. Under våren 2015 har vi
bjudit in en ”life coach” till ett av våra
möten. På ett annat möte ska en av
våra egna medlemmar berätta för oss,
hur man kan tjäna pengar på att sälja på
eBay.
Vi tycker alla att det skall bli jättetrevligt
att ha världsmötet här i Scottsdale i
oktober. Det skall bli roligt att få visa
upp Phoenix, Scottsdale och delar av
Arizona för våra SWEA-systrar utifrån!
Välkomna till soliga Arizona!

PLATSER KVAR TILL VM
I SCOTTSDALE!

F

ör er som inte hann anmäla
er till världsmötet före den
31 maj, så finns det ännu
plats. Registreringsavgiften
är nu högre, men det går fortfarande
att anmäla sig till mötet. Ju snabbare vi
kan få in er anmälan desto större chans
är det, att ni kan få vara med på de
utflykter och middagar som ni anmäler
er till.
Anmälningssidan hittar ni på vår
webbsida: vm2015.swea.org/
anmälningsblankett/ Där anmäler ni er
till möten, utflykter och middagar.
Hotel Valley Ho bokar ni separat på
webbsidan, under fliken ”Boende” och
vill ni bo på hotell El Dorado ringer ni
till dem och bokar en svit. Efterresorna
bokar ni direkt genom vårt turbolag,
Detours. Ni kan läsa mer på webbsidan
under fliken ”Om utflykterna under VM
2015”. Under varje efterresa finns en
länk till Detours.
Efterresorna är följande:
Dagstur till Sedona, Grand Canyon och
Navajo Nation
Monument Valley via Sedona, Grand
Canyon till Canyon De Chelly, Winslow,
3 nätter
Las Vegas via Sedona och Grand
Canyon, tre nätter
Sedona, Grand Canyon, Navajo Nation,
en natt
Södra Arizona, Tombstone, Bisbee,
Sonoita Wine Country, en natt
När ni valt den efterresa ni vill boka,
finns det en länk på sidan till Detours
webbsida. Ni bokar resan antingen
genom att ringa eller skicka en e-post till
Detours.

Alla aktiviteter från torsdag-söndag
med konferensprogram, utflykter och
middagar presenteras på VM-sidan på
webben – vm2015.swea.org. I menyn
där finns också reseinformation och
intressanta artiklar.
Konferensen börjar på torsdag kväll
den 15 oktober. Hotel Valley Ho
kommer att anordna en Mexican
Fiesta för oss. På fredagen äger alla
sju regionernas årsmöten rum. Alla
avdelningsordförandena kommer
att delta i dessa. Medlemmar är
välkomna att sitta med på mötena på
eftermiddagen. Vi kommer också att
erbjuda olika utflykter för dem som
väljer att inte vara med på mötet. På
fredagskvällen blir det en ”All American
Cowgirl” kväll. Under lördagen
pågår världsmötet hela dagen. Alla
avdelningsordförandena kommer att
vara med på mötet och alla medlemmar
är välkomna. Inbjudna talare presenterar
intressanta ämnen. Läs mer om det
på webbsidan, vm2015.swea.org. Det
kommer att finnas utflykter för er som
väljer att inte vara med på världsmötet.
Lördagens festafton kommer att hållas
i Old Town, på gångavstånd från
hotellen. Det blir en trerättersmiddag
med underhållning. Vi kommer att ha en
del utflykter på söndagen och då startar
även våra efterresor.
Vi hoppas att ni alla ska hitta något om
tilltalar er under våra dagar tillsammans
i Scottsdale. Kontakta oss gärna om
ni har frågor eller funderingar. På VM
webbsidan finns en speciell flik där ni
kan skicka oss ett e-post.
Hjärtligt välkomna till soliga Scottsdale,
önskar vi i Arizona.
Suzanne Southard, ordförande i SWEA
Arizona, vm2015.swea.org

Konferensen kommer att äga rum på
Hotel Valley Ho, som ligger i hjärtat
av Old Town Scottsdale. Det var här
Scottsdale började som en liten stad
med nybyggare på 1880-talet. Idag finns
gallerier, restauranger och butiker i dessa
kvarter.
Hotellet erbjuder oss sitt konferenspris
tre nätter före och tre nätter efter
konferensen för er som vill komma
tidigt och/eller stanna några dagar till.
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SVENSKA IMMIGRANTER I ARIZONA
Ända sedan slutet av 1800-talet har svenskar dragits till det varma klimatet och det
spännande ökenlandskapet i sydvästra USA. Här får ni träffa några svenskar som har bott
eller som fortfarande bor i Arizona.

Jag växte upp i Sonoraöknen
Vicki Almstrum, ansvarig för SWEAs webbplats, har många fina
minnen från sin barndom i Arizona.
TEXT OCH FOTO: VICKI ALMSTRUM, AUSTIN

J

ag föddes i Nebraska, dit såväl min
farmors som min morfars föräldrar
och min farfar hade utvandrat från
Sverige under 1880-talet respektive
1911. När jag var elva år flyttade min
familj från Nebraska till Sierra Vista
i Arizona, bara 21 kilometer norr om
den mexikanska gränsen. Staden ligger
i Cochise County i södra Arizona
och är en av de många sevärdheter
som kommer att besökas under en av
SWEAs resor efter världsmötet.
När jag fick veta att vi skulle bo i en
öken tänkte jag på ett landskap med
sand, sol, torka och i princip inga
växter. Men så är inte fallet! Det visade
sig att det finns många varianter av
ökenlandskap med stor variation på
växter, djur och insekter. Sierra Vista
ligger på 1 409 meters höjd över havet
och medeltemperaturen på sommaren
är ”bara” 35 grader, alltså mycket svalare
än i Tucson och Phoenix.
De vanligaste träden här är det helt
gröna palo verde, som är Arizonas “state
tree” och mesquite, ett populärt träslag
som används för att smaksätta kött
som grillas över öppen eld. Båda har
pyttesmå blad, som hindrar avdunstning.
Det växer naturligtvis många olika
sorters kaktusar i området och min
favoritkaktus är ocotillo. Den ser ut som
döda grenar med elaka taggar och kan
lätt beskrivas som ett upp-och-nedvänt
tee-pee skelett. När regnet kommer
växer det blad längs hela grenarna och
röda blommar längst upp. Jag älskar att
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köra igenom en stor skog ocotillos när
de blommar, eftersom de tillsammans
ser ut som en storslagen, röd, rullande
sjö. En intressant användning av
ocotillos är som staket. Om man hugger
av grenarna nära marken och planterar
om dem i en rad växer de upp som
ett tätt, taggigt staket. Ni som far till
Tombstone under efterresan får säkert
se sådana staket bland annat runt
begravningsplatsen Boot Hill Cemetery.
Sedan finns det förstås
många olika insekter
som skorpioner och
tarantellor. Jag glömmer
aldrig rädslan första
gången vi träffade på
en solspindel; de är
stora och ser väldigt
skrämmande ut men
egentligen är de inte
alls farliga. En gång
trampade min mamma
på en skorpion när hon
skulle hänga ut kläder.
Inte roligt!
Det allra bästa med
sydöstra Arizona är
den varierande och
storslagna naturen
jag haft glädjen att
utforska som barn och
som jag hoppas att alla
ni, som kommer till
världsmötet, får tillfälle
att upptäcka.

SVENSKE GUSTAF RÄDDADE
ARIZONAS ÖKENFLORA
En av de mest besökta
sevärdheterna i Arizona är
den Botaniska Trädgården i
Phoenix. En samling av mer
än 4 000 arter ökenväxter har
planterats och vårdas här tack
vare personer som redan i
början på 1900-talet insåg att
denna flora måste bevaras.
TEXT OCH FOTO: GULLVI SAMUELS, ARIZONA

E

n av dessa tidiga naturälskare
var svensken Gustaf Starck.
Han föddes i Sverige 1871
och redan som barn mycket
intresserad av växter. Hans pappa,
kapten i Flottan, tog ofta med sig
exotiska växter hem till sonen.
Gustaf Starck studerade till ingenjör.
Han emigrerade vid sekelskiftet till
USA och arbetade först i mellanvästern,
innan han 1919 flyttade till Arizona
med hustru och barn. Han köpte mark
i den lilla byn Scottsdale, och anlade
där en ansenlig odling av kaktusar och
suckulenter. Starck arbetade för Salt
River Valley Water Users Association
och hade därigenom tillstånd att
samla plantor. Han katalogiserade och
forskade och för att identifiera sina
växter anlitade han ibland National
Herbarium i Washington, DC. Han blev
sålunda känd som lokal auktoritet på
ökenväxter.
Andra personer med liknande intresse
hittade till Starcks planteringar
genom hans handgjorda skylt, “Save
The Desert”. De bildade en grupp
som träffades varje söndag i olika

hem under Starcks ledning och man
diskuterade hur den naturliga floran
kunde studeras och bevaras. I april
1934 stiftades The Arizona and Native
Flora Society. Tyvärr var intresset inte
så stort bland Phoenixborna, som i den
snabbt expanderande staden ville ha
gräsmattor och ”vanliga” växter i sina
trädgårdar. Starck skrev entusiastiska
brev till lokala tidningar och gav
passionerade tal för allmänheten för att
understödja sitt projekt. Han lyckades
få Handelskammaren i Phoenix på sin
sida och blev utnämnd till ordförande
i Parks and Improvement Committee.
Det fordrades dock en större kraft för
att deras dröm om en botanisk trädgård
skulle gå i uppfyllelse.

december1938 planterades den första
kaktusen. Gustaf Starck dog 1945,
men hans dröm växte årligen till den
botaniska trädgård vi har idag.
Dagens Arizonabor är mycket stolta
över sin botaniska trädgård, som
årligen har över 600 000 besökare
och breder ut sig över en areal på 57
hektar. Där erbjuds undervisning,
konserter, försäljning av växter och
mycket mera. Utställningar, som t.ex.
Chihulys glaskonstverk, har varit mycket
populära. I december varje år kommer
mängder av besökare till Las Noches De
Las Luminarias, en vandring till levande
musik genom parken som då är upplyst
av 8 000 ljuslyktor.

Gertrude Webster, en välbärgad dam
från Vermont, flyttade år 1928 sitt
vinterboende till Phoenix och gick med
i Starcks organisation. Hon lade ner
mycket tid och energi på att förverkliga
projektet. Starck utsåg henne1936 till
ordförande i Arizona and Native and
Flora Society. Efter förhandlingar och
övertalning och inte minst avsevärda
donationer fick de tillstånd att använda
en bit mark vid Papago Park, och i
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På den gamla goda t
iden
i Arizona
Mycket har hänt i Arizona sedan
Swean Nina Peterson första gången
kom dit på 1940-talet. Här berättar
hon om gamla minnen.
TEXT: NINA PETERSON, ARIZONA
FOTO: PRIVAT

D

en 10 januari 1949 landade
jag på Phoenix Sky Harbor
flygplats efter 13 timmars
flygresa från New York. Jag kom hit
med goda vänner. Efter en iskall vinter i
New York var det sagolikt att komma till
detta paradis med varma vindar, palmer,
citrusträd och lugnet. Vi hade hyrt ett
litet hus långt ute i öknen. Där ligger nu
La Borgata. En företagsam dam hade
byggt tre hus som hon kallade “The
Shacks”. Vi bodde i “The Rattlesnake
Shack”. Husen var byggda för
vintergäster och de, liksom alla hotellen,
var stängda under den heta perioden
från den 15 april till den 15 oktober.
Detta var före luftkonditioneringens tid!
Camelback Inn var ett familjehotell med
stamgäster som kom år från år med sina
barn och sitt tjänstefolk och stannade
i två till tre månader. Där serverades
husmanskost, gavs ridlektioner, och
man gjorde utflykter i “Chuck wagons”
för att intaga färdkosten och njuta av
naturen. På Camelback Road låg på
den tiden inga bilagenturer eller affärer,
utan i stället fanns där stora apelsinoch grapefruktodlingar med stiliga hus
som tronade mitt bland dessa vackra
fruktplanteringar.
Arizona Biltmore var det stora, förnäma
hotellet där alla miljonärer bodde.
Många filmstjärnor, politiker och viktiga
personer ifrån finansvärlden kom dit.
Scottsdale var ett trevligt litet samhälle.
Där fanns Frederiks bensinstation, Earls
Market och Lutes Drugstore. På Main
Street låg Porters och Sabas Western
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1949

store, där en “cowboy” kunde köpa
allt som behövdes för att fösa kor och
festa med damer! Där fanns naturligtvis
“hitching posts” för hästar också.
Arizonas första konstnärskoloni hade
sitt hem i ”The Barn” i hörnet av
Main och Brown Avenues. Här fann
konstnärer av alla de slag sig väl tillrätta,
bl.a. Lloyd Kiwa, Cavalliere, Law Davis
och hans fru Matilda Schafer. Där fanns
skulptörer, målare, smeder, vävare och
kläddesigners. Tyvärr brann “Ladan”
ner i slutet av 1950-talet. Så småningom
grundades Craftmen’s Court och Kiwa
Craft Center på Fifth Avenue. I mitten
på 1950-talet byggdes “Uptown Plaza”
och “Park Central Mall”, på mark som
tidigare varit en stor boskapsgård och
mejeri. Kor gick och betade på ängarna
utmed Central Avenue. Uppe vid Indian
School Road låg den största skolan för
amerikanska indianer. De kom hit från
hela västra USA för att gå i skolan.
Före motorvägarna var bilresan till
Prescott både lång och besvärlig, särskilt
på sommaren då alla ville fara norrut
för att komma undan hettan. Det var
långa rader av stillastående bilar vars
kylare kokade. Phoenix var en liten och
obetydlig ökenstad och hem för citrusoch bomullsodlingar. Många TBCpatienter kom hit för det varma och
torra klimatets skull.
Så kom kriget och Amerika måste
utveckla sitt försvar. Med sina fina
väderförhållanden fick Arizona tre
träningsbaser för flygvapnet: Luke,
Williams och Falcon Field. Den
sistnämnda basen utbildade engelska
piloter.

Efter kriget var det många av dessa
piloter, och även andra som hade
arbetat här, som inte kunde glömma det
behagliga klimatet och som berättade
om det för vänner och bekanta. På
det viset började immigrationen till
Arizona. Och som vi alla vet, pågår den
fortfarande!
För mig är det ofattbart, hur mycket
som hänt på dessa 66 år. När ni nu kör
runt i staden, kanske ni kan tänka er, hur
det såg ut på “den gamla goda tiden”.

– en svensk gård i Arizona

Under den stora emigrationen
på 1800-talet från Sverige
till USA var det inte många
svenskar som tog sig hela
vägen till Arizona Territory,
som området då kallades,
men det gjorde Emma Sophia
Peterson som 1886 köpte en
liten stuga.
TEXT: GULLVI SAMUELS, ARIZONA
FOTO: NATIONAL PARK SERVICE, NPS
PHOTO

Till Chiricahua Mountains som
ligger längst ner i det sydöstra hörnet
av Arizona kom ett ungt par från
Sverige. Emma Sophia Peterson
köpte år 1886 en liten stuga på två
rum vid Bonita Canyon. Året därpå
gifte hon sig med Neil Erickson. De
planterade fruktträd och grönsaker
och hade boskap på sin 130 tunnland
stora ranch, “The Erickson Ranch”.
För att klara uppehället arbetade Neil
som snickare i Bisbee, och var borta
2-3 månader i taget.

1898 byggde de till en våning på stugan
och familjen utökades med tre barn,
Lillian, Ben och Hildegarde. Barnen
döpte sitt hem till Faraway Ranch,
eftersom de hade så långt till grannar
och skola. Neil Erickson anställdes
av the U.S. Forest Service 1903 som
skogvaktare och 1917 blev han chef för
distriktet och förflyttad till Flagstaff.
De lämnade ranchen till äldsta dottern,
Lillian, som fått utbildning och arbetade
som skollärare.
Lilian tog hand om boskapsuppfödningen och hyrde ut mark till
cow boys, som även fick hyra rum och
hästar av henne. Hon erbjöd ridturer
för turister och gäster för en liten
summa. Lillian gifte sig med Ed Riggs
1923 och samma år blev hon nästan
blind efter att ha fallit av en häst.
Under paret Riggs tid byggdes ranchen
ut och moderniserades med badrum,
uppvärmning och elektricitet. Turister
och fågelskådare kom för att hajka och
njuta av naturen. På kvällarna efter
middagen underhöll Lillian ofta sina
gäster med spännande berättelser från
vilda västern. Faraway Ranch var i drift
ända tills Lillian dog 1977.

Neil & Emma
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Ellinor älskar
vädret i Arizona
Ellinor Ellefson immigrerade till
Arizona 1998 sedan hon träffat sin
amerikanske man Gary. Det var väl
aldrig tänkt att de skulle bli kvar där,
men så blev det, och idag driver hon
sin egen inredningsfirma.
TEXT: ELSA MARÉCHAL
FOTO: PRIVAT

I

Sverige var Ellinor reseledare för Temaresor och
konstguide. Men som småbarnsmamma gick det inte längre
att vara reseledare och i USA var det omöjligt att få ett betalt
arbete som involverade konst. Så Ellinor började studera och
tog en examen i inredning och design. Hon fick praktik på ett
inredningsföretag och efter ett halvår startade hon sitt eget
företag Elle Interiors. Nu, åtta år senare, går affärerna bra, hon
har två heltidsanställda och hon stormtrivs i Arizona.
Vad är det bästa med att bo i Arizona?
– Vädret! Underbarast är höst och vår. Hösten är skön för
den kommer med lite svalare temperaturer efter den heta
sommaren. Och våren är så fin, när öknen blommar och
citrusträden står i blom samtidigt som träden är fulla av
citrusfrukter. Att man kan vara utomhus i stort sett året om
och att slippa frysa. Att inte behöva köra bil i snö och halka,
knappt ens i regn!
Hur är det att arbeta i USA jämfört med Sverige?
– Jag tror inte att jag skulle ha kunnat få samma framgång i
Sverige som jag har haft här. Dels beroende på att amerikaner
behöver hjälp med inredning - svenskarna klarar det som regel
ganska bra själva - dels för att det erbjuds mer tillfällen här.
Vad har varit svårast med att driva ett företag?
– Det svåraste för mig är kanske att vara chef. Mitt företag
har ju hela tiden vuxit och med det kommer en annan typ av
ansvar för mig.
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Vad är det roligaste?
– Att styra över sig själv är det bästa, men även att få påverka
hur människor lever och att hjälpa dem att inse hur viktig
deras miljö är; att det är värt att investera i bättre boende, både
ur funktionellt och estetiskt perspektiv. De roligaste projekten
är de, då vi har en kund som verkligen har förtroende för oss
som designers och som vågar tänja på sina egna gränser.
Har du några tips till andra Sweor som vill starta en
verksamhet i USA?
– Var inte rädd! Tro på din idé, men undvik stora finansiella
satsningar i början! Börja lite försiktigt, men ha stora mål!
När gick du med i SWEA?
– 1998, året efter att jag flyttade hit. I början kände jag
inte en människa här, så att träffa denna härliga grupp av
välkomnande svenska kvinnor var underbart!

I PHOENIX ÄR SVENSKA SKOLAN UTOMHUS
I en park i centrala Phoenix samlas en
grupp barn minst en gång i veckan för att
lära sig svenska. Under året hinner de även
med en och annan skolutflykt ut i öknen.

K

TEXT: SOFIA DURRETT, ARIZONA FOTO: ÅSA BROEK, ARIZONA

lasserna i Svenska Skolan leds av föräldrarna och ses
som ett komplement till föräldrarnas eget arbete med
svenska språket i hemmet.
– Eftersom många av våra elever inte har börjat
skolan än, så leker vi mycket, spelar spel och sjunger svenska
sånger. Vi firar även svenska helgdagar som Lucia och
Midsommarafton och vi har vår egen Ökenmulle som gillar
semlor.
Eleverna är mellan ett och nio år och har varierande
språkkunskaper. En del talar svenska flytande, andra kan
endast några få ord. Undervisningen är anpassad så att alla kan
lära sig, oavsett färdighet och förkunskaper. Det övergripande
målet är att barnen ska ha roligt och se fram emot att lära sig
mer om Sverige och det svenska språket.
– Några av våra äldre elever kan skriva och läsa svenska
och allt eftersom gruppen växer och blir äldre styr vi

Lektion
Sofia, Anna & Åsa

undervisningen mot mer teori. Vårt mål är att kvalificera vår
undervisning som en språkskola utomlands enligt Svenska
skolverkets riktlinjer, säger Sofia Durrett, ordförande i
skolföreningen.
De nuvarande medlemmarna i skolföreningen började
träffas för ett par år sedan för att kunna ge sina barn bättre
möjligheter att lära sig svenska och knyta starkare band till
föräldrarnas ursprung. Skolan har blivit värdefull även för
föräldrarna.
– Svenska Skolan har haft stor betydelse för mig som ensam
svensktalande förälder. Det är motiverande och inspirerande
att umgås med andra svenskar i samma situation och jag får
ofta nya idéer om hur jag kan uppmuntra min son att tala
svenska, förklarar Anna Cunningham.
Även om undervisningen ofta är lekfull, ser föräldrarna i
Svenska Skolan härliga resultat.
– Mitt mål, och jag tror säkert att många andra svenska
föräldrar som bor utomlands har samma förhoppning, har
alltid varit att lära mina barn svenska så att de kan prata med
sina släktingar och vänner i Sverige. Tyvärr har det inte alltid
varit helt lätt att få mina döttrar att tala svenska. Jag visste att
de förstod, men de svarade alltid på engelska. Men när vi var
i Sverige i julas, började min äldsta dotter till min stora lycka
tala svenska med sina kusiner. Nu pratar hon nästan flytande
och har inspirerat sin lillasyster att prata svenska när de leker!
Jag tror att Svenska Skolans undervisning och umgänget med
andra barn med liknande utmaningar också haft stor betydelse
för mina barns självförtroende och utveckling, säger Åsa
Broek.
Svenska Skolföreningen i Phoenix, Inc.
(“Svenska Skolan”) grundades 2002 av en
grupp mammor med syfte att stödja och
främja det svenska språket och svensk kultur
bland barn med svenska föräldrar i Phoenix.
Den nuvarande styrelsen, med Sofia Durrett
och Åsa Broek som huvudansvariga, tog
över 2013. För tillfället har skolan ca tolv
elever. För mer info: svenskaskolanphx@
gmail.com eller via Facebook.

Elever i svenska skolna
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Vi blev inbjudna
av medicinmannen
Arizona-Swean Britt-Marie Flynn berättar om en unik och oförglömlig
upplevelse bland Navajoindianerna.
TEXT OCH FOTO: BRITT-MARIE FLYNN, ARIZONA

E

fter ett besök i Monument Valley mellan jul
och nyår återvände vi till Phoenix på en ny väg
söderut genom Navajo Indianreservat. Det hade
snöat. De röda klippornas konturer var vackert
tecknade i vitt mot den gråblå himlen. Vi såg några enstaka
Navajoindianer med sina fårhjordar, annars var landskapet
öde. I Piñon tankade vi. Reservatets bensinstationer fungerar
som “tradingposts”, där man kan hitta äkta indiankonst. Vi
ville gärna köpa en matta direkt av en väverska och fick veta,
att en Navajokvinna hade en mycket välvävd matta till salu.
Med en handritad karta till hennes hus körde vi in på smala
grusvägar. Skällande hundar annonserade vår ankomst till en
klunga små hus och hogan (traditionell ceremonihydda), där
röken stod ur skorstenen. Där var liv och rörelse med många
bilar. Väverskan var ute, så hennes dotter visade oss mattan,
vävd i traditionellt Ganado-mönster.
En femdagars helbrägdagörelse var på gång i byn. Detta
var den femte ceremonidagen och den skulle pågå ända
till soluppgången följande morgon. Medan vi väntade på
väverskans återkomst presenterade dottern oss för sina
släktingar och för sin moster som hade cancer. Det var en
ståtlig Navajokvinna traditionellt klädd och smyckad med
rader av turkossmycken runt hals och handleder. Hennes hår
var uppsatt i en Navajoknut i nacken. På fötterna hade hon
vackert broderade mockasiner.
Vi blev inbjudna att träffa medicinmannen och beskåda
”sandmålningen”. Enligt Navajotradition får ingen
utomstående se en perfekt sandmålning, så vi accepterade

24

glatt överraskade. Medicinmannen satt på jordgolvet i hyddan
med små skålar fyllda med gul-, vit-, rödbrun-, svart- och
blåfärgad sand. Han tog små portioner sand och spred ut
den i perfekta raka, smala linjer. Jag försökte komma ihåg
alla detaljer, eftersom man inte får fotografera eller skissa.
Målningen bestod av fyra heliga figurer med pilbågar och
fjädrar. En regnbågsfigur bildade en ram med öppningen mot
öster, där han ritade, två vaktande djurfigurer. Sist placerade
han offergåvor på de heliga figurerna, en liten snäcka, ett kort
snöre med turkoser, ett havsöra fyllt med örtmedicin och
ett glas vatten. Målningen var ungefär två meter lång och en
meter bred.
Medicinmannen var en smal, äldre Navajoindian med ett
svart pannband runt sina gråa hårtestar. Han talade inte
engelska. Med glimten i ögat undrade han om vi hade tobak
med oss. Han hade fått veta att vår dotter läser medicin. Han
erbjöd henne sedan att sjunga. Han placerade innehållet i
sitt medicinknyte i rituell ordning på ett bomullstyg och satte
bönpinnar med fjädrar runt sandmålningen.
En sandmålning är skapad som ett magnetiskt fält åt
övernaturliga krafter. Medicinmannens rituella uppförande
bedöms av dessa krafter som attraheras till scenen genom
repetitioner av språkets färgrika symbolism i sångerna,
musikens rytm och deras egen avbild i sanden. Om krafterna
tillfredsställs återskapar de harmonin och botar patienten.
Mostern fördes nu in i hogan och placerades på ett fårskinn.
Hon tog av sig sina smycken och alla kläder utom kjolen.
Medicinmannen gav min dotter och mig var sin råskinnsskallra

Bild Vänster: Navajoindian
Bild Höger: Sandmålning

dekorerad med fjädrar och fårskinnsstrimlor. Den tredje
skallran gav han till en av sångarna. Så började de entoniga
sångerna till vårt rytmiska skallrande att fylla hyddan, som var
varm och skön från elden i kolspisen.
Medicinmannen spred majsmjöl över sandmålningen,
innan han började måla patienten. Först en blå cirkel som
representerar solen mitt under brösten. Efter minst en
timme med vårt konstanta skallrande till de omtagande
sångerna var patienten oigenkännlig. Hennes ögon plirade
humoristiskt genom breda ränder i svart, vitt och gult. Benen
och överkroppen var täckta med symboliska figurer. Håret var
utslaget och grått av majsmjöl och pollen. Medicinmannen
tog en nypa sand från de heliga figurerna som han släppte
ner i hennes mockasiner. Sedan hon tagit på sig sina smycken
och mockasiner leddes hon in i sandmålningen, där hon satte
sig ner med benen rakt ut mot dörröppningen, som alltid
är mot öster. Medicinmannen pressade sina fingrar fuktade
med örtmedicin på de heliga figurerna i sanden och sen på
motsvarande platser på patienten. Han strök henne med
bönpinnar, medan hans sjungande blev allt högre och livligare.
Hon fick dricka av medicinen och en pollenkula placerades i
hennes mun. Hon drack vatten fyra gånger för att kunna svälja
den. Han band en snäcka i hennes hår för att de övernaturliga
krafterna skulle kunna hitta, känna igen och beskydda henne.
Hon renades av rökelse genom att medicinmannen hällde
medicin på kolen, som tagits ut ur spisen, innan hon leddes ut
ur hogan.

Medicinmannen skickade sen runt örtmedicinen till oss
alla i hogan att dricka, medan han samlade ihop skallrorna,
bönpinnarna och övriga rituella föremål. Dessa är mycket
värdefulla och har ärvts från generation till generation av
medicinmän. Sandmålningen, som nu ansågs vara giftig,
förstördes och sanden slängdes utanför hogan.
Under tiden hade fem lamm och två getter slaktats.
Brödbakning var på gång. Min man som hade svårt att sitta
med benen i kors på fårfällarna under den långa ceremonin
blev bjuden på lammstuvning och annat gott. Vi blev
ombedda att stanna hela natten till gryningen, då patienten
andas in solen och anses botad. Tyvärr måste vi tacka nej, då
vår dotter skulle flyga tillbaka till Philadelphia följande dag.
Vi köpte emellertid mattan, som alltid påminner oss om en
fantastisk upplevelse som inte många icke-Navajo får uppleva.
Värmen av kärlek och vänskap som omgav patienten spreds
till alla i hogan.
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CAROLINE
FICK SWEA
LOS ANGELES
FILMSTIPENDIUM
När SWEA Forum träffar
Caroline Ingvarsson har
hon nyligen anlänt till
Los Angeles. Hon har
hunnit bo in sig i sina
nya kvarter och deltagit
i Scandinavian Film
Festival i Los Angeles,
där hennes prisbelönade
kortfilmsdokumentär
Hundvakten visades
för både Sweor och
amerikansk publik.
TEXT & FOTO: INGEGERD LANDSTRÖM

C

aroline kommer ska vara
i USA i tre månader och
har ett fulltecknat schema
framför sig. Hon har just
inlett arbetet med dokumentärfilmen
Folded Letters, där hon följer ett
antal amerikanska kvinnor som har
relationer med män som avtjänar långa
fängelsestraff. Projektet påbörjades för
ett par år sedan och tack vare SWEAs
stipendium kan det nu slutföras, berättar
hon. Under stipendietiden kommer
Caroline också att delta i workshops för
manusskrivande inkluderande ett manus
till ett kortfilmsdrama. Hon ser fram
emot att lära av sina lokala mentorer,
dokumentärfilmarna Sally Levi och Rick
Charnoski, som på olika sätt inspirerar
och utmanar Carolines arbete.
– Jag är överlycklig att jag genom SWEA
Los Angeles har fått möjligheten att
utveckla min kreativitet i skapande i just
Los Angeles. Detta ger mig chansen
att fortsätta arbeta på min dokumentär
Folded Letters och lära mig av andra inom
filmindustrin. Jag längtar efter att få
sätta igång!
Caroline Ingvarsson är 28 år och
bosatt i Malmö. Intresset för film
tror hon att hon ärvt från sin pappa,
som var fotograf. När Caroline åkte
till Australien med några vänner var
det också han som tipsade om en bra
filmskola i Sydney. Caroline besökte
skolan och insåg, att det var det här
hon ville göra. När vännerna reste
vidare stannade Caroline kvar. Det
tog åtta år innan hon flyttade tillbaka
till Sverige och med sig i bagaget
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hade hon då en examen i Screen
Studies från Sydney Film School
och en Masterexamen i Broadcast
Journalism från City University i
London. Caroline Ingvarsson har
uppmärksammats både i Sverige
och internationellt för sina filmer
och kortfilmer. Dokumentärfilmen
I Met A Real Streety Once från 2007
har visats på flera internationella
festivaler och hennes senaste film,
Hundvakten från 2014, vann juryns
2:a pris för bästa dokumentär på Palm
Springs International Short Fest. Med
Hundvakten har hon även vunnit Pixel
Audience Award och Pixel Talent
Award, vilket är Sveriges tredje största
kortfilmspris. Caroline fick också ”Efter
Bergman-stipendiet” 2014 för sitt
manus till den kommande kortfilmen,
Under Rymdskeppet.
SWEA Los Angeles filmstipendium
är idag väl etablerat inom den svenska
filmbranschen och lockar till sig många
talangfulla sökande, berättar Cecilia de
Rico som är ordförande i SWEA Los
Angeles filmkommitté. Hon är glad över
juryns val av Caroline Ingvarsson till
årets stipendiat.
– I Caroline såg juryn en unik berättare
med stor konstnärlig talang och med ett
starkt driv och engagemang i sitt arbete.
Hon har också en tydlig plan för vad
hon vill göra under sin vistelse i Los
Angeles. Vi är övertygade om att hon
kommer att dra nytta av och tillvarata
möjligheterna som finns här och vi ser
fram emot att följa hennes pågående
projekt.

Pert
h växer i rasande fart

Lilla SWEA Perth, som för drygt tio år sedan startade med 18 medlemmar, har på de
två senaste åren fördubblat antalet medlemmar. SWEA Perth har nu 62 medlemmar och
hoppas på att nå upp till 70 medlemmar i år.

D

TEXT OCH FOTO: CATARINA HANSSON, PERTH

et är en vacker
sommarmorgon, 30
grader, och Swan River,
som jag följer på min
cykeltur, ligger spegelblank. Vid ett par
tillfällen ser jag lekande delfiner. På
vänster sida stiger Perths skyline upp
och rakt österut kan jag ana Perths Hills.
Ett gäng tjattrande färgglada papegojor
korsar min väg. En man i kostym
ligger på en gräsmatta och läser och en
aboriginalfamilj tittar lojt på mig.
På min cykeltur börjar jag fundera
över hur jag ska förklara varför SWEA
Perth har vuxit så rejält de senaste
åren. En av förklaringarna är självklart
att 2014 fyllde SWEA Perth tio år. Vi
firade med en fantastisk jubileumsresa,
då 24 Sweor reste till det underbara
Margaret River-området med sina
berömda surfingstränder, vingårdar och
sin storslagna natur. Där bjöd vi in till
en härlig svensk jubileumsfest med 70
sittande gäster och en specialhälsning
från Lill-Babs. Att vi som pricken över
i:et producerat vårt eget SWEA-vin
tillsammans med en av de framgångsrika
vingårdarna i Western Australia gav

också positivt gehör. Överskottet från
vinprojektet möjliggjorde en större
donation till ett kvinnohus i Perth.
Vi donerade IKEA- möbler, våra
favoritbarnböcker samt anordnade
matlagningskurser, där vi Sweor
tillsammans med kvinnorna på hemmet
lagade köttbullar och potatismos med
rårörd lingonsylt till tonerna av ABBA.
Ett mycket uppskattat evenemang.
Så varför denna ökning?
Nyanlända svenskor hittar oss via vår
nya hemsida, en värdefull kanal. Vårt
samarbete med Svenska Klubben och
Svenska Skolan genererar medlemmar.
Svenska Kyrkan i Melbourne, som
även har ansvar för oss på västkusten,
ser SWEA Perth som en nära
samarbetspartner – vi hjälper varandra.
Den svenska ambassaden, med vår nye
ambassadör Pär Ahlberger, är även den
mycket positivt inställd till samarbete.
Sedan får vi inte glömma våra
entusiastiska styrelse- och
kommittémedlemmar – vad vore SWEA
utan alla dessa frivilliga krafter? Vi har
arbetat målmedvetet för att skapa ett
intressant och lockande program för

både nya och gamla medlemmar – både
på dag- och kvällstid. SWEAs fikaträffar
blev en succé från dag ett och dessutom
ett enkelt sätt att träffas på. Vi startade
lekträffar för Sweor och deras barn,
bjöd in till bok- och receptbytarkväll
och föreläsningar samt deltog i olika
evenemang såsom ”City to Surf ” och
”Scandinavian Film Festival”
För att växa vidare tycker jag, att det
vore oerhört positivt om vi i år kunde
sjösätta SWEA Professional. Tänk
hur vi kan utvidga medlemsbasen och
bredda intresset för SWEA Perth med
ett sådant fokus!
Men till syvende och sist växer SWEA
Perth, därför att SWEA utgör ett
unikt lokalt och globalt nätverk för alla
svensktalande kvinnor i världen - för
vem kan tacka
nej till 7 500
engagerade
Sweor som vill
ha med dig
i sin härliga
gemenskap?
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Många underbara minnen
med SWEA
När SWEA Denver firade sitt 25-årsjubileum höll Ann-Sofie McHugh ett tal som berörde
många närvarande Sweor. Här kommer några valda stycken.
TEXT: ANN-SOFIE ”ANSI” MCHUGH FOTO: PRIVAT

G

rattis SWEA Denver 25 år!
För mig är det 20-års
jubileum som SWEAmedlem och jag är så
tacksam över att få vara med i en så
härlig gemenskap. Då jag nu tillbringat
över halva mitt liv i USA så vet jag, att
det är tack vare SWEA som jag har
trivts så bra.
Som aktiv i styrelsen har jag fått chansen
att resa, se världen och knyta nya
bekantskaper med underbara vänner. Jag
har lärt mig oändligt mycket genom att
vara redaktör för tidningen, ansvarat för
julbasaren, anordnat middagar och delat
ut stipendier.
Jag har massor av goda minnen och vet
att vart jag mig än i världen vänder, står
där en Swea med öppna armar!
Här kommer några av höjdpunkterna
från mitt liv med SWEA!
Det är Världsmöte i Denver och året
är 1996. Jag sitter i en gondol i Vail
tillsammans med fem från världen
inresta Sweor som jag aldrig träffat förr.
Vi ska upp till toppen på berget för att
ha en Vilda Västern-afton med ”line
dancing” och grillat. En av damerna
talar finlandssvenska. Hon börjar
dikta om snöflingorna som dalar ner
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på trädens alla toppar. Det är magiskt
och jag känner mig som lilla My i
Mumindalen.
Världsmötet i Rom 1999. Jag har rest
till Italien för första gången. Jag har
tagit en taxi från flygplatsen och dragit
min väska över kullerstenarna till ett
litet hotell där jag ska bo. Går fram
till receptionen för att checka in. Den
snygge mannen bakom disken gör
mig knäsvag och drar en lång fras på
italienska. Hjälp, han kan inte engelska!
Efter 20 minuters gestikulerande med
armarna och en handritad lapp över
hotellets alla hissar får jag min nyckel
och hittar upp till mitt rum. Jag delar
rum med ordföranden från Irland,
som blev jätteglad över att få en så
ung rumskompis. Denna första kväll
ska vi träffas på ett annat hotell för
att sedan ta en buss till en restaurang.
En äldre dam kommer fram till mig
och säger – ”Men lilla gumman, du
har nog gått fel. Den här bussen är för
ordförandena och du ska nog inte med
på denna!” Snopen blev hon och stolt
var jag, som kunde tala om, att jag var
den som representerade SWEA Denver
och att vår styrelse hade den yngsta
medelåldern. Jag var 25 år och gravid
med mitt första barn.

Årsmöte på Trollheim 2001. Den nya
ordföranden och jag bestämmer oss
för att det borde bli tradition att den
avgående ordförande och den nya
underhåller för att liva upp årsmötet
litet. Det kan bli långdraget annars med
alla motioner och frågor om vem kan
ta på sig kommittéer hit och dit. Vi är
”The SWEA Amigos”. Vi har lösnäsa
med mustasch och cowboyhatt. Lena
spelar grytlock och jag kompar på
gitarren!
Det är en tisdag 2008 och min tur att ha
Mamma-Barn-gruppen. Det ringer på
dörren och min Frida, då 3 år gammal,
springer och öppnar. Där står lilla Elsa
med fint förkläde på, för i dag ska vi
baka bullar. En liten stund senare står
de tillsammans med Tuva, Isak, Axel
och Erik på stolar runt min köksö och
mjölet yr. De knådar, rullar och smakar.
”Deg e’ dettegott!” Vi brer på smör,
sockrar och strör på kanel. Alla barn
får en egen hörna på plåten och att
pensla med ägg är ju spännande och
sen pärlsocker på det. På golvet ligger
Greta, Finn och Oskar och jollrar glatt.
Glada mammor dricker kaffe och tittar i
svenska tidningar. Vilken LYCKA!
Julbasaren 2008 på kvällen, när allt
är över. Vi sålde slut på alla limpor,

Tack SWEA för
underbara vänner
för livet och för
att vi har ett litet
Sverige här!
pepparkakshjärtan och bakverk. Jag
sitter i soffan med ett glas glögg och
tänker på hur dagen varit. Fötterna
värker. Lådorna är i förrådet igen och
jag väntar med nyfikenhet på kassörens
rapport om hur många som var där
och hur det gått. Jag känner ett enormt
lugn och jag är så nöjd över att jag
kunnat glädja så många i dag och sprida
vår svenska tradition och kultur här i
Denver.
Det är världsmöte igen, denna gången
i Washington DC 2009. På mitt rum
finns alla avdelningsordförandena i
MAME och binder blomkransar och
stryker lucialinnen. Kollar så att vi har
tillräckligt med SWEA bagageremmar
och golvmoppar med ljus. Vi har övat
per telefon då vi lärt känna varandra
genom våra telefonkonferenser en gång
i månaden. Nu gäller det, vi ska visa att
Region MAME är bäst! Nästa kväll är
det vi som underhåller med ett historiskt
“Luswea-tåg”. Det blev MAME som
inledde en galamiddag där Jill Johnsson
fick äran att dela loge med oss när vi
fnissande bytte om för att spexa inför
hundratals Sweor från all världens hörn.
En vardagskväll, den kan vara vilket år
som helst. Klockan är över nio och vi
har övat med SWEAs kör. Några har
redan åkt hem men vi är ett gäng som
sitter kvar och pratar. Vi pratar om vår
vardag, vår hemlängtan, våra familjer,
våra drömmar. Hur vi har det här och
hur det är där hemma. Vi skrattar, gråter
och kramar om varandra när vi går.
Tack SWEA för underbara vänner för
livet och för att vi har ett litet Sverige
här! Stor KRAM!
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NÄSTA GÅNG
SKA JAG ÄTA
FISKÖGON
Jag tänker ofta på hur privilegierade vi Sweor är, som genom
att bo utomlands får möjlighet att lära känna nya kulturer och
människor. För en tid sedan var jag i Singapore. Det är
sex år sedan vi flyttade därifrån. Nu bor jag i Ningbo söder
om Shanghai. Ningbo skiljer sig på de allra flesta sätt helt
från Singapore, utom på en punkt och det är när det gäller
kärleken till mat, där singaporekines och mainlandkines är lika.
Råvarorna är väsentliga, liksom tillredning, smaker och textur.
Allt ska tillgodoses och tas till vara.
Nyligen i Singapore gjorde jag ett återbesök i jag vår närmaste
matvaruaffär. Första gången jag klev innanför dörrarna där,
bevisade jag verkligen min okunnighet i kinesisk matlagning.
På den tiden kunde jag inte ett ord kinesiska och den
skinntorre mannen bakom disken förstod till slut av mina
fåniga charader, att jag faktiskt ville ha fiskköttet separerat
från benen. Han utförde det hela med stor finess, medan han
skakade på sitt båtmösseprydda huvud.Han paketerade mina
filéer och tog därefter fram ytterligare två påsar. Huvudet
skulle jag ha till fish head soup och de övriga resterna
placerade han i en annan påse. Jag vinkade dock avvärjande
med handen för att få honom att förstå, att jag inte ville ha
renset. Han tittade först på min gestikulerande hand och
sedan på påsarna som jag inte ville ta emot.
– Det här måste du ha, menade han och svängde ivrigt med
fiskhuvudet så att den stackars fisken förmodligen skulle ha
blivit yr i skallen, om den inte redan varit död.
– Nej, nej, absolut inte huvudet, semaforerade jag till svar.
Efter ytterligare ett par försök ryckte båtmössemannen
uppgivet på axlarna.
– Men, det här då? försökte han. Påsen med det kletiga
innehållet av ben och rester dinglade framför mitt ansikte.
Han himlade med de svarta ögonen och utstötte sedan ett
läte som jag tänkte var något klurigt marknadsföringsord
på kinesiska. Han fäste blicken på mig igen och utstötte det
skarpa ordet upprepade gånger.
– Stock, ropade han indignerat. Stock.
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Mi Karlsson

Stock, tock, upprepade jag hans singlishka uttal och efter
mycket grunnande insåg jag slutligen vad det lilla ordet var.
– Stock! utropade jag lättad.
Det var verkligen stock han sa. Han ville att jag skulle göra
buljong på fiskbenen.
– No, no, svarade jag, lycklig över att äntligen ha begripit detta
avgörande och första gemensamt uttalade ord i vår i övrigt
stumma konversation.
Jag tyckte att vi hade brutit vår första kinesiska mur av
främlingskap, medan mannen bakom disken var om möjligt
ännu mer frustrerad.
– Stock, försökte han igen med något desperat i blicken.
Jag skakade på huvudet.
– Nej, ingen stock, upprepade jag. Jag har Knorr cubes at
home som jag lägger i hotwater. No need bones.
Han slog ut med händerna. Den här idioten till kund begrep
uppenbarligen ingenting om matlagning. Jag vet inte vad som
var värst i hans kulinariska sinnevärld; filéerna, den uteblivna
buljongen eller avvisandet av fiskhuvudet. Han tyckte
förmodligen att jag inte var värdig att handla i hans affär och
kanske hade han rätt. Kanske är det snarare vi som kastar bort
mer än hälften av råvarorna, som har en mer inskränkt syn på
mat än de, som tar det mesta tillvara.

” Det här måste du ha, menade han och svängde ivrigt med fiskhuvudet så att den

stackars fisken förmodligen skulle ha blivit yr i skallen, om den inte redan varit död.”

Fiskmarknad

Under tiden i Singapore lärde jag mig steg för steg om mat
och tillagning på asiatiskt vis och i Kina har jag fått möjlighet
att utveckla denna känsla vidare. Jag håller på att lära mig att
stoppa in bitar av fisk i munnen och därinne fördela benen
från köttet. Den lilla delikata men nålbrevsliknande fisken
pomfret är en utmaning, men också den simmar med en smula
ansträngning ner i magen.

– Vad ska du göra med ögonen då? frågade jag.
– Dem kan man förstås också äta, svarade hon och petade
raskt ut den ena av dessa två läckerbitar.
Njutningsfullt stoppade hon det i munnen och tittade på
mig med ett roat leende, när hon såg min tvivlande blick. Jag
är van att betrakta mat, men jag har ännu inte vant mig vid
tanken att maten också ska spana i min magsäck.

Då jag var i Guangzhou åt jag min första duck fish (Ya zui yu)
och kunde då också med viss stolthet konstatera, att jag tagit
några steg i min asiatiska matfostran. Duck fish ser ut som
ett näbbdjur med anknäbb och fenor. Vi åt durianpannkakor,
grönsaker och jiaozi (dumplings) och spanade hungrigt på
fisken som tillreddes i en hot pot. Riset, som kokade i botten
på den, åt vi sedan som en soppa tillsammans med buljongen.
Samtidigt mumsade vi på de olika delarna av fisken och till
slut var det dags för högtidsstunden, fiskhuvudet och fenan.
– Kan man äta anknäbben också? undrade jag nyfiket.
Det skulle gå, fick jag veta. Min kinesiska väninna sade, att
hon skulle ta delar av fiskhuvudet, om jag åt näbben. Avgjort.

Då vi lämnade restaurangen såg vi de ännu icke tillredda
ankfiskarna simmandes i bassängen, lyckligt ovetande om
sitt framtida öde. Jag tänkte att nästa gång jag kommer till
Guangzhou, ska även jag mumsa i mig fiskögon och ta
ytterligare ett steg i min kinesiska matuppfostran.
TEXT OCH FOTO: MI KARLSSON
BERGKVIST, SWEA GLOBAL
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SWEA I VÅRA SOCIALA MEDIER

V

isste du att SWEA finns på Facebook,
LinkedIn och YouTube? Engagerade
medlemmar håller dessa levande och
användbara.

SWEA på Facebook:
SWEAs officiella Facebook sida, SWEA
International, med ett tusental gillanden.
SWEA Världen, en sluten grupp bara för
medlemmar. Olika SWEA-aktiviteter, ämnen och
frågor från hela världen delas här.
SWEAs Spontanträff, en sluten grupp för dig som
är ute och reser och spontant vill träffa andra
medlemmar i SWEA-land.
På LinkedIn finns den slutna gruppen SWEA
Professional network, som framförallt vänder sig till
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yrkesverksamma kvinnor. Den är knuten till SWEAs
nätverk av lokala intressegrupper i avdelningar
med en SWEA Professional-grupp. För mer
information se http://swea.org/swea-professional.
SWEAkanal på YouTube. Här
finns SWEAs presentationsfilm (på svenska och
engelska) och en video från SWEA New Yorks
25-årsjubileum men det kommer flera!
Kom ihåg att kontakta dem som nämns med
namn på foton att de godkänner publicering.
Det är särskilt viktigt om man “taggar” någon på
Facebook.
För mer information se http://webbredaktionen.
swea.org/sweas-sociala-medier/. E-post
websocialmedia@swea.org.

SWEA Washington DC stöder

ETT VIKTIGT KVINNOPROJEKT
Den svenska skådespelerskan, regissören
och producenten, Hedda Krausz Sjögren,
har sedan 2008 rest runt i världen med ett
internationellt teaterprojekt som ger röster
åt utsatta kvinnor.
TEXT: ELSA MARÉCHAL FOTO: PRIVAT

P

jäsen heter Seven och
skildrar sju kvinnoöden
från sju länder. Kvinnorna
kommer från Ryssland,
Pakistan, Guatemala, Nigeria,
Afghanistan, Kambodja och
Nordirland och deras historier
handlar om förtryck, våld
och utsatthet. Alla dessa
sju kvinnor kämpar idag
för kvinnorättsfrågor i sina
respektive länder och tack
vare projektet Seven har deras
budskap spritts över världen.
Genom Heddas arbete har
pjäsen hittills framförts 150
gånger i 28 länder och översatts
till 23 språk.
På varje nytt ställe läser olika
personer upp texterna. Till
exempel i Afghanistan och
Serbien fick aktivister, journalister
och politiker läsa upp
kvinnornas ord. Nyligen har sju
av NATOs högsta befälhavare
spelat rollerna.
– Män med en sådan makt får
stort genomslag för kvinnornas
röster och det är mycket
meningsfullt, säger Hedda.
I Afghanistan bidrog pjäsen
bland annat till förbättrad

säkerhet för aktivisterna och
erbjöd ett säkert forum där
aktivister och politiker kunde
diskutera kvinnorättsfrågor.
I NATOs högkvarter i Mons,
Belgien var föreställningen en
del av Natos interna arbete
med jämställdhet och blev
mycket uppmärksammad.
Det var i samband med
att pjäsen skulle spelas i
Washington DC som den lokala
SWEA-avdelningen stödde
projektet. Pengarna har hjälpt
Hedda med resorna fram
och tillbaka till Sverige under
förberedelserna.
– Jag tillbringade en vecka i
DC med planering för Seven
och aktiviteter i samband
med föreställningen. Det som
är mycket viktigt är att hela
processen och föreställningen
i DC filmas, för att bli en del av
en amerikanskt producerad
dokumentärfilm om arbetet som
tagit Seven till alla världens hörn
såsom en del av svensk offentlig
diplomati i det internationella
arbetet för att stärka mänskliga
rättigheter, berättar Hedda.
För mer information: www.
sevenwomen.se
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SVENSKA SKOLAN I SINGAPORE
ger kunskap och trygghet
I fyrtio år har svenskättade barn i
Singapore fått chansen att förbättra
kunskaperna i sitt eget språk och få
en djupare förankring i svensk kultur
och svenska traditioner.
TEXT: MALIN LAGER, SINGAPORE
FOTO: LOTTA LÖNNQUIST, IDA MARIA FRITZELL, MALIN
LAGER, SINGAPORE

V

i kommer från olika delar av ön, barn,
föräldrar och lärare, och invaderar varje
torsdagseftermiddag lokaler på Paterson
Road. Alldeles oavsett om eleverna är
trötta efter en intensiv skoldag eller om de längtat till
denna trygga oas, så väller det efter lektionens slut ut
glada barn med låneböcker och filmer i väskan. De
berättar entusiastiskt om såväl Gustav Vasa, som om
vårdagjämning, om djuren på en svensk bondgård
och att det faktiskt var Astrid Lindgren som skrev om
både Pippi och Emil.
Trygghet ger styrka
Louise Wikström bodde i Singapore som barn mellan
1975 och 1982. Hon fick liksom många andra elever
vänner för livet på skolan. När hon sedan flyttade
tillbaka hit som vuxen var det ingen tvekan om att
hennes barn också skulle gå i Svenska Skolan.
– Tack vare den skolan kan vi, trots vår internationella
vardag, en gång i veckan påminna våra små globala
nomader om att vi kommer från ett väldigt härligt land!
Vissa barn har en internationell bakgrund, medan
andra kommer direkt från Sverige och kanske inte kan
ett enda ord engelska. Självförtroendet får sig ofta en
knäck, när man inte förstår och inte kan uttrycka sig
som man vill. Monica Berglund, som arbetade flera år
på skolan såg ofta hur de nya barnen förvandlades:
– På Svenska Skolan var de duktiga och starka!
Tidigare ordföranden och föräldern, Stina Hotine,
förklarar, att Svenska Skolan kan fungera som en sorts
ankare för barn som kanske emellanåt känner sig lite
konfunderade över var de hör hemma. Stina Hotine är
svenska, hennes man är från England, och deras tre
barn är födda i Singapore, där de bodde i tolv år. Nu
bor de i Holland. För deras familj hade den här skolan
stor betydelse.
– Jag vet att kompletterande undervisning i utlandet
är viktigare än vad många tror. Även om det ibland
känns som en extra börda för barnen, så ger det en
tillhörighet som i alla fall en del barn som bott mycket
utomlands behöver.
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Skolans eldsjälar
Ana Pharaon Guve kom med sin familj till Singapore
i februari 2007 och bägge sönerna, som aldrig bott
i Sverige, går i Svenska Skolan. Hon minns så väl när
äldste sonen började förskolan.
– Det var en så varm känsla. Jag har alltid upplevt
Svenska Skolan som en trygghet. Det känns som att
komma hem när man är där. Vi har ett jättestort behov
av den här skolan och killarna har aldrig ifrågasatt
värdet av att gå dit, hur trötta de än har varit.
Svenska Skolan har gett familjen Pharaon Guve så
mycket genom åren att Ana kände att hon ville ge
något tillbaka. Hon åtog sig därför uppdraget som
styrelseordförande för två år sedan.
– Det är roligt och berikande att få arbeta nära så
kompetenta, kreativa och engagerade personer i
lärarkåren, biblioteket och styrelsen. Det är många som
brinner för skolan och den skulle inte existera utan alla
dessa eldsjälar som har ställt upp i vått och torrt.
Monica Oscarsson tjänstgjorde på skolan i fem år och
minns avslutningarna med värme.
– Klasserna uppträdde alltid med egna nummer på
sommaravslutningarna och vi skrev om sångtexter,
tränade in danser och fixade utstyrslar. Alla gick
verkligen in för dessa uppträdanden.
Monica berättar att till luciatåget var det alltid någon
som glömt sitt linne och fick låna av skolans reservlager.
– Tror inte att det gick ett enda luciafirande utan att
jag låg på golvet och la upp för långa linnen med
häftpistol medan svetten rann längs ryggen.
Föräldrar har i alla tider också hjälpt till i skolans
guldgruva, biblioteket, där både barn och vuxna kan
låna böcker, filmer och tidskrifter. Vi är många som
haft nöjet att återse gamla svenska julkalendrar och
introducerat dem för våra egna barn. Monica Berglund
är tacksam över det fina biblioteket som var till stor
glädje för hennes döttrar.
– Jag har haft läsande tjejer, så det var ett bra sätt att
få tillgång till svenska böcker och filmer.

•Svenska skolan erbjuder kompletterande
undervisning två lektionstimmar per vecka under
läsåret.
•Lite drygt 110 elever deltar i undervisningen, från
förskoleklass till årskurs 9.
•Skolan drivs av den ideella Svenska
Skolföreningen i Singapore.
•Verksamheten finansieras med terminsavgifter,
statliga bidrag och frivilliga insatser.
•Skolan följer Skolverkets kursplan i svenska för
kompletterande undervisning för svenska elever i
utlandet.
•Syftet med skolans verksamhet är att stärka
elevernas svenska identitet och att genom
språkträning ge eleverna kunskap om sin kulturella
bakgrund och nutida samhällsförhållanden.

Ana Pharaon Guve

VAD BETYDDE SVENSKA SKOLAN FÖR DIG?
JULIA OLAUSSON, 20 år, Göteborg. Elev 2000–2009:
– När jag började var jag fem år gammal och kunde knappt någon engelska alls,
därför blev det ett ställe där jag kände mig lite mer hemma. Det var en trygghet
att jag kunde umgås med andra svenska barn som var i samma situation. Det var
väldigt roligt att fortsätta genom åren och att få träffa alla vänner samtidigt som
det var ett bra sätt att utveckla svenskan på.
– Eftersom jag bodde i Singapore under hela skolgången var Svenska Skolan mitt
enda sätt att fortsätta lära mig svenska. Det var rätt svårt för mig att börja läsa på
högskolan när jag flyttade tillbaka till Sverige och jag tror absolut att Svenska Skolan
underlättade mycket för mig, eftersom det var det enda tillfället under veckan som
jag skrev på svenska. Hade jag inte gått på Svenska Skolan tror jag att det hade
varit mycket svårare för mig.
OLIVIA HARTMAN, 19 år, Singapore. Elev 2009–2010, nu
lärare:
– När jag först kom till Singapore var det en betydelsefull
mötesplats för mig att träffa andra svenskar i samma
ålder.
Nu arbetar du som lärare på skolan?
– Efter studenten bestämde jag mig för att vänta ett år
innan jag började på universitet. Jag tänkte att Svenska
Skolan var en perfekt möjlighet för mig att ge tillbaka
och fortfarande vara engagerad i en så fantastisk
organisation!
Ser du skolan med andra ögon nu?
– Definitivt! Jag förstår nu vad mina lärare menade med
att man måste utnyttja lektionerna till max. Jag förstår
också ansvaret lärarna har att anpassa lektionerna till
alla elever, beroende på deras kunskapsnivå i svenska.
AMELIE LEWENHAUPT, 13 år, Göteborg. Elev 2007–2013:
– Jag tyckte att det var viktigt att fortsätta lära mig
svenska när vi bodde utomlands. Det var kul att komma
dit och vara med andra svenskar. Såklart var det
jobbigt ibland, då man egentligen ville åka hem efter
skolan, men när man väl var där så var det roligt.
Något speciellt minne?
– Jag kommer ihåg mitt första luciafirande på Svenska
Skolan. Jag hade ett lucialinne som var lite för kort
så det gick bara till knäna och så hade jag på mig
världens fulaste tofflor. Dessutom hade jag tappat mina
två framtänder så jag hade en stor glugg i munnen.
Då tyckte jag att jag såg ut som en riktig Lucia och jag
kände mig väldigt fin, men nu tittar jag tillbaka och
skrattar! Svenska Skolan skapade väldigt roliga minnen
för mig!

AXEL MÖNNICH, 12 år, Singapore.
Nuvarande elev 2008–2014:
– Väldigt mycket, det är som en
familj för mig. Om Svenska Skolan
inte fanns skulle jag inte kunna så
bra svenska, då tror jag att jag skulle
ha stora problem med stavning och
grammatik.
Något speciellt minne?
– När jag kom på andra plats i
skrivtävlingen, det var väldigt kul
och det kändes väldigt bra.
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Bok om våra fyrbenta vänner
Går ni i hundtankar kan Elisabeth Roest
Kempemos väldokumenterade bok, The
Barbet Revealed, komma till stor användning med tips och råd om allt som har med
hundskötsel att göra.
TEXT: ELSA MARÉCHAL, GÖTEBORG
FOTO: STÉPHANE MARÉCHAL

Holland-Swean Elisabeths liv handlar
mycket om hundar och då framför allt om
hennes två ögonstenar, Yatzie och Moët.
De är båda av den franska rasen barbet,
s.k vattenhund, en mycket gammal ras,
som var på väg att helt försvinna efter andra världskriget.
– Sedan dess har man satsat på att bygga upp rasen igen och idag
finns det drygt 2 000 barbeter i världen, säger Elisabeth.
Boken har hon skrivit på engelska tillsammans med en holländsk väninna. Förutom mycket information innehåller den fantastiska hundbilder
och har blivit en referensbok för rasen.
– Vi skriver naturligtvis mycket om just barbeter, men boken handlar
också rent allmänt om hundar, om päls- och tandvård, och hur man tar
hand om nyfödda valpar eller uppfostrar och tränar sin hund.
Att Elisabeths första bok skulle handla om just hundar har sin förklaring.
Hon berättar att Yatzie har betytt oändligt mycket för henne och att
skriva om rasen är hennes sätt att ge något tillbaka.
Efter att ha gått igenom en djup livskris bestämde hon sig för att köpa
sin första hund.
– Jag kom i kontakt med rasen på en hundutställning i Älvsjö. Då hade
jag aldrig hört talas om barbeter tidigare och det blev verkligen kärlek
vid första ögonkastet.
Några månader senare var hon en lycklig ”mamma” till en svart lurvig
hundvalp som fick henne att tro på livet igen.
– Yatzie gav mening och glädje i mitt liv. Hon blev min räddning efter en
mycket tung period. Vi blev bästisar med en gång och har än idag en
otroligt nära och ömsesidigt respektfull relation.
Med Yatzie tog Elisabeths hundintresse fart och på bara några år har
hon hunnit skaffa sig ytterligare två barbeter och fött upp två stora
valpkullar.
– Båda kullarna var på tio valpar. Det är en obeskrivlig upplevelse att
se dem födas och sedan att få följa dessa små liv i åtta veckor med allt
vad det innebär.
För att dela med sig av sina erfarenheter med sina hundar skriver
Elisabeth inlägg både
på en blogg och på en
facebook-sida.
– Det var min passion för
rasen och min kärlek till
mina hundar som drev
mig att genomföra detta
stora bokprojekt och nu
är det naturligtvis jätteroligt att den har blivit
så uppskattad runtom i
världen.
Boken kan köpas här:
www.barbetbook.com
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Dramatiska kvinnoöden i Fattigsverige
Nu har Malmö-Swean Gunnel Dahlqvist kommit ut
med sin andra bok. Den här gången berättar hon om
sin mormors och mors otroliga liv som fattiga torpare i
Bohuslän.
TEXT: ELSA MARÉCHAL
FOTO: STÉPHANE MARÉCHAL

Boken, Första Stenen, utspelar sig på Tjörn och Orust
i början av 1900-talet. Den handlar mest om Gunnels
mormor, den unga vackra Tekla, som motvilligt gifter
sig med den 30 år äldre änkemannen Teodor, en
fattig torpare. Vardagen präglas av umbäranden
och tungt arbete. Tekla sliter hårt både i och utanför
hemmet med sina sex barn.
Gunnel Dahlqvist beskriver med stor inlevelse och värme hur folk levde och
kämpade för att få mat till sina barn och hålla dem varma under vintern.
Hon berättar om hur människorna i Bohuslän påverkades av vad som hände i
omvärlden under till exempel första världskriget, om tuberkulosens härjningar,
spritsmugglingen, utvandringen till Amerika och om spanska sjukan. Mitt i allt
elände får vi också läsa om hur de roade sig, om den första flörten och till vilken
musik de dansade på lördagskvällarna.
Din mor och mormor har båda två tragiska kvinnoöden?
– Tekla lämnar så småningom sin man och sina sex barn. Min mamma var då elva
år och fick ta hand om sina fem småsyskon. Efter ett år klarade de sig inte längre
och barnen auktionerades ut till bönderna i trakten. I boken beskriver jag min
mammas upplevelser som fattighjon, men även vad som hände med Tekla och
Teodor efter uppbrottet.
Är det en uppföljare av din första bok, Otto Slaktares Påg?
– Den här boken beskriver min mormors, morfars och min mammas liv på Orust.
Min första bok handlar om min farmors, farfars och pappas liv i Skåne. Samma tid samma land - men så väldigt olika. Det är med andra ord inte en uppföljning utan
snarare en jämförelse av levnadsvillkoren för enkelt folk för 100 år sedan.
Boken har så många intressanta detaljer från den tiden, hur har du gjort
efterforskningarna?
– Jag har kört runt på Tjörn och Orust och bekantat mig med trakten, besökt
kyrkor, museer, bibliotek och läst böcker. Tillsammans med professor emeritus i
etnologi, Anders Gustavsson, har jag besökt platsen där torpet låg. Idag är det
endast en mossbelupen husgrund kvar. Man kan se källan där de hämtade vatten
och den rasade matkällaren där de förvarade potatis och rotfrukter. Det var
omtumlande för mig att se platsen.
– Eftersom schartauanismen hade ett starkt fäste i Bohuslän har jag läst Katarina
Lewis bok om de schartauanska kvinnorna och deras liv samt Schartaus
predikningar. Jag har även läst gamla mikrofilmade exemplar av Bohuslänningen
för att kunna ge en korrekt tidsbild. Och jag har fått kopior av auktionsprotokollen
från auktionen på barnen,
handlingarna från Teklas och
Teodors skilsmässa och tagit del av
en släktforskning som en släkting till
mig har utfört.
Planerar du fler böcker?
– För tillfället har jag ingen ny bok i
tankarna. Ett av mina barnbarn vill
att jag skall skriva min egen historia
och min man Kjell-Ingvar vill att jag
skall fortsätta med mina föräldrars
liv och det historiska skeendet i
Sverige från 1925 och framåt.
Boken kan köpas här:
vulkanmedia.se, bokus.com,
adlibris.com
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Hemmamamman som blev sagoförfattare
Annika Woehr som hade varit hemma i många år och
alltid läst och berättat sagor för sina barn samlade till
slut berättelserna i en egen sagobok.
TEXT: MALIN MILLER
FOTO: PRIVAT

Annika föddes 1967 i Liberia, där hennes far arbetade
för LAMCO (Liberian American Mining Company).
Hennes första språk var svenska och det har hon alltid
pratat med sina föräldrar, bror och släkten i Sverige.
Hon har också talat enbart svenska med sina barn och sagorna hon berättade för
dem var alltid på svenska.
Läste du mycket som barn?
– Ja, och mamma och pappa läste mycket för mig, innan jag kunde läsa själv.
Pappa var bäst på alla sorters berättelser. Det kanske är lite av hans fantasi jag fått.
”Klarbärskalaset” läste nog mamma för mig tusen gånger, en favoritbok! Vi hörde
också sagor på kassettband i bilen och Kalle Ankas tidningar fanns alltid på toan!
Berättade du sagor från första stund när du fick barn?
– När Oskar var baby läste jag alltid godnattsagor för honom. Han är arton år idag.
Svenska barnböcker är så underbara. Vi läste om Totte, Alfons Åberg och Bamse.
Sen började jag berätta ”vad vi gjorde idag” och hittade på små sagor om djuren i
naturen. Han låg där och bara lyssnade.
– Så småningom blev det sagor om samma varelser; en liten skogsmus som bor i en
stubbe och hans vänner. Varje kväll hittade jag på ett nytt äventyr och Oskar ville
höra mer om ”Lille Musen Max”.
– Vilken tur att jag hade ork och tid! Jag var ju hemma-mamma då. Sagorna
fortsatte med samma varelser för Oskars småbröder Kaj och Lukas, men Kaj ville
bestämma själv vad varelserna skulle heta och göra! Han ville berätta för mig!
Vad har barnen för minnen av dina sagor idag?
– Det är länge sedan nu. Lukas, som är 13 år nu, kommer ihåg att han alltid trodde,
att ”Musen Max”-sagorna jag berättade för honom var sagor som redan fanns. Han
visste inte att jag hittade på dem.
Hur fick du idén att skriva en bok?
– Runt år 2000 när vi bodde i Sverige, kom jag på att jag borde skriva ner sagorna
och jag började med att teckna ner idéer och varelser. Det tog lång tid innan det
till slut blev en bok. Och det hade nog aldrig blivit någon bok, om jag inte träffat
Kelli. Vi lärde känna varandra i Stockholm där vi gick med våra barn till en ”English
Playgroup”. Hon är en duktig konstnär och när jag frågade henne, om hon skulle
vilja göra illustrationer för en barnbok, som jag kanske skulle skriva, sade hon ja
direkt. Jag har alltid älskat barnböcker, inte bara för själva sagorna utan även
för hur de är illustrerade och därför var
det underbart, att Kelli ville vara med på
projektet!
Varifrån får du inspiration?
– Den kommer nog från mina somrar i
Sverige under uppväxten; den härliga
svenska naturen är viktig för mig. Jag älskar
att leta bär och svamp och hoppades alltid
på att få se ett vilt djur! Det draget kommer
nog främst från min pappa som alltid hade
mycket att berätta för oss. Sin fantasi hade
han nog med sig från sin barndom på
landet där han hittade på mycket för att
sysselsätta sig.
Boken kan köpas här: adlibris.com, bokus.
com, bokborsen.se
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Atlanten skilde oss åt
Los Angeles-Swean Kristina Hall har skrivit en
varm och personlig bok om sin relation och
kärlek till sin mormor i Sverige.
TEXT: ELSA MARÉCHAL, GÖTEBORG
BILD: PRIVAT

Kristina Hall har tidigare skrivit noveller,
poesisamlingar och artiklar. Med boken
Två själar – samma tanke signerar hon sin
debutroman. Berättelsen om hennes relation
till sin älskade mormor är gripande och
förmodligen kommer många Sweor, som bor
långt ifrån sina nära och kära att känna igen
sig. Kristina berättar om hur hon slits mellan
sin familj och vardag i USA och sin kära mormor som blir sjuk i Sverige. Det
handlar om känslan av att inte räcka till, om kärlek över generationer och
om svårigheten att tillhöra två skilda världar.
Varför skrev du just den här berättelsen?
– Det började som dagboksanteckningar, eftersom skrivandet är mitt sätt
att hantera livet. Jag behövde “skriva av mig” de tankar och känslor som
jag hade, när min älskade mormor blev äldre och dement. Avståndet, med
Atlanten emellan oss, kändes oändligt.
– Att skriva var ett sätt för mig att hålla henne kvar hos mig, trots att jag inte
kunde vara nära mormor fysiskt. Jag insåg på allvar vilken gåva kärleken till
min mormor var i mitt liv, en gåva som jag för alltid ville hylla.
– Till en början skrev jag för min egen skull, men mot slutet insåg jag att
många andra människor antagligen kunde känna igen sig i det jag skrev.
Jag förstod, att jag inte bara skrivit min historia, utan många andras.
Det är en mycket känslig och personlig historia, har det varit svårt att skriva
den?
– Nej, till att börja med var det inte svårt, snarare tvärtom. Orden behövde
komma ut. Eller rättare sagt, det första utkastet kom naturligt från
dagboksanteckningar, där jag skrev direkt från hjärtat. När det var dags för
korrekturläsning kom det svåra. Då behövde jag tänka efter hur jag skulle
formulera det jag skrev, så att det skulle bli tillgängligt för andra. Samtidigt
blev alla händelser återupplevda i och med omarbetningen av manuset
och det blev det svåra.
Hur har reaktionerna varit sedan
du publicerat boken?
– Mycket positiva. Jag har fått
flera brev där personer skrivit,
att min bok har givit tröst och
fått dem att känna sig mindre
ensamma. Framförallt har många
Sweor skrivit att de känner igen
sig. Det värmer! Jag är enormt
tacksam över hur mitt skrivande
och boken mottagits. Jag hade
ett otroligt stöd av familj och
vänner som fick mig att våga ge
ut boken. Det är ovärderligt!
Boken finns i e-bokhandeln, en
signerad bok kan beställas här:
kristinahall@gmail.com
För att läsa mer om Kristina:
www.writerfromtheheart.com
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Böcker som ger hopp
och insikt
Mi Karlsson Bergkvist har
skrivit en barnbok om
adoption och en bok
om hur det är att som
barn förlora sin mamma.
Här berättar hon varför
hon skrev just dessa två
rörande böcker.
TEXT: ELSA MARÉCHAL
FOTO: PRIVAT
Hur kom det sig att
du började skriva
barnböcker?
– Jag har alltid skrivit
och läst mycket ända
sedan jag var liten. Då
vi första gången flyttade
utomlands, till Australien
för drygt tio år sedan,
fick jag tid och möjlighet
att skriva på allvar. Jag
hittade mer eller mindre
av en slump på en
historia som jag började
arbeta med och
därefter fortsatte jag.
Hur fick du idén till boken ”Tekla Tiger och JAGboken” som handlar om adoption?
– Jag hörde bakgrundshistorien, när min man Lars
och jag gick på adoptionskurs, då vi skulle adoptera
vår son Simon från Korea. En av lärarna berättade
om en mamma, vars adopterade dotter kommit
hem och varit ledsen för att kompisarna på dagis
inte trodde, att hennes mamma och pappa var
hennes riktiga föräldrar. Dagen därpå gick mamman
med dottern till hennes dagis. I mötet med dessa
två kunde barnen konstatera, att man kan vara
mamma, pappa och dotter/familj, trots att man inte
ser likadana ut.
– Det finns väldigt få böcker om adoption som riktar
sig till barn. Jag är själv adopterad från Korea och
när jag och min man skulle utbilda oss till att bli
adoptivföräldrar, använde vi samma böcker som
mina föräldrar läste, när jag var liten.
Varför är karaktärerna djur och inte människor?
– Att använda djur gör boken mera universell,
eftersom man inte behöver förknippa historien med
en speciell ras. Jag älskar Annelie Olssons, SWEA
Singapore, fantasifulla och livaktiga illustrationer, som
också har många finurliga detaljer.
Vad har du fått för reaktioner på boken?
– Jag har faktiskt bara fått positiva reaktioner, som
jag är väldigt glad och stolt över. Många föräldrar
säger att de använt boken, inte bara som läsning
för sina barn, utan också tagit med den till sina
barns dagis och förskolor, för att på ett lättsamt
sätt kunna prata med barnen om adoption. När
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jag presenterade boken på bokmässan i Göteborg,
kom det fram en kvinna i trettioårsåldern med tårar i
ögonen. Hon berättade, att hon själv var adopterad
inom Sverige och hade haft stora problem under
sin uppväxt. Hon hade blivit starkt berörd av boken
och hade fått en aha-upplevelse och lösningar på
många frågeställningar i sitt eget liv. Jag blev alldeles
mållös!
Boken ”Jag är med dig alla dagar” handlar om ett
barn som förlorar sin mamma i en drunkningsolycka.
Varför skrev du den?
– Tanken med boken var först och främst att beskriva
att det finns tröst och lösningar även på mycket
svåra situationer och händelser i livet. Även om allt
kan förefalla hopplöst och ogenomträngligt, så finns
det hjälp att få och vänskap att finna på det kanske
mest oväntade stället. För mig är huvudtemat faktiskt
vänskap, och hur en stark och innerlig vänskap kan
vara livsavgörande.
– Jag tror att det är viktigt att visa att det finns
svårigheter i livet. Alla upplever jobbiga tider på ett
eller annat sätt, men det viktigaste är att också visa,
att det kommer en annan tid där problemen sakta
löser sig.
– Jag har tack och lov inte behövt uppleva den sorg,
som att förlora en förälder måste innebära i ett barns
liv, och inte heller någon annan liknande större sorg/
olycka. Jag har inte heller på nära håll träffat ett barn
som förlorat en förälder.
Hur har du då arbetat med boken?
– Jag har läst mycket om sorg på ett antal hemsidor
som tar upp ämnet, som exempelvis Svenska Kyrkan,
BRIS, Rädda Barnen, Sorgbearbetning med flera. Jag
kontaktade också Tove Gullstrand som jag fick tips
om via Svenska Kyrkan i Stockholm. Hon är diakon på
sjukhuskyrkan på Akademiska Sjukhuset i Uppsala och
har arbetat mycket med barn i sorg. Hon berättade
om barns reaktioner och hur sorgearbete går till.
Hennes erfarenheter och berättelser betydde mycket
för mig och för historien.
– För det rent praktiska kontaktade jag bland annat
Friluftsfrämjandet för att höra hur länge man klarar
sig i en vak om man ramlar i, hur vattenströmmar
fungerar och andra uppgifter som kunde vara
viktiga för att
göra berättelsen
realistisk.
– Det främsta
arbetet pågick
dock inom mig
själv och jag
hoppades, att
mina egna
funderingar
omkring detta
ämne inte skulle
vara alltför långt
ifrån sanningen.
Här kan böckerna
köpas: sivart.se,
adlibris.se, bokus.
se

LÄS MARIANNS
SPÄNNANDE DECKARE

www.amazon.com
www.marianntadmormysteries.com

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

Flytta till USA?
Jag är Licensierad Fastighetsmäklare och bor
sedan många år i Westport, CT, ca en timma från
Manhattan. Jag hjälper dig köpa, sälja eller hyra
hus i Connecticut. Om du
skallskall
du flytta någon
annanstans i USA, hjälper jag gärna till via våra
samarbetspartners över hela landet.

Rum i Beverly Hills-Rodeo Drive!

Vill du ha en svensk fastighetsmäklare, som vet
vad det innebär att flytta till USA, som ger dig
personlig service och som är lyhörd för dina krav
och önskemål?

1 rum, queensize säng, privat
badrum, TV, internet och garage.

Kontakta Viveka Kjellgren

Licensierad Fastighetsmäklare

Gångavstånd till restauranger
och shopping.

Eventuellt kan hela huset hyras.
Ring California +1 310 553-5268

“My Professionalism,

Your Peace of Mind”

A: 203.227.4343 M: 203.984.2499
E-mail: kjellgrenv@raveisre.com
www.VivekaKjellgren.com
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SWEA GLOBAL
Nyhet – SWEA GLOBAL är till för alla svenska och svensktalande kvinnor i utlandet som
bor där ingen SWEA-avdelning finns. Här är chansen, oberoende av bostadsort, att bli
medlem i SWEAs världsomspännande nätverk.
SWEA Global är inte en avdelning organiserad på samma sätt som de 74 avdelningar
vi har idag. En avdelning har ett avgränsat upptagningsområde medan SWEA Global
har hela världen som upptagningsområde. Hittills har vi fått förfrågningar från Afrika,
Mexiko, Brasilien, Kina, Indonesien, USA och Lappland.
En medlem i SWEA Global har tillgång till:
•Ett aktivt nätverk av ca 7 500 kvinnor jorden runt
•SWEA Internationals tidning FORUM (2 ex /år)
•SWEA Internationals elektroniska nyhetsbrev SWEA-Nytt
•SWEAs slutna Facebookgrupper, t ex SWEA Världen
•SWEAs rumsförmedling
•SWEAs slutna LinkedIn grupper, t ex SWEA Professional network
•SWEA Internationals medlemsregister
•Kontinuerlig information om SWEA via e-post
•BUS-projektet/utbyte av erfarenheter i barns flerspråkighet
•Deltagande i SWEA Internationals region- och världsmöten
•Möjlighet att delta i lokala program
•Delta i SWEAs alla sommararrangemang i Sverige
•Automatisk överflytt till en avdelning när man återvänder till Sverige eller flyttar till ett
område där en avdelning finns
Vår förhoppning är att alla SWEA-medlemmar sprider nyheten om SWEA Global och
att vi inom några år ska ha en stor grupp medlemmar som umgås med varandra
genom sociala medier. Vi ser även fram emot att träffas i alla gemensamma SWEAsammanhang.
Ingrid Westin
SWEA Global
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ENKLARE ATT HITTA SWEOR
Medlemsregistret är en katalog på vår webbsida
som innehåller namn och kontaktinformation till
alla Sweor runt om i världen.
I SWEAs medlemsregister kan du som
Swea söka vänner, kollegor och skolkamrater som
du kanske inte vet vart de tagit vägen.
Nu är det enklare att logga in! I stället för
medlemsnummer, som kan vara svårt att
komma ihåg, använder du den e-postadress
du uppgivit till SWEA och samma lösenord som
du använt tidigare. Har du glömt ditt lösenord,
kan du begära ett nytt från inloggningssidan till
medlemsregistret.
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Alla medlemmar fick e-post i våras med
information om inloggning och tips.
Se till att din avdelning har din
aktuella e-postadress och dina uppdaterade
medlemsuppgifter.
På medlemsregister.swea.org hittar du full
information om inloggning och registret.
Om du har frågor eller glömt ditt lösenord
kontakta oss på medlemssupport@swea.org
så hjälper vi dig. Medlemssupporten består
av Barbro Westin, Toronto, Cecilia Westling,
Stockholm, och Anette Lemmel som arbetar vid
SWEAs administration i Florida.

Cecilia
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Anette Lemmel

SWEA PR
Nu finns allt PR-material på hemsidan - nötskalet,
trevikta broschyren, SWEA annonser, vykort, SWEA
mappen m.m. - färdigt för nerladdning och tryckning.
Gå in på www.swea.org och sök Nätverk i den
mörkblå menyn allra högst upp på sidan. I rullgardinen finner du PR-kommittén som tar dig vidare
till vår webbplats eller gå direkt via www.pr.swea.
org

Här finns avdelningsloggorna, alla SWEA-loggor,
SWEA-globen, SWEA-blomman, plus mallar för
visitkort, brevpapper och powerpoint exempel.
Sweor, om ni har idéer och/eller bra material och
vill dela med er, hör av er till PR!
SWEA Internationals PR-kommitté

Önskar du materialet skräddarsytt för din avdelning, kontakta Pia Wennerth, pr.swea1@gmail.
com eller Tina O’Malley, pr@swea.org för snabb
service.
Vårt lösenords-skyddade material finns på interninfo-sidan. I den mörkblå menyn allra högst upp
på www.swea.org under Bli medlem/logga in.
Eller direkt via (http://docs.interninfo.swea.org/).
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ADRESSLISTA
Grundare
och ordförande emeritus Agneta Nilsson

founder(at)swea.org

Styrelse:
Ordförande
Vice ordförande
Regionordförande VAME
Regionordförande MAME
Regionordförande OAME
Regionordförande VEMA
Regionordförande MEMA
Regionordförande OEMA
Regionordförande Asien

E-post
Margaret Sikkens Ahlquist
Annette Åsberg
Ia Dübois
Barbro Westin
Cecilia Browning
Christa Alfredsson
Christina Hallmert
Birgitta Koniali
Marita Löfdahl

president(at)swea.org
vicepresident(at)swea.org
vame(at)swea.org
mame(at)swea.org
oame(at)swea.org
vema(at)swea.org
mema(at)swea.org
oema(at)swea.org
asien(at)swea.org

Johanna Fagerlund
Johanna Carlander Davis
Åsa-Lena Lööf
Gîta Paterson
Kerstin Eriksson-Splawn
Katri Olander Serenius
Anette Lemmel
Vicki Almstrum
Cecilia Wettstam
Ginga Sewerin-Olsson
Margaretta Simpson
Elsa Maréchal
Katri Olander Serenius

secretary(at)swea.org
treasurer(at)swea.org
pastpresident(at)swea.org
office(at)swea.org
fundmanager(at)swea.org
adminchef(at)swea.org
office(at)swea.org
webmaster(at)swea.org
webmaster(at)swea.org
sweanytt(at)swea.org
sweanytt(at)swea.org
editor(at)swea.org
advertising(at)swea.org

Övriga Befattningar:
Sekreterare
Skattmästare
Fd ordförande
Juridisk rådgivare
Fondförvaltare
Administrativ chef
Administrativ assistent
Webbredaktör
Redaktörer
SWEA-Nytt
Redaktör Forum
Annonsansvarig
SWEA Lokalavdelningar:
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REGION VÄSTRA AMERIKAS (VAME)
Arizona
Suzanne Southard
Hawaii
Malin Linn
Las Vegas
Lena Walther
Los Angeles
Kristina Hall
Orange County
Annie Andersson
Portland
Carin Rittby-Kane
San Diego
Annica Backlund
San Francisco
Camilla Podowski
Santa Barbara
Mia Gordon
Seattle
Eva Johansson
Vancouver
Rebecca Keckman

arizona(at)swea.org
hawaii(at)swea.org
lasvegas(at)swea.org
losangeles(at)swea.org
orangecounty(at)swea.org
portland(at)swea.org
sandiego(at)swea.org
sanfrancisco(at)swea.org
santabarbara(at)swea.org
seattle(at)swea.org
vancouver(at)swea.org

REGION MELLERSTA AMERIKAS (MAME)
Austin
Martina Engman Reed
Chicago
Charlotte Haglind
Dallas
Catarina Lindström
Denver
Anna Bergström
Florida, South
Karin Norlander
Houston
Ann Christine Lerner
Michigan
Annika Nejman
Minnesota
Maria Bergman
Toronto
Gunilla Sjölin

austin(at)swea.org
chicago(at)swea.org
dallas(at)swea.org
denver(at)swea.org
florida(at)swea.org
houston(at)swea.org
michigan(at)swea.org
minnesota(at)swea.org
toronto(at)swea.org

REGION ÖSTRA AMERIKAS (OAME)
Atlanta
Anna Lundblad
Boston
Lena Saetre-Grant
New Jersey
Camilla Mörch
New York
Lisa Laskaridis Sarmienro
North Carolina
Mikaela Marjanen
Philadelphia
Gunilla Westin
Virginia Beach
Monica Timm
Washington DC
Li Ansefelt Thornton

atlanta(at)swea.org
boston(at)swea.org
newjersey(at)swea.org
newyork(at)swea.org
northcarolina(at)swea.org
philadelphia(at)swea.org
virginiabeach(at)swea.org
washingtondc(at)swea.org

ADRESSLISTA
REGION VÄSTRA EMA (VEMA)
Barcelona
Anna Krossling
Costa Blanca
Karin Tettzell
Göteborg
Erika Tiefensee
Holland
Eva Kars
Irland
Maria Pettersson
Lissabon
Mita Zell
London
Helen Rennie-Smith
Mallorca
Britt Marie Batle
Marbella
Birgitta Hunn
Oslo
Camilla Olsson
Telemark
Sofia Herbertsson

barcelona(at)swea.org
costablanca(at)swea.org
goteborg(at)swea.org
holland(at)swea.org
irland(at)swea.org
lissabon(at)swea.org
london(at)swea.org
mallorca(at)swea.org
marbella(at)swea.org
oslo(at)swea.org
telemark(at)swea.org

REGION MELLERSTA EMA (MEMA)
Belgium
Zara Hallenberg
belgium(at)swea.org
Berlin
Cecilia Stickler
berlin(at)swea.org
Frankfurt/Heidelberg
Anita Kasper
frankfurt(at)swea.org
Israel
Ulla Sterner
israel(at)swea.org
Köln/Bonn
Margareta Nilsson
kolnbonn(at)swea.org
Luxemburg
Eva Gram Toft
luxemburg(at)swea.org
Malmö
Cecilia Wettstam
malmo(at)swea.org
Milano
Maria Rönnqvist
milano(at)swea.org
Paris
Ann-Sofie Cleverstam-Wikström
paris(at)swea.org
Rimini
Desirèe Forni Ascari
rimini(at)swea.org
Rivieran
Katarina Lodin
rivieran(at)swea.org
Rom
Margot Björck
rom(at)swea.org
Tunisien
Monica Barrvik-Larsson
tunisien(at)swea.org
Örestad
Kerstin Stråmark Johansen
orestad(at)swea.org
REGION ÖSTRA EMA (OEMA)
Athens
Anette Ryden
Basel
Ingrid Heijdenberg
Budapest
Yana Linden
Dubai
Sandra Almèn
Genève
Malin Miller
Istanbul
Esin Karakurt
Moskva
Cecilia Oskarsson
München
Anna Nejdling Ekman
Stockholm
Cecilia Westman
Västerås
Elisabet Halling
Wien
Britta Hammargren
Zürich
Paula Hasselgren

athens(at)swea.org
basel(at)swea.org
budapest(at)swea.org
dubai(at)swea.org
geneve(at)swea.org
istanbul(at)swea.org
moskva(at)swea.org
munchen(at)swea.org
stockholm(at)swea.org
vasteras(at)swea.org
wien(at)swea.org
zurich(at)swea.org

REGION ASIEN
Bangkok
Beijing
Hong Kong
Japan
Kuala Lumpur
Melbourne
Perth
Seoul
Singapore

bangkok(at)swea.org
beijing(at)swea.org
hongkong(at)swea.org
japan(at)swea.org
kualalumpur(at)swea.org
melbourne(at)swea.org
perth(at)swea.org
seoul(at)swea.org
singapore(at)swea.org

Maria Mellblom
Ulrika Cederberg
Maria King
Lisa Mi Swartz
Pia Ridström
Maria Stevenberg
Pia Larsson-Norrman
Anna Ros
Ida Klefbäck

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:

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

advertising@swea.org.
För annonsering genom de lokala medlemstidningarna eller deras hemsidor, ombedes ni kontakta respektive avdelningsordförande via e-post.

EMA = Europa, Mellanöstern, Afrika
Amerikas = Nord, Mellan- och Sydamerika
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MEDLEMSFÖRMÅNER
Att vara Swea innebär fler förmåner än vår världsvida
vänskap och fantastiska kontaktnät! Vi hoppas att
de medlemsförmåner vi har tagit fram för alla SWEAs
medlemmar ska vara till glädje för många av er.
Företagen som erbjuder dessa förmåner gör det i
kombination med att sponsra SWEAs verksamhet på
olika sätt. Hör gärna av er till oss med tips och idéer:
advertising@swea.org
Medlemsförmånerna hittar du också på www.swea.org
GÅ MED I 1,6 MILJONERKLUBBEN/2.6 MILJONERKLUBBEN
1,6 miljonerklubben arbetar ständigt för att skapa
opinion för kvinnohälsofrågor. Som medlem får
du fyra medlemstidningar per år samt information
och inbjudningar - via veckobrev som mejlas till
dig - till seminarier, salonger, resor och evenemang
skräddarsydda för klubben.
Medlemsavgiften är 250 kr/kalenderår för alla mellan
25 år och 64 år. För de som är yngre än 25 år och äldre
än 64 år är avgiften 200 kr. Medlem bosatt utomlands
betalar 500 kr.
E-post: info@1.6miljonerklubben.com,
www.1.6miljonerklubben.com och ”lillasysterklubben”
www.2.6miljonerklubben.com
SVENSKA INSTITUTET – 20 % PÅ KÖP FRÅN SWEDEN
BOOKSHOP
Vi har det bredaste sortimentet av översatt svensk
litteratur och information om Sverige. Som SWEAmedlem har du 20% rabatt på allt du handlar i Sweden
Bookshop. Ange “SWEA” som kampanjkod när du
beställer på www.swedenbookshop.com
SVT WORLD - SVERIGES TELEVISIONS UTLANDSKANAL
Sedan våren 2012 kan SVT:s utlandskanal SVT World
ses i hela världen via IPTV (tv via bredband). SVT
Worlds satelit-sändningar till Europa, Afrika, Asien och
Australien fortsätter som hittills, likaså IPTV-sändningarna
i Nordamerika som sker via den amerikanska
operatören NeuLion.SVT World sänder ett varierat
utbud av svenskproducerade program från Sveriges
Television. Du får nyheter och fakta, musik, drama och
sport, natur-, barn- och nöjesprogram, debatter och
kultur samt UR:s svenskproducerade tv-program.
SVT World sänder dygnet runt. Som medlem i SWEA
får Du ett 15 månaders abonnemang till priset av 12
månader vid tecknande av ett nytt abonnemang.
Abonnemangsavgiften är för närvarande SEK 1.438
per år. ConNovas aktiveringsavgift på SEK 400 per
abonnemangsperiod tillkommer. Förmånen gäller
under första abonnemangsperioden.
Medlemsförmånen gäller ej vid mottagning via
NeuLion i Nordamerika.
En engångsavgift på SEK 2.500 tillkommer för set-topboxen vid leverans till utlandet (SEK 2.125 vid leverans
inom Sverige.)
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NORDIC REACH
Det moderna nordiska livsstilsmagasinet för Amerika
ges ut fyra gånger om året och skriver om kultur,
mode, design, mat, natur mm. Som medlem i SWEA
och boende i USA kan du prenumerera ett år för bara
$15 och spara 21% (ordinarie pris $19).
BILLIGARE MEDLEMSKAP I SVIV
Är du medlem i SWEA har du möjlighet att bli medlem
i föreningen Svenskar i Världen, SVIV, för endast 250:(ord. avgift 500:-)
Läs mer på www.sviv.se
SWEDISH PRESS ERBJUDANDE TILL SWEA-MEDLEMMAR
Månadsmagasinet Swedish Press, som grundades
1929 som Svenska Pressen i Vancouver, Kanada, finns
nu tillgänglig över hela världen. Tidningen har sitt
fokus i Nordamerika och sprider nyheter från Sverige
till utvandrare, expats och andra med ett intresse
för Sverige.SWEA-medlemmar i hela världen erbjuds
50% rabatt på den digitala utgåvan (US$14 istället för
US$28). För att bli prenumerant, skicka din beställning
via e-post till Subscribe@SwedishPress.com och ange
SPECIAL SWEA OFFER i ämnesraden. För mer information om Swedish Press, gå till www.SwedishPress.com.

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER,
SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS!
SWEA FORUM
Hermods
Mariann Tadmor
Marianne Sample
Sofia Distans
Swedish Delight
Tetra Laval
Viveka Kjellgren, mäklare
WEBB-ANNONSÖRER
Hermods
Sigtunaskolan
Sofia Distans
SVT World
SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
The Heimbold Foundation
SEB
Swedbank
Svenskt Näringsliv
SVIV, Svenskar i Världen
Nämnden för Sverigefrämjande
i utlandet, NSU:
Utrikesdepartementet
Svenska institutet
VisitSweden
Business Sweden

er på
Läs m ods.se

.herm
www

Hermods Distansgymnasium
På uppdrag av Skolverket erbjuder vi gymnasial
utbildning för dig som vistas utomlands.
Över

150 fristående kurser
Flera olika gymnasieprogram
Du läser på distans men planerar dina studier, har
utvecklingssamtal och tillgång till både lärare och
mentorer under hela din studietid.
Vid frågor kontakta:
Dan Larsson, Telefon: 08–410 251 84
E-post: dan.larsson@hermods.se
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SWEA är ett globalt nätverk för svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands.
SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige
med syfte att sprida svensk kultur och tradition.

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

SWEA har idag 73 avdelningar i 33 länder på fem kontinenter!

S w e d i s h Wo m e n ’s E d u c a t i o n a l A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l , I n c .
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Promotion of Swedish
Culture and Tradition
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