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Everyday hair loss is quite natural. And
it’s nothing to worry about because
healthy hair follicles will normally just
produce more strands. But after time
follicles may weaken and you’ll notice

your hair might be getting thinner. Such progressive hair
thinning is hereditary, even for women. The vast majority of

women suffering from hair loss can
trace it back to their parents.

But there is a solution. By using
Regaine you can revitalise weak
follicles and stimulate them to carry on

producing hair. This means that you’re likely to keep the hair
you’ve got, and in some cases you may even see some new 
hair growth.

Worried about thinning hair?
Then Regaine could be good
news for you.

After three months of daily use you should notice the
difference.

Regaine is the only registered pharmaceutical product
that is clinically proven to stop hereditary hair loss and it
does work for four out of five
women. You can get it without a
prescription from your
pharmacy, along with more
information. Or you can contact
us directly for confidential
advice about Regaine and how
it could be good news for you.

Break a family tradition.
Keep your hair.

In the U.S. Regaine is available as Rogaine. More information? Visit our Internet site, www.rogaine.com



Välkommen att vara den du är.

Tradition & Vision. En skola ska vara utvecklande – fylld av möjlig-

heter till egna initiativ. Samtidigt som den ska förmedla all kunskap

som behövs för ett bättre liv. Den ska ge de bitar du vet att du vill ha,

men också visa vägen till det du inte visste att du saknade.

Grennaskolan är ett riksinternat som ligger mitt i Gränna som

ligger mitt i Sverige som ligger mitt i världen. En liten skola med stora

möjligheter i en liten stad med lika stora möjligheter. Ett perfekt

utgångsläge för dig som vill fortsätta vara den du är – och lite till.

Vill du veta mer om Grennaskolan – www.grennaskolan.se.

Grennaskolan Riksinternat, Box 95, SE 563 22 Gränna, Sweden.

Tel +46 (0)390-561 50. E-mail info@grennaskolan.se  www.grennaskolan.se

Vakna på Strandvägen.

 Tel +46-8-459 68 00   Stockholm   www.diplomathotel.com

Här har man levt det goda livet sedan 20-talet.
På 30-talet flyttade ambassader in och under

det fria 60-talet öppnades jugendhuset för alla
när Hotel Diplomat stod klart. Dörrarna står
fortfarande öppna för Dig som vill njuta av

tillfällig immunitet mot vardagen.
Välkommen till livet på Strandvägen.

Svenska Kallmanglar
från

Engströms Mek. Verkstad AB

Nordamerikansk version
Snabb leverans – finns redan i USA

Kontakta 
Inger Forsmark-Burrows

Tel: 847-382-2312

Fax: 847-382-2455

Epost: iforsmark@aol.com

Tala gärna om för våra 
annonsörer var du har hittat annonsen!
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Välkommen

JJ
ag har haft fem barn-
domshem. Räknar jag
med våra sommarhus så
blir det sju. Det är inte

unikt. De flesta i min gene-
ration, födda på femtiotalet,
flyttade ofta. Samhället ut-
vecklades och som familj
ville man ha del i standard-
höjningen. Ny större lägen-
het, radhus och villa häg-
rade. Eget rum fick jag först
på min tolvårsdag. 

Många av oss har fortsatt
att flytta, liksom av gammal vana. Idag är jag uppe i 15 olika
bostäder. Under mitt fyrtiotreåriga liv har jag aldrig bott län-
gre tid än åtta år i sträck på samma ställe. Den erfarenheten
delar jag med många. Speciellt med utlandsboende svenskar. 

Sen tio år tillbaka har jag ett sommarhus på skånska syd-
kusten. Jag hoppas att jag alltid ska ha möjlighet att behålla
det. För allt fler i Sverige idag är sommarhuset det som ska-
par stabilitet i boendet. Bostäder byts ut, men sommarhuset
består. Många av mina väninnor i utlandet har gjort vad de
kunnat för att skaffa ett sommarhus i Sverige.  

Längtan efter en fast förankring i tillvaron är sannolikt en
av drivkrafterna bakom allt det jobb vi svenskar lägger ner
på vårt sommarboende. Ett av Sveriges mest populära teve-
program under de senaste somrarna har varit Sommartorpet,
där Ernst, Mathias och Bella har visat oss hur vi ska för-
valta våra drömmars hus.

I detta nummer av Forum, som handlar om litteratur, kan
du läsa om Selma Lagerlöf som hyste en mycket stark läng-
tan tillbaka till sitt barndomshem i Värmland. Mårbacka blev
hennes livsprojekt. Både i skrivandet och i verkligheten.

Läs också om Elsa Beskow som bodde nästan hela sitt
vuxna liv i Villa Ekeliden i Djursholm utanför Stockholm.
Med den egna trädgården och den egna familjen som
utgångspunkt skapade hon här den bild av svensk natur och
familjeidyll som präglar vårt kollektiva medvetande. 

Ni hittar också en intervju med Elin Lindqvist, ung 
svensk författardebutant, som levt hela sitt liv utanför
Sveriges gränser. Det enda hon saknar är en plats att komma
hem till. Jag känner igen mycket från den åldern, då känslan
av att ha förlorat barndomshemmet var stark och nästan
förgörande. I tjugo år hade jag bott i en och samma stad,
Nyköping.

Gabriella Legillon i Paris växte delvis upp i Mölnlycke.
Hon berättar i Forum om huset med de sju rummen och de
sju äppelträden och om sitt möte med Susanne Rapp. Ett
möte som gav henne en ny barndomsvän. Det låter nästan
som en saga.

Välkommen till mitt första nummer av Forum. Jag hoppas
att du ska tycka om det!

Ann-Sofi   

Vår längtan efter ett hem

Vill du vara med på ett
annorlunda 

sportläger i sommar?

SportCamp arrangerar sportläger för barn 
mellan 9-15 år.
Idén med SportCamp bygger på att prova på en
rad olika idrotter. Alla har talang och vi lockar fram
dessa med hjälp av lek och idrott. Vi har BMX
cykelbana, tennis, golf, skytte, segling, fotboll,
klättervägg, frisbeegolf, aerobics, boxercise, 
tennis mm. Vi finns på flera gårdar i skärgården.

För mer information kontakta SportCamp  
Tel:+46-8-670 65 60  
e-mail:info@sportcamp.se   www.sportcamp.se
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Inget minimibelopp

Höga räntor

Aktier på nio marknader

Utvalda fonder

Kreditkort

Internet & Telefonbank

Ring +41 44 5678 000

www.skandiabank.ch

Any place is a banking place.

Swiss banking.
Not only for big fish.



Christina Moliteus

KK
ära Sweor över hela världen!
Vilket spännande SWEAår detta
har varit med omorganisationen

antagen och samtliga sju regionmöten i
den nya tappningen genomförda. Nära
800 Sweor har rest kors och tvärs över
klotet för att deltaga i mötena i Beijing,
Toronto, Wien, Paris, Mallorca och mel-
landagar i Vilnius. Rapporter och bilder
finns på vår aktiva hemsida. 

Samarbetet inom regionerna har tagit
full fart och det sjuder av idéer och pro-
jekt inom och mellan olika avdelningar.
Etern flödar av mejl och visst känns det
ibland för mycket, men det är också
tecken på att SWEA är en härligt vital
och levande organisation. Under 2003
ska det nya SWEA utvecklas vidare mot
den enskilda medlemmen.  

SWEA fördjupar samarbetet med
SVIV (Svenskar i världen), vars viktiga
arbete gagnar alla utlandssvenskar. De
har t.ex. drivit igenom rätten till dubbelt
medborgarskap och poströstning från
utlandet. Frågor som medföljandes rät-
tigheter m.m. är under behandling.   

Tillsammans med SVIV, Svenskt Nä-
ringsliv och Exportrådet planerar vi ett
seminarium i Stockholm den 13 augusti
2003. Juridiska, ekonomiska och prak-
tiska aspekter på ”ut- och hemflytt”
kommer att behandlas. Reservera dagen
redan nu!

Vår grundare, Agneta Nilsson och
Jubileumskommittén planerar för fullt
SWEAs 25-årsjubileum den 17–20 juni

2004. Det blir konstutställning av Sweor
på Millesgården,  seminarier, föreställ-
ningar på Confidencen och Oscars-
teatern, picknick i Ulriksdalsparken och
Jubileumsmiddag på Stadshuset. SWEA-
hästarna kommer att pryda Stockholms
stadsbild och symbolisera oss Sweor
med fötterna på jorden och rötterna i
den svenska kulturen. Finns det någon
svenskare än dalahästen? Många är be-
ställda och de första blir snart klara för
att sedan målas av SWEAkonstnärer. Ett
härligt exempel på ett SWEAprojekt där
vårt nätverk nyttjas på ett fint sätt.
Stockholm stads 750-årshäst är så popu-
lär att den blivit nött av alla turister som
suttit på den. Det är nu bestämt att den
får stå kvar vid Stadshuset.

Vi önskar Anita Rhodes från SWEA
NJ hjärtligt välkommen som ny interna-
tionell sekreterare. Anita har gedigen
bakgrund inom amerikanskt förenings-
liv och lång erfarenhet av SWEA. Varmt
tack till Mona Johnsson som under sex
år ställt upp för SWEA i ur och skur.
Marianne Krell fortsätter som skatt-
mästare, vilket gläder oss. Vår nya re-
daktör, Ann-Sofi Ljung Svensson, har
svensk litteratur som tema i detta num-
mer. Jag minns när min Marcus som
liten  kom från Svenska Skolan med läxa
att lära sig om ”tanten med samma namn
som det man äter före påsk”. Han lärde
sig mycket om ”Semla” Lagerlöf.

Runt om i världen har Sweor just nu
julmarknader som är både kul, inkomst-

bringande samt fin PR för Sverige och
vår kultur. Många Sweor hjälper också
Svenska kyrkornas julmarknader –  fina
insatser som vi är stolta över.

Julen står för dörren och med den
kommer nedärvda traditioner. I min
familj dansar vi alltid långdans till jul-
bordet på julafton och alla julklappar
måste ha rim. På juldagen läser vi
Lukasevangeliet och Viktor Rydbergs
Tomten. Var vi än befinner oss i värld-
en kan vi sluta ögonen, se Jenny
Nyströms sköna svenska tomtar och
minnas:

Midvinternattens köld är hård, 
stjärnorna gnistra och glimma
alla sova i enslig gård, 
djupt under midnattstimma 
Månen vandrar sin tysta ban, 
snön lyser vit på fur och gran, 
snön lyser vit på taken, 
endast tomten är vaken

Då blir det jul i stugan.
Jag önskar er alla en riktigt God Jul

och allt gott inför 2003.

Christina

SWEA sjuder av idéer
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It’s Scandinavian

With SAS’s newly designed website,
it’s easy to get where you want to go
before you even leave home. Just a
couple of clicks lands you everything
you need to know about traveling to
Scandinavia. You can reserve a flight,
maintain your EuroBonus account,
redeem your mileage or check your
account in a matter of minutes. Plus,
sign up for our new e-mail newsletter
and stay informed about our latest
offers. Come visit our new site anytime.
The directions are very easy.

www.scandinavian.net

Convenient connections 
to reservations, 
information and 
travel planning. 
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”Vartannat år en bok,

II
våras läste jag tillsamman med min
sjuåriga dotter för första gången
Elsa Beskows Hattstugan i original.

Det var inte så att jag på något antikva-
riat kommit över en förstautgåva från
1930 till högt pris. Nej, det var original-
teckningarna som
visades på utställnin-
gen Beskow – vår
barndoms bildvärld
på Nationalmuseum
Stockholm. Hela sag-
an, bild för bild,
målad av Elsa Beskows hand.  

Det som slog mig var att färgerna var så
annorlunda. Så klara. Så nyanserade och
harmoniska.

När jag nu har läst Stina Hammars nya
biografi som kom i våras – Solägget
Fantasi och verklighet i Elsa Beskows
konst – har jag fått förklaringen. Elsa var
aldrig nöjd med trycket i sina böcker.
”Inte tyckte jag att det blev precis om jag
ritat”, sa Elsa om sin debutbok Sagan om
den lilla, lilla gumman 1897. 

På den tiden överfördes konstnärliga
bilder av en litograf till stenar. Dessa slets
ner och gav ett allt sämre tryck. När det
gällde debutboken kom dessutom ori-
ginalteckningarna bort och samma
klichéer måste användas alltför många
gånger. ”Råttorna i boken, som alltifrån
början varit något konstifika (vilket jag
naturligtvis gav den snälle litografen
skulden för), blev alltmer darriga i kontur-
erna, färgerna allt ilsknare, och den
stackars gumman själv hade fått ’röda
hund’”, citerar Hammar och påpekar att
färgerna i böckerna kunde variera kraftigt
från upplaga till upplaga.

Värst var trycken i de utländska utgåvor-
na. De trycktes inte ens inledningsvis från
originalen och resultatet blev, enligt
Hammar, blekt och murrigt. Allra sämst
var en rysk piratutgåva av Putte i
blåbärsskogen som inte ens hade förfat-
tarinnans namn på omslaget utan som stå-
tade med ett ryskt.

Hon gav sig aldrig då det gällde färger-
na. Efter en mångårig kamp för bättre
tryck i Tant Grön, Tant Brun och Tant
Gredelin skrev hon ilsket till Bonniers

1943: ”Endast det bästa är gott nog åt bar-
nen”. Det höll hon fast vid hela sitt liv.  

Genom åren gjorde Elsa Beskow en del
nyritningar av sina böcker och 1950  kom
helt nya originalteckningar till Sagan om
den lilla, lilla gumman med en hel del

ändringar. Slutscenen
med  - Schas katta!  -
som sprang till skogs
och aldrig kom hem
igen, mildrades något
på begäran av Bon-
nierredaktörens femåri-
ga dotter. I femtiotals-

upplagan finns en finstilt rad: ”Men
kanske ändå att han kom hem till slut.
E.B.”

Det är en mycket gedigen bok Stina
Hammar har arbetat fram. Redan 1958
gav hon ut en biografi över Elsa Beskow,
men har nu presenterat hennes liv, dikt och
konst utifrån nyvunna kunskaper och
insikter. Det biografiska materialet är i
boken utan tvekan det mest intressanta.

För oss vanliga Beskowläsare har kon-
stigt nog mycket i hennes liv varit obe-
kant. Hon
växte upp i
en familj i
ett kollek-
t ivhushå l l
som i stort
sett bara
bestod av
k v i n n o r ,
gick  i skola
som frielev
hos Anna
W h i t l o c k
och hade
Ellen Key
som lärarin-
na, och hon
fick tillsam-
mans med
maken, kon-
stnären och
reformteologen Natanael Beskow Viktor
Rydbergs villa Ekeliden i Djursholm mer
eller mindre till skänks av hans änka. Från
våren 1901 bodde de hyresfritt på livstid i
denna ”hedersbostad” som tack för

Natanaels insatser som rektor för
Djursholms samskola och som predikant
i det nybildade kapellet.  Här på
Ekeliden kom Elsas böcker till och här
föddes hennes sex söner, enligt mo-
dellen ”vartannat år en bok och vartan-
nat år en pojke”.

Det var i våra ögon ett påfallande mo-
dernt äktenskap och familjeliv paret
Beskow levde. Båda yrkesarbetade,
båda tog ansvar för familjens försörj-
ning, båda tog del i skötseln av hemmet.
Natanael var en hängiven trädgårdsod-
lare och tillbringade mycket tid i
trädgårdslanden. Det syltades och saf-
tades och konserverades. Precis som hos
Tomtebobarnen. Framförallt under förs-
ta världskriget hade odlingarna stor
betydelse. Det svåra hungeråret 1917
förslog emellertid inte ens den egna
trädgården. ”Vi var magra och taniga,
alltid hungriga. Mor var förtvivlad och
far läste alla goda råd i tidningarna, vi
kokade gröt på renlav, blandade bark i
mjölet och gjorde kaffe på maskrosröt-
ter. Vi led av bristsjukdomar och var

alltid krassliga”, har sonen Bo Beskow
berättat i sin självbiografi. 

Att barnen stod i fokus i Elsas liv och
verk är inte förvånande. Vi ser det i
hennes böcker. I de brev som Hammar

Alla har vi läst hennes böcker. Både som barn 
och vuxna. Hon har i ord och bild gestaltat familjeidyllen.

Familjelyckan gestaltad. Tomtebobarnen 1900.

Tema litteratur

”Endast det bästa
är gott nog åt 
barnen”
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vartannat år en pojke”

citerar träder en ännu tydligare
bild fram av en modern mor som
känner stor lycka över sina små
”pysar” och som försöker åstad-
komma en balans mellan
yrkeslivet och tillvaron med bar-
nen. År 1901 skriver hon till
Natanael: ”Det är så roligt att gå
upp i att vara mamma och inte
bry sig om att hinna med något
annat. Jag tror inte jag skulle
kunna bli nervös av mina mo-
derliga plikter, om jag helt finge
ägna mig åt dem [ …], Men när
ritningarna komma till, blir det
svårare att hålla jämnvikten, för
du vet, att jag kan inte tänka på
två saker på en gång. Tror du inte
ändå, att om jag är riktigt
förståndig […], att jag kan
lyckas vara både en omtänksam
och lugn mamma och en rätt fli-
tig barnbokskludderska”. 
Elsa Beskow hade inget arbets-

rum i Villa Ekeliden. Det hade
däremot Natanael. Själv satt hon
i salongen vid ett vitt bord mitt
bland barnen och ritade. Far fick
inte störas, men det fick mor, har
sonen Bo berättat.  Det kunde
många gånger vara påfrestande,
men som Hammar hävdar, bar-
nen var själva källan till hennes
produktivitet. Huset var stort och
barnen var många och självklart
hade familjen Beskow både kokerska
och husa, hjälp med tvätt, sömnad och
trädgård, och när barnen var små fanns
barnflickor. Elsa hade inledningsvis
svårt med barn-
jungfrurna, ville
inte släppa sina
barn ifrån sig.
Vid första son-
ens födelse
skrev hon i ett
brev till sin
svärmor om sitt
nya hembiträde:
”Jag vill sköta
mitt lilla barn själv – det skulle bara
vara när jag är upptagen av ritning eller

ute, som hon skulle passa det.” 
Senare generationer läsare har många

gånger reagerat på det idylliserade famil-
jelivet i Beskows böcker, sett dem som

reaktionära och
för dagens barn
farliga, eftersom
de visar upp en
bild av en far
som är ”stark
och modig” och
en mor som är
”blid och rar”.
Speciellt Tomte-
bobarnen har

stått i skottlinjen. Det ironiska är att det
även under år 1910 bröt ut en debatt om

just denna då nyutkomna bok i
Svenska Dagbladet, med mängder
av insändare som hävdade att
boken var skadlig för barn. Men
inte med samma utgångspunkt som
idag. Då var det bergtrollet som
stod i fokus. Fantasifoster och ore-
alistiska scener kunde skrämma
barnen och göra dem otrygga.
Verklighet och realism var det som
gällde. Narras fick man inte. Även
Selma Lagerlöf med sin nyss
utkomna läsebok om Nils Holg-
ersson fick sig en släng av sleven.
Läroböckerna var ju nuförtiden
fulla av ”talande gäss”, som en
debattör föraktfullt uttryckte det.  

Men för de flesta av dagen läsare
är det just förmänskligandet av den
svenska floran och faunan som gör
Elsa Beskows böcker så speciella.
Små gossars äventyr bland blåbär-
spojkar och lingonflickor, glada
grodor som serverar saft, flickor
som föds ur blommor, Kung Vinter
och Aprilhäxan, är självklara i
hennes bildvärld. Blomstergirlan-
derna, de jugendinspirerande ram-
verken och de svarta siluettbilder-
na hör också de till hennes signum.
Och det går inte att komma ifrån
att Beskows bilder, vid sidan om
Astrid Lindgrens texter, varit
med om att forma illusionen om
det lyckliga barnet, det goda hem-
met och det svenska landskapets

storhet.
Stina Hammars bok är en utmärkt läs-

ning för den som vill gå till den svenska
barnbokskonstens upprinnelse och fördju-
pa sig i det samband mellan liv och dikt
som så tydligt åskådliggörs i den nya
biografin. 

Ann-Sofi Ljung Svensson
SWEA Malmö

En modern familj. Elsa Beskow (1874-1952) till-
sammans med maken Natanael och förste sonen Stig.

Tema litteratur

Men hur var hennes eget liv?  Möt Elsa Beskow i 
Stina Hammars nya biografi om vår mest kända barnbokstecknare. 

Stina Hammar: Solägget. Fantasi och
verklighet i Elsa Beskows konst.
Albert Bonniers Förlag 2002
Bilderna är tagna ur boken och är i pri-
vat ägo.

”att jag kan lyckas vara
både en omtänksam och
lugn mamma och en rätt
flitig barnboks-
kludderska”
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SS
elma Lagerlöf var verksam som
författare i 49 år. Hon debuterade
1891 med romanen Gösta Berlings

saga,  efter att ha fått första pris i en no-
velltävling utlyst av veckotidningen
Idun. 1940 dog hon, 81 år gammal, i sin
säng på barndomsgården Mårbacka.
Hon hade varit verksam in i det sista. 

Nästan lika länge har Vivi Edström
varit sysselsatt med Selma Lagerlöfs för-
fattarskap. Hon är professor i litte-
raturvetenskap vid Stockholms univer-
sitet, och skrev redan 1960 sin doktors-
avhandling om Gösta Berling. I våras
kom hon ut med sin senaste bok om
Selma Lagerlöf.

Livets vågspel är en biografi, den förs-
ta egentliga biografin sen 1942, då Elin
Wägners mycket personliga och inkän-
nande biografi i två band publicerades. 

Edströms bok är tjock, 568 sidor, och
mycket innehållsrik. Lagerlöfs liv pre-
senteras kronologiskt och varvas med
textanalys av hennes verk i en klassisk
life-and-letter-stil. 

Tidsavståndet till Lagerlöfs levnad har
visserligen ökat men mycket nytt har
kommit fram sedan Wägner skrev sin
biografi. Elin Wägner hade haft person-
liga erfarenheter och möten med Selma
och många av de människor som levt
omkring henne. Närheten till Lagerlöf
och hennes tid lyser i den gamla
biografin. Den intimitet som kommer
fram i den nya biografin är av annat
slag. 

1990 öppnades, femtio år efter
Lagerlöfs död, den stora brevsamling
som finns arkiverad på Kungliga
Biblioteket i Stockholm. Den s. k. Mår-
backasamlingen innehåller så mycket
som 42 000 brev och måste rimligen
vara en av de allra största författar-
brevsamlingar som överhuvudtaget
finns. Arkivet öppnades med stor
nyfikenhet. Nu skulle vi äntligen få läsa
de brev Selma fått av sin väninna Sophie

Elkan. Hade de ett kärleksförhållande?
Var det av erotisk karaktär? Hur var
Selmas förhållande till sin sekreterare
och tillika väninna Valborg Olander i
Falun?  Var Selma lesbisk? Frågan har
sysselsatt många Lagerlöfintresserade
genom åren som gått sedan dess. Svaret
har varierat med dem.  

Fokuseringen på Selmas kärleksliv har
emellertid inte varit allenarådande.
Genom brevsamlingarna har många nya
infallsvinklar på hennes författarskap
uppstått. Många detaljer har komplet-

terat bilden och framförallt har Selma
själv fått komma till tals. Vivi Edströms
biografi bearbetar allt detta nya material
och blir i och med det den stora
biografin om Lagerlöf.

Trots detta finns mycket kvar att
berätta som inte fått plats i Edströms
bok. 

En av de konsekvenser som offentlig-
görandet av Mårbackasamlingen fått är
att vi även fått möjlighet at ta del av alla
de läsarbrev som skickats till Selma.
Huvuddelen av dessa, grovt räknat så
mycket som en tredjedel, är från

Tyskland. Intresset för hennes böcker
var mycket stort där. 1902 fick hon en
egen tysk förläggare, Albert Langen i
München, och hennes böcker kom att
bli förlagets mest säljande. Även om
intresset för Selma Lagerlöfs böcker är i
avtagande, både utomlands och i Sve-
rige, hittar man då och då små tecken på
att hon fortfarande har hängivna läsare
ute i världen. I en artikel i Dagens
Nyheter under hösten presenterades ett
äldre tyskt par, Uwe och Rita Schmidt
från Hamburg, som sökt sig långt upp i
norra Sverige för att bosätta sig. Under
de långa, mörka vinterkvällarna läser
Uwe mycket, bl. a. Selma Lagerlöf på
svenska.

Det är ingen tillfällighet att intresset
för den nordiska naturen sammanfaller
med ett intresse för Selma Lagerlöfs
böcker. Den stora våg av skandinavien-
intresse som präglade Tyskland i slutet
av 1800-talet, och som fortfarande är re-
lativt levande, understöddes med all san-
nolikhet av de skildringar som finns i
hennes romaner. Många texter gestaltar
en idé om och en längtan efter hembyg-
den, ett tema som var stort runt sekel-
skiftet och de första decennierna av
1900-talet. 

Hos Lagerlöf själv manifesteras hem-
bygdslängtan som tydligast i hennes
längtan efter sin barndoms Mårbacka.
Vivi Edström förbiser den intressanta
koppling som kan göras mellan
Lagerlöfs skrivande och hennes kamp
för att återvinna barndomshemmet.
Både skrivandet och arbetet med
Mårbacka är att betrakta som ett restau-
rationsarbete för att återskapa en svun-
nen värld. 

Selma Lagerlöf lämnade hemmet mot
faderns vilja för att studera på Högre
Lärarinneseminariet i Stockholm i bör-
jan på 1880-talet. Hon förlorade delvis
sin kontakt med hemmet, även om hon

Flickan från Mårbacka
Det mesta i Selma Lagerlöfs liv och dikt kretsade kring barndomshemmet i 

Värmland. ”En känsla av hemlöshet som hon burit med sig i alla år 
läktes” när hon återfick Mårbacka i vuxen ålder, skriver 

Vivi Edström i sin nya biografi om författarinnan.

Flickan Selma på 1880-talet.
Mårbackasamlingen KB.
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ofta var på besök. Gårdens förfall kunde
hon emellertid följa. Löjtnant Erik
Gustaf Lagerlöf var gravt alkoholiserad
och klarade med tiden inte av att sköta
gården ordentligt, och efter att äldste
sonen Johan tagit över ansvaret för en
tid, såldes Mårbacka 1889. Gården för-
föll ännu mer efter försäljningen och
med vemod tänkte familjen tillbaka på
dess glansdagar.

Det var med stor målmedvetenhet och
framgångsinriktning som Selma Lager-
löf hängav sig åt sitt författarskap. Hon
skulle lyckas och hon ville bli läst. Men
hon hade även ett annat mål i livet. I ett
brev i augusti 1900 skrev hon till sin
släkting Anna Lagerlöf: ”När jag blir rik
skall jag köpa igen Mårbacka det är min
dröm, men det står väl hårt om jag
någonsin kommer så
långt.”

Det gjorde hon. 1907
köper hon gården åter,
utan mark och skog,
men med den nedgång-
na trädgården. Vivi
Edström skriver att ”en
känsla av hemlöshet
som hon burit med sig i
alla år läktes”. När man
läser Selma Lagerlöfs
brev till Sophie Elkan,
förstår man att det är de
stora försäljningsfram-
gångarna som gör köp-
et möjligt. Inte minst de
tyska. Selma Lagerlöf är
mycket väl medveten
om vilka det är som är
med och betalar hennes
livsprojekt. När hon
1910 köper ny häst och
vagn för att kunna åka
ståndsmässigt, skriver hon om de
nyinköpta mörka fuchsarna med vita
manar: ”Det är vackra och starka djur
kosta 1550 och äro betalda med Nils
Holgersson senaste tyska upplaga.”

Efter Nobelpriset 1909 hade hon haft
råd att köpa tillbaka även skog och
mark. Hennes ambition var länge att
återskapa det välstånd som tidigare
rådde på gården och i Värmland över-
huvudtaget före den stora brukskrisen
på 1860-talet. Hon anställde rättare och
lantarbetare, köpte traktorer och djur,
framställde havrevälling, bakade kex
och anlade vägar. Varje år gick med
minus. Det är en högst fascinerande

tanke att denna intellektuella kvinna
med så stor frenesi och glädje axlade ett
stort arbetsgivaransvar och arbetade
med gården och att hon var beredd att
plöja ner ett helt Nobelpris på 139 799
kr (en svindlande summa på den tiden) i
gårdens fortlevnad. Efter ett antal år var
pengarna slut och skrivandet blev en
nödvändighet för att få Mårbacka att gå
runt.

Att det finns ett grundläggande trau-
ma parat med en tidstypisk hem-
bygdsidyllisering som kopplar samman
Selma Lagerlöfs liv och författarskap är
mycket klart. Traumat är komplicerat
men grunden är faderns initiativlöshet
och förlusten av barndomshemmet. I liv
och skrift gestaltas detta om och om

igen. Ett av de mest belysande exemplen
är de vanligt förekommande auktioner-
na som sker i hennes romaner och no-
veller och som har sin upprinnelse i auk-
tionen på Mårbacka den 18 och 19 juni
1888. ”Stor Auktion å finare möbler och
husgerådssaker m.m.” Hemmet upplöstes
och spreds över bygden och det finns
något mycket rörande i det intresse som
Selma Lagerlöf har efter det att hon har
åter förvärvat gården, ett intresse för att
i bondstugorna och ute på auktioner
leta rätt på de möbler som gått för-
lorade. Hon hittar en hel del och inför-
livar dem i det nya Mårbacka. 

Auktionsskildringarna är rika i hennes
verk. En av de mest känsloladdade är ur

debutromanen Gösta Berlings saga. I
kapitlet ”Auktionen på Björne” beskrivs
hur Melchior Sinclaire väljer att förskju-
ta sin dotter Marianne för att hon svikit
honom och förälskat sig i den föraktade
Gösta. Genom att dessutom sälja ut hela
sitt hem för att inte ge henne något arv
skuldbelägger han henne ytterligare.
”Man sade, att han skulle göra förödelsen
så grundlig som möjligt: först skulle han
sälja sina möbler och husgeråd, så boskap
och redskap och sist själva gården, och alla
pengarna skulle han stoppa i en säck och
sänka i Lövens djup. Förskingring, förvir-
ring och förödelse skulle hennes arv heta”,
skriver Selma. Det är inte helt osanno-
likt att denna förskingringens känsla
fanns djupt i henne själv. Skulden över
att ha förorsakat fadern sorg och indi-

rekt medverkat till
gårdens förfall hör
även det till Selmas
eget liv. 

Men mycket i läng-
tan efter ett hem låg
naturligtvis även i
tiden. Hon var inte
ensam om att bygga
ett författarhem. Ver-
ner von Heidenstam
byggde sitt Övralid
och Ellen Key sitt
Strand. Konstnärshus
som Carl Larssons
Lilla Hyttnäs och
Anders Zorns hem i
Mora tillkom visserli-
gen något tidigare,
men är ett utslag av
samma nationalro-
mantiska kärlek till
hemmet och hembyg-
den. Carl Larssons

bok om huset i Sundborn, Ett hem,
utkom för övrigt i massupplagor i
Tyskland med titeln Das Haus in der
Sonne. 

Det är fascinerande hur liv, text, bild
och tid gemensamt kan skapa idéer som
tar sig så manifesta uttryck som hus och
hem.

Ann-Sofi Ljung Svensson  
SWEA Malmö

Vivi Edström: Livets vågspel
Natur och Kultur 2002
Bilderna är hämtade ur boken och tillhör
Kungliga Biblioteket i Stockholm

Barndomshemmet målat av Selma Lagerlöfs morbror Kristoffer Wallroth. KB.
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Internet förenklar bokköp
Den svenska hösten är här och återigen kurar vi ihop oss i favorit-

fåtöljen med en rykande varm kopp te och en riktigt god bok.
Bokmarknaden har inlett höstens bokflod med bokmässa i Göteborg

där man slår på trumman för nya läckerbitar. Men hur kan Sweor
runt om i världen få tag på de senaste svenska böckerna? SWEA

Forum har tittat närmare på några av alternativen.

SS
weor drivs av en önskan att hålla
liv i sitt svenska språk. Det är ju en
av anledningarna att vi är med i

SWEA. ”SWEAs syfte är att värna om
det svenska språket...” står det i stadgar-
na. Och visst vill vi att våra barn ska
kunna lite om sitt modersmål. Men det
kräver aktiva insatser av oss. Och böck-
er. 

De flesta Sweor Forum talat med
köper böcker i Sverige när de är på årli-
ga besök. Sedan delar man med sig till
vänner och bekanta i bokklubbar och
andra grupper. Men det går också att
beställa böcker direkt från Sverige utan
större krångel.

Internet har betytt enormt mycket för
den världsomspännande beställningen
och distributionen, inte minst för böck-
er skrivna på ett ”smalt” språk som det
svenska. Ett flertal bokhandlare, förlag
och bokklubbar har omfattande kata-
loger med alla sina böcker på nätet.
Nyhetsbrev distribueras per epost. Och
även om inte alla har tillgång till eller
kunskap om Internet finns det ofta
någon i ens närhet som kan hjälpa till.
Om inte kan man ju lyfta telefonluren
eller varför inte faxa in sin beställning. 

Här nedan finner du ett urval av de
leverantörer som kan skicka böcker
utomlands. Trots att urvalet inte är
heltäckande hoppas vi att du kan finna
vägar till de ämnen som intresserar dig.
Räkna dock alltid med portokostnader-
na, som blir högre vid utlandsbeställ-
ningar. De företag SWEA Forum har
talat med tar betalt i svenska kronor och
tillämpar Postens portotabeller för
utlandsdistribution. Tänk också på att
vissa banker tar avgifter för betalningar
till Sverige. 

Bokhandel och förlag
Har du redan klart för dig vilken bok

du vill ha kan du skicka en beställning
över nätet till någon av de större svens-
ka bokhandlarna eller förlagen som har
hemsidor. Forum har talat med några
leverantörer.

- Vi skickar böcker över hela världen,
säger Lars-Göran Eriksson på Heden-
grens Bokhandel i Stockholm. Man
skickar oss en förfrågan över nätet och

får svar inom 24 timmar. Det vi inte har
inne brukar vi oftast kunna skaffa och
sedan tillkommer bara Postens avgifter
för distributionen. 

Hedengrens Bokhandel ligger på
Stureplan i Stockholm. Här kan du beta-
la med kontokort direkt vid beställning
eller faktura.

Akademibokhandeln är en mycket stor
bokhandel med omfattande katalog på
nätet. Företaget lagerför fler titlar än
någon annan svensk bokhandel, runt
120 000 st. Som registrerad medlem kan
du kostnadsfritt prenumerera på nyhet-
stips inom olika kategorier.  

Akademibokhandeln har också butik-
er i Stockholm, Göteborg, Malmö samt
ytterligare 25 andra svenska orter.
Betalning kan ske med kontokort eller
faktura. 

Svenska Institutet har dels ett förlag
för publikationer om svenskt kultur-
och samhällsliv, både på svenska och
översatta till andra språk, dels Sweden
Bookshop som säljer presentböcker,
skönlitteratur, faktaböcker och barn-
böcker översatta till andra språk. Man
säljer även kurser i svenska, videos och
cd-rom. 

Under senhösten lanseras deras nya
nätbokhandel www.swedenbook-
shop.com. Själva bokhandeln ligger i
Sverigehuset i Stockholm men flyttar
inom kort till Slottsbacken. 

Historiska Media är ett förlag i Lund
som specialiserat sig på svenska böcker
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om historia och kulturhistoria. Man har
även en del utländska titlar i svensk
översättning. Att skicka böcker utom-
lands är inga problem.

- Vi tycker att SWEA är en mycket
intressant kundgrupp. Många av våra
böcker borde intressera svenskar i
utlandet, säger Jenny Eriksson på mark-
nad och information. Vi skickar gärna
utomlands och tar bara betalt för de fak-
tiska portokostnaderna. 

Fritzes Bokhandel med Norsteds
Juridik är en Internetbaserad fack-
bokhandel för juridisk litteratur samt
offentliga publikationer, alltså informa-
tion från riksdag, departement och
myndigheter. På hemsidan kan
man få en överblick över det
tillgängliga materialet och söka
på ämne eller sökord.

- Våra kunder emailar eller
ringer in sina beställningar,
berättar Michel Weberbauer på
utlandsavdelningen. Utöver bo-
kens pris tillkommer Postens
portokostnad till respektive
land. Sedan får man betala fak-
turan via bank- eller postgiro. 

Eva Andersson på bokförlaget
Bra Böcker i Malmö berättar
att man skickar böcker moms-
fritt.

- Vi skickar böcker momsfritt
till alla länder utanför EU. Man
kan beställa alla böcker som
finns på vår hemsida. Vi tar ut
faktiska portokostnader, inget
annat. Vi har också en
bokklubb där medlemmarna
kan köpa två böcker till priset
för en. Problemet med detta är
dock att man binder sig att
köpa tolv bokpaket, och det kan vara
svårt att hinna beställa och avbeställa
från utlandet när leveranserna kommer
så tätt som en gång i månaden.

Bokklubbar
Det är inte alltid man vet exakt vilken

bok man vill ha eller vad som kommit
ut på den svenska marknaden. Man
kanske vill få en bredare överblick över
sortiment, nyheter, recensioner, presen-
tation av författaren osv. Då kan det
vara bra att vara medlem i en bokklubb.
Medlemskapet är kostnadsfritt men
man förbinder sig att beställa en viss

mängd böcker inom en viss tid.
Reglerna varierar mellan olika bokklub-
bar. Gemensamt är att man får informa-
tion och kan välja ut de böcker man är
intresserad av. I allmänhet går det till så
att bokklubben skickar ut en tidning,
där månadens bok presenteras tillsam-
mans med alla andra böcker som finns i
lager. Ofta berättar man om en aktuell
författare med levnadsbeskrivning och
utdrag ur den aktuella boken.

Flera av de stora bokklubbarna som
Månadens Bok och Bonniers
Bokklubb har valt att inte skicka böck-
er utanför Norden. Man kan kringgå
reglerna genom att använda ett ombud
eller en sommaradress i Sverige med

eftersändning, men bör vara observant
på att böcker skickas ut automatiskt om
man inte avbeställer dem. 

Forum har faktiskt hittat två bokklub-
bar som skickar böcker utanför Sverige.
Böckernas Klubb skickar böcker inom
Europa och Barnens Bokklubb över
hela världen.  

- Vi fungerar lite som ett postorder-
företag, säger Gunilla Wettby på
Böckernas Klubb. Vi skickar inte ut
böcker automatiskt utan medlemmen
beställer det som intresserar dem. Vår
tidning är vårt starka kort. Här kan man
hitta böcker som inte finns hos andra.
Det kan gälla böcker från små bokförlag

eller av okända författare. 
- Vi får ofta en personlig kontakt med

de utländska kunderna. När vi blir kon-
taktade kan vi ofta direkt berätta vad det
kommer att kosta med portot inräknat. 

Beställaren betalar enligt Postens por-
totabeller för utländska försändelser.
Tillsammans med böckerna får man en
faktura som betalas inom viss tid.
Böckernas klubb skickar endast böcker
till de europeiska länderna.

Barnböcker över hela världen
Barnens Bokklubb levererar över hela

världen. Man har specialiserat sig på
barnböcker av god litterär standard. En

jury väljer ut de böcker man
har i sortimentet. Medlem-
marna får bokinformation via
katalog eller på hemsidan.
Även Barnens Bokklubb har
tagit bort den automatiska
leveransen av månadsboken till
utländska kunder. Så här berät-
tar Barbro Johnsson på
kundtjänst:

- Vi har en lite mer personlig
service när det gäller de utländ-
ska kunderna. Vi kan ge råd
om böcker, viktgränser och
portokostnader. Vi skickar
böcker över hela världen utom
till vissa destinationer där vi
vet att det kan vara problem,
som t.ex. det inre av Afrika och
vissa delar av Mexiko. Fast har
man ett ombud i Sverige löser
sig oftast även det problemet.
Beställaren betalar Postens
porto samt en expedition-
savgift på tio kronor. 

Det går alltså att beställa sven-
ska böcker från Sverige om man är lite
om sig och kring sig. Kanske kan man
gå ihop några stycken i en bokklubb
och dela med sig av böckerna. Så har
bokläsarna i Dubai gjort. Läs om dem
på nästa sida. 

Internetadresserna och telefonnum-
mer till ovan nämnda leverantörer
finner du i faktarutan. Lycka till med
läsandet.

Lotta Lindbo
SWEA Stockholm

Tema Litteratur

���

SWEA Forum/Hösten/2002 15



Bokklubbarna blomstrar i Dubai

BB
okklubben har blivit ett vanligt
sätt att träffas och diskutera
böcker inom SWEA. De flesta

avdelningarna runt om i världen har
grupper som regelbundet träffas, refer-
erar och diskuterar olika böcker
medlemmarna läst eller som någon rek-
ommenderar. Ofta finns det dessutom
ett bord med böcker utlagda som man
kan låna av varandra. 
Så här berättar Pernilla Ahlin i Dubai: 

- Jag får mycket information om nya
svenska böcker genom bokklubben,
alltid är det någon som håller sig à jour.
Jag köper böcker när jag är i Sverige.
Att handla på Internet har jag hittills
inte provat på eftersom jag inte litar på
säkerheten och inte vill lämna ut mitt
kortnummer.

- Den senaste svenska boken jag läste
var Vad gör alla superokända människor
hela dagarna av Fredrik Lindström.
Just nu läser jag Kungsfiskare av Gerald
Seymour men det är en översättning
till svenska. Att läsa överhuvud taget,
oavsett språk, är bland det bästa man
kan göra. 

- Här i Dubai har vi fyra bokklubbar
som jag känner till. Två av dem träffas
på förmiddagen, fikar och talar om
böcker vi läst. Sedan lånar vi av varan-

Tema Litteratur

Lilla Bokklubben i Dubai består av tolv personer, som regelbundet träffas för att fika och prata om böcker de läst.
Från vänster Eva Eriksson, Magdalena Bergström, Mia Zickerman, Lena Tansey, Nina Lundin, Marie Foconi, Patricia

Malmkvist och Ingela Calligaris.  Nancy Fadel, Ewa Nisser, Kerstin Pearson och 
Marie Pihlveus saknas på bilden. Bebisen heter Ebba. Bild: Pernilla Ahlin©

SWEA Forum skickade ut fyra frågor till medlemmar runt
om i världen.

1. Brukar du hålla dig informerad om nya svenska 
böcker/författare?
2. Brukar du beställa/köpa svenska böcker? Om ja, hur går
det oftast till? Har du stött på problem att få tag i dem?
3. Vilken svensk bok läste du senast?
4. Tycker du det är viktigt att läsa svenska böcker? Om ja,
varför?

Så här svarade man:

Aja Bölander, SWEA Marbella:
1. Ja.
2.  Köper när jag är i Sverige. Det finns bokställ på många
platser där jag bor i Marbella.

3. Björn Ranelid Till alla människor på jorden och i himlen
samt Tomsa Gustafsson Spanien - Sol och skugga.
4.  Ja, det är ju vårt modersmål som vi inte får glömma.

Margareta Granqvist, SWEA Beijing:
1. Ja, jag följer presentationen av nya böcker både på nätet
och i svenska tidningar. När vi är hemma i Sverige besöker
vi alltid en bokhandel. Vi har en bokklubb i SWEA Beijing
där diskuterar vi nya böcker.
2. Jag köper böcker i Sverige när jag är hemma två gånger
per år 
3. En strimma aprikos av Elisabet Palo.
4. Ja. Kontakten med det svenska språket, kulturen samt
följa med i det svenska utbudet, att vara uppdaterad.

Ulla Jönsson, SWEA Boston:
1. Ja fast mest när jag är hemma i Sverige till jul.
2. Nej jag beställer aldrig böcker här i USA. Beställde när jag
var lärare på Svenska Skolan direkt genom bokförlaget och
det var inga problem med. Dom t.o.m. skickade ett provex-

Fyra frågor om böcker

dra. De två klubbarna har tolv medlem-
mar var. I min klubb har vi ca 150 böck-
er. Kvällsbokklubben är ungefär tju-
gofem personer som träffas till
”galamiddag” hos varandra. Sedan lånar
man av medlemmarnas böcker, som
lagts ut på ett bord. Den klubben har
funnits i massor av år och har alltid lång
väntelista. Den fjärde bokklubben heter

Mariorna. Namnet kommer av att
Maria läste för Jesus.

Bokklubbarna i Dubai är inte unika,
runt om i världen träffas Sweor och
byter böcker med varandra. Helt i
SWEAs anda att värna om det svenska
språket. Köp en svensk bok och dela
glädjen med dina systrar.

Lotta Lindbo
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Här är några tips på var du beställa svenska böcker
för utländsk distribution:

Akademibokhandeln – www.akademibokhandeln.se. Tel.
Kundtjänst +46-8-613 61 10.

Skönlitteratur, facklitteratur, tidskrifter, läroböcker etc.
Har katalog på Internet. Betalning via faktura eller konto-
kort.

Hedengrens Bokhandel – www.hedengrens.se. 
Tel +46-8-611 03 03. Skönlitteratur, facklitteratur, tid-
skrifter etc. Betalning via kontokort eller faktura.

Bra Böcker förlag med bokklubb – www.bbb.se. 
Kundtjänst telefon +46-40-665 46 50. Skönlitteratur.
Betalning via faktura.

Svenska Institutet – www.si.se. 
Tel. +46-8-789 20 00. Sweden Bookshop med ny 
nätbokhandel www.swedenbookshop.com. 
Tel. +46-8-789 21 31.

Kultur-  och samhällsböcker, faktaböcker, svensk skönlit-
teratur i översättning, svenska barnböcker i översättning,
kurser i svenska, svensk musik, videofilmer om Sverige.
Betalning via faktura. Kontokortsbetalning ska prövas.

Historiska Media – www.historia.nu 
Tel. +46-46-33 34 50. 

Böcker om svensk historia och kulturhistoria samt tid-
skriften Populär Historia. Katalog på Internet. Betalning via
faktura. 

Fritzes med Norstedts Juridik AB – www.fritzes.se eller
njab.se. Tel +46-8-690 91 90.

Offentliga publikationer, utredningar, lag och juridik.
Betalning via faktura.

Barnens Bokklubb – www.barnensbokklubb.se. 
Tel +46-8-506 304 00. 

Enbart barnböcker. Distribuerar över hela världen (vissa
länder genom ombud). Betalning via faktura.

Böckernas Klubb – www.bockernasklubb.se. 
Tel +46-8-506 345 00.

Fack- och skönlitteratur. Distribuerar inom Norden och
Europa. Betalning via faktura.

Tema Litteratur

emplar innan beställningen.
3. Kerstin Ekman Vargskinnet.
4. Jag är med i en bokklubb där vi läser svenska böcker av
svenska författare, men det är inte alltid nya böcker. Jag
tycker det är viktigt att hålla mig informerad om såväl
gamla som nya svenska böcker.

Inger Wallmark, SWEA Berlin:
1. Vi i SWEA Berlin har en grupp som läser svensk litter-
atur, SWEA Salonger, en gång per månad. Tillsammans
håller vi oss informerade om svensk litteratur och rekom-
menderar inför varje träff.
2. Vi brukar beställa våra böcker via en SWEA som reser till
Sverige, eller låna ihop.
3. Grabben i graven bredvid av Katarina Mazetti.
4. Vi tycker det är viktigt att läsa svensk litteratur då vi har
svenskor som bott utomlands under många år och som vill
hålla kontakten med Sverige. Vi läser klassiker och moderna
författare.

Kickan Williams, SWEA South Florida:
1. Nej, inte mer än genom familj och goda vänner i Sverige
samt Sweor här i Florida.
2. Nej, jag beställer inte svenska böcker. Däremot har vi
Sweor haft kampanjer här som inbringat en mängd av svens-
ka böcker. Vi försökte sätta upp ett bibliotek men det blir
för omständligt att administrera. Vi försöker istället byta
böcker på våra nätverk utan att hålla reda på var de befinner
sig.
3. Björn Ranelid Till alla människor på jorden och i himlen
samt Karin Wahlberg Sista jouren.
4. Javisst! Mycket viktigt. Samtidigt är det en stor bit av
SWEAs målsättningar - att upprätthålla och sponsra svensk
kultur.

������

134 North Main – PO Box 151
Lindsborg KS 67456-0151
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Identitet

”Det man ser, 
det blir man”

Kan en människa vara mångkulturell? - Ja, säger Elin Lindqvist, 
ung författardebutant. - Det blir man genom att kunna många

språk, ha lätt för att röra på sig och att sakna fördomar. 
Forum träffade Elin på bokmässan i Göteborg i september. 

JJ
ag lyssnar till Elin Lindqvist på bokmässan i Göteborg.
Hon debuterar i höst tjugo år gammal som författare och
presenterar sin roman Tokyo natt på ett kort efter midags-
seminarium. 

Hon skorrar med r-en. Är det sydsvenskt eller möjligen
franskt? 

När jag nästa dag sitter i Piratförlagets monter för en inter-
vju, så frågar jag henne.

- Min första lekkamrat var från Skåne. Vi var fyra år då. Jag
tror jag fick det av henne. Men sen har jag ju bott största delen
av mitt liv i Frankrike, det är förmodligen förklaringen. 

- När jag var yngre försökte jag arbeta bort dem, ville prata
rikssvenskt, men nu accepterar jag att jag talar så här.  

Elin Lindqvist är svensk, men har bott hela sitt liv utom-
lands. Född i Tokyo, bosatt sju år i
Paris, sen fyra år i Spanien och så fyra år
till i Paris. Direkt efter gymnasiet, 17 år
gammal, reste hon ensam tillbaka till
Japan. 

- Något lite lämnar man på sin födelse-
ort. Jag ville tillbaka. Det är andligheten
jag söker. Jag är döpt i shintuismen och
mycket av mitt intresse för Japan hand-
lar om religion.  Resan till Japan var en
resa in i mig själv.

Sachiko heter hon som andra namn.
Huvudpersonen i romanen, Karolina,
delar inte bara detta namn med sin
upphovsman utan även sitt liv. Men
Elin Lindqvist är mån om att betona att
Tokyo natt är en roman. 

- Jag avskyr den frågan. Om den är
självbiografisk? Naturligtvis är allt en författare skriver på
något vis självbiografiskt. Mycket i romanen är självupplevt,
men inte allt.

Romanen handlar om Karolina som efter kaotiska ungdoms-
år i Paris, med ätstörningar, träningshysteri, hasch och ecsta-
cy, äntligen hamnar i Tokyo, födelsestaden. Hela första kapit-
let beskriver ett extatiskt glädjerus över att vara tillbaka.
”Hela jag sprudlar av energi, glädje och förväntan. Jag är verk-
ligen lycklig. Jag vet ännu inte varför jag älskar denna stad,
men den talar till mig, suger mig till sig, pratar med mig.
Ännu vet jag ingenting om vad den gömmer, om allt det som

kommer att prägla min tid i Japans huvudstad.” 
Språkstudier, nattklubbsliv, barjobb och våldtäkt följer.

Hon träffar Mika, japanskan som levt hela sitt liv i Europa,
Lavi, indiskan, som motvilligt frigör sig från sina kulturella
bojor. Och hon möter kärleken. Först Renatos vilda, livsbe-
jakande och sensuella. Sedan Juans försiktiga, faderliga och
ömma. Trots att jag inte delar många av Karolinas erfaren-
heter, och kanske just därför, suger romanen mig med. Det är
språket i sig och de reportageliknande skildringarna av den
japanska vardagskulturen som lockar.  

Romanen handlar i grund och botten om identitet, om
sökandet efter ett jag och efter en plats att känna sig hemma
på. 

Jag frågar Elin om hon känner sig som svensk.
- Utomlands känner jag

mig som svensk. Jag säger att
jag är svensk om någon frå-
gar mig. Men sen frågar dom
alltid varifrån jag kommer
och då blir det problema-
tiskt. Då måste jag förklara. 

- I Sverige är det svårare.
Min dialekt är annorlunda.
Det går inte att höra varifrån
jag kommer. Jag är svensk,
men ändå inte svensk. Jag
skulle ha svårt att bosätta
mig i Sverige. Om man en
gång har sett att det finns en
annan värld utanför så är det
svårt. 

Men hon saknar en plats
att höra hemma på.

- Att komma hem är fortfarande att komma till Paris. Men
det börjar luckras upp. Mina föräldrar ska snart flytta och då
finns platsen inte längre kvar.

Senaste året, då romanen bland annat skrevs, har Elin varit
bosatt i Vietnam.  Delvis i Nha Trang, en livlig stad vid kust-
en, och delvis på en enslig liten ö, Whale Island, som ligger
norr om staden. Där har hon arbetat med sin stora passion i
livet – dykning. ”Havet är mitt hem”, berättade hon på Bok-
mässans seminarium och romanens Karolina känner sig bara
trygg när hon omsluts av vatten långt nere under havets yta. 

”En halvtimme senare sitter vi på en
irländsk pub i närheten. Mika heter
hon, japanskan som vill vara
europé, japanskan som levt hela sitt
liv utomlands. Och jag, europén
som älskar Asien, europén som
hellre hade varit japan, europén som
levt hela sitt liv utanför sitt hem-
land. Våra skratt blandas och klin-
gar stark på puben.”

Ur Tokyo natt

Ulla Montan©
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Identitet

- Jag behöver kontrasterna, säger Elin, både det hektiska
storstadslivet och det lugna Vietnam.

Vi pratar om resandet. Resan är viktig för henne. Man reser
på olika sätt, säger hon, inte minst in i sig själv. Resandet får
en att växa.  Det är många européer som reser i Sydostasien.
Det är populärt. I Vietnam har hon mött flera svenska ungdo-

mar, men i Japan är det ännu ovanligt med européer.  
- Det är befriande att vara där. I Japan är jag annorlunda från

början. Det är en enorm frihet. Jag är fri från koderna,
behöver inte längre hänga med. Jag är jag, ser ut som jag gör,
klär mig som jag gör och kan vara mig själv på ett helt annat
sätt. Jag kan aldrig se ut eller vara som en japanska. Men så är
det ju överallt vart man kommer. Tokyo eller New York.

Mångkulturell? Kan en enskild indvid, inte bara ett samhälle,
vara mångkulturell? Jag frågar Elin.

-Ja, det tror jag. Jag är uppvuxen i en internationell väster-
ländsk miljö, men jag älskar Asien. Det är annorlunda och där
är det inte bara den vite mannen som bestämmer hur världen
ska se ut. Att resa gör att man får möjlighet att ta till sig många
nya kulturer, och det man ser det blir man. Jag plockar det
bästa av alla kulturerna.

- Mångkulturell det blir man genom att kunna många språk,
ha lätt för att röra på sig och att sakna fördomar. 

Kosmopolitism kallas det med ett annat ord. Elin Lindqvist

är, trots sin ungdom, i allra högsta grad kosmopolitisk, både
som människa och författare. Hon letar, som så många andra
i den unga backpackergenerationen, efter kontrasterna i till-
varon snarare än efter det kända och invanda. Hon visar en
öppenhet inför andra kulturer och en vilja att integreras och
bli en del av dem. Internationell kan man definitivt kalla

henne. Även postkolonialistisk kanske. Det är det globala och
regionala perspektivet som härskar inte nationen och den
nationella identiteten. Hemlandet finns inte och jaget har inga
skarpa, redan färdiga konturer. 

Nu lever  Elin återigen i Tokyo.
Det är inte förvånande. Hennes
roman visar mycket tydligt att
varken Karolina eller Elin är färdiga
med staden.

- Jag vill lära mig japanska. Läsa,
skriva och drömma på japanska. 

Ann-Sofi Ljung Svensson
SWEA Malmö

”Visserligen är jag svensk medborgare men jag föddes i Tokyo och har aldrig bott i
Sverige. Jag har självklart varit där många gånger, men inte känner jag mig som svensk.
Att jag är blond och blåögd styrker min härkomst i mångas ögon, men jag bryter på frans-
ka när jag börjar prata, jag gestikulerar som en sydeuropé och tycker ofta olika än mina
svenska vänner. Jag vet att jag aldrig kan bli en del av det svenska samhället. Istället beund-
rar jag det på avstånd, som genom en glaskupa. Jag tillhör den växande grupp människor
som spänt avvaktar frågan som alltid dyker upp, i vilket land jag än befinner mig i. Tu
viens d’ou? Var kommer du ifrån?  Where do you come from? De dònde eres? Dokokara
kimashtaka?” 

Ur Tokyo natt

Elin Lindqvist: Tokyo
natt/Piratförlaget/2002

House in Djursholm

Centrally located close to Vasaskolan and Djursholms
Torg.

House on ca 450 m2, 6 bedrooms, 4 bathrooms. 
Very representative reception area. “Bergvärme”. 

Garden ca 2300 m2, sunny all day.  

We are interested on selling or renting the house for a
longer time.

Claudia and Michael Palm, Sveavägen 24 
SE- 182 60 Djursholm
Tfn +46 8 622 52 77
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Född i två
kulturer

Många barn växer upp med föräldrar från
olika länder. Hur ser de på sin egen

uppväxt? Maj Britt La Ruffa har läst en ny
avhandling om tvärkulturell fostran 

ur barnens perspektiv.

KK
ulturkrockar och kulturchocker - det är starka
upplevelser från möten med något man inte förstår.
Sweor över hela världen har ofta en hel del att berät-

ta om missförstånd, sorg och ilska – men också om glada över-
raskningar och berikande erfaren-
heter från främmande miljö. Även
när denna miljö finns mitt ibland
oss - hemma vid köksbordet eller i
barnens skola.

Elisabet Plöjel Westmoreland är
en f.d. Rom-Swea, som studerat vad
som händer när två olika kulturer –
i detta fall italiensk och svensk –
möts, och då barn skall fostras i en
s.k. tvärkulturell fostransprocess. I
oktober 2001 resulte-rade hennes
undersökningar i en doktorsavhan-
dling vid Pedagogiska institutionen
i Lund: Tvärkulturell fostran:
Svensk-italienska ungdomars
erfarenheter av att växa upp med två
kulturer.    

Det är inte de svenska kvinnorna,
gifta med italienska män, eller ital-
ienska kvinnor, gifta med svenska
män, som får komma till tals. Här
är det istället ungdomarna, vilka
vuxit upp med två kulturer i hem-
met, som får göra sina stämmor
hörda. I långa intervjuer både i
Sverige och Italien har de för
Elisabet fått berätta hur de upplevt sin uppväxt med en sven-
sk och en utländsk förälder. De har även fått ge sina syn-
punkter på hur de själva skulle vilja uppfostra sina barn.
Tvärkulturellt, i de flesta fall!

Att läsa en doktorsavhandling brukar inte vara det lättaste.
Inte heller det roligaste, kanske. Men Elisabet har lyckats i
konsten att fånga sina läsares intresse. Man blir berörd. Och
road. Det är ju våra egna barn som talar! Detta är en läsning
som angår oss, och vi får alla ett betyg. I de allra flesta fall god-
känt. Med mycket beröm dessutom. 

Det är ju ganska märkligt, egentligen. Sedan etnicitet blev

en central identitetsmarkör under 1990-talet, har vi ju mes-
tadels genom böcker, reportage, filmer och tv fått en helt
annan, och oftast mycket negativ, uppfattning om “det
tvärkulturella” i vår vardag. Kulturkrockar gör ont, kultur-
chocker sätter sina spår. 

Men Elisabet har gått sina egna vägar. Hon har från början
tagit fasta på det positiva i människors möte med skilda kul-
turer, i detta fall Sverige och Italien,  två kulturer, som  kan
vara nog så olika, framför allt när det gäller mänskliga rela-
tioner, familjeband och barnuppfostran. Hon uppmärksam-
mar t.e.x det faktum, att det oftast är den utländska föräldern,
som lyfts fram och beundras i ungdomarnas redogörelser.
Den svenska mamman i Italien och den italienske pappan i
Sverige är det något ”speciellt” med. 

Så här kan det låta, när ungdomar i Rom kommer till tals i
avhandlingen:

- Ja, jag har haft en bra barndom, utan större problem. Jag fick
röra mig fritt, leka så mycket jag ville, och klättra omkring. Jag
hade alltid sönderslagna knän som liten.

- Jag har varit mycket lyckligt lottad. Framför allt för att jag
haft en svensk mamma.

- Pappa har alltid varit den strän-
gare, mamma har alltid varit mer lib-
eral. Ibland har hon sagt att det här
berättar vi inte för pappa för då blir
han så upphetsad.

Från  Malmö berättas följande:
- Italienarna fick ju lära sig allt själ-

va när de kom till Sverige. Pappa
kom hit en  söndagskväll och började
arbeta på måndagen.

- Pappa har faktiskt blivit en liten
italiensk mamma, han har blivit en
italiensk hönsmamma för att
mamma aldrig blev det.

I en kort historik över svensk och
italiensk kultur i relation till bar-
nuppfostran redogör Elisabet för
den kamp, som faktiskt ägt rum i
många samhällen och som tagit sig
olika uttryck. Kampen har gällt
vem som skulle få störst inflytande
på fostran av det uppväxande släk-
tet: familj, kyrka eller stat.

I Sverige har man upplevt alla
dessa faser. I det gamla bonde-
samhället sköttes fostran i första
hand inom familjen. I 1800-talets

Sverige var det i huvudsak kyrkan, som stod för rådgivning i
fostransfrågor. Men när industrisamhället utvecklades för-
lorade också kyrkan sin roll som uppfostrings-expert. Den
nya vetenskapen utvecklingspsykologi fick auktoritära
språkrör genom opinionsbildande gestalter som makarna
Alva och Gunnar Myrdal. Detta var i början på 1930-talet,
när det moderna svenska samhället började ta form.
Uppfostran hade blivit medvetandegjord, och staten gick in
på ett mer påtagligt sätt och styrde fostran av de framtida
samhällsmedborgarna.

I Italien föreligger än i dag stora regionala skillnader i synen

Identitet

Barn klarar mycket väl av att hantera en uppväxt i
två kulturer, menar Elisabet Plöjer Westmoreland.
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på uppfostran. Men fortfarande kan man säga, att det i första
hand är familjen, som har ansvaret för fostran. ”Familjen i
Italien består inte bara av den lilla kärnfamiljen, utan är en
större enhet, som inkluderar den äldre generationen, samt fas-
trar, mostrar, far- och morbröder och kusiner, den utvidgade
familjen.” Så här berättas det i Rom:

- Har vi träffats i familjen så har det varit med hela släkten, det
har alltid varit så. Det är en väldig sammanhållning som jag ser
som något väldigt positivt.

I Sverige fick de italienska fäderna lära sig att acceptera
annorlunda normer:

- Han jämför också mycket med hur det var i Italien och säger
att det här skulle min syster ha sett. När vi var i Italien då slapp-
nade han av väldigt mycket, för där blev ju fastern den som
bestämde, pappa var aldrig så bestämmande när vi var där. Jo,
förstås, att man skulle skärpa sig och pussa alla på kinderna.

Men också någon svensk pappa i Italien fick lära sig ett och
annat:

- Pappa han kan gå ut i sina mjukisbyxor, men han har fått lära
sig under åren. Mamma lägger fram kläderna och säger till
honom att de måste matcha. Hela familjen ska klä sig så, ”la bella
figura”. Min moster är väldigt typisk italienska vad gäller det
här. Stora svarta glasögon, guldhalsband och matchande ringar,
en massa vackra kläder. Det är så härligt elegant.

Medan en italiensk mamma i Sverige fick lämna sin elegan-
ta härlighet hemma:

- När mamma flyttade till Sverige från Italien, ville hon ta en

massa vackra kläder med sig, men pappa sa till henne, att i
Sverige går alla i jeans och tofflor, så inte kan du ta med dig allt
det där.

Elisabet understryker, att barn och ungdom faktiskt har en
medfödd begåvning att tillgodogöra sig det bästa av de bägge
kulturerna. Det är när de typiskt svenska normerna för frihet,
självständighet och ansvar kan kombineras med de italienska
uppfattningarna av familjens stora betydelse och den trygghet
som både kärnfamiljen och släkten kan förmedla, som man
uppnår det bästa resultatet i fostran. Man ger sina barnen den
bästa starten i livet. Eventuella identitetskriser blir
övergående eller snabbt lösta:

- Jag känner mig varken som svensk eller italiensk. Jag har
aldrig upplevt någon skillnad, jag var inte klar över vad som
menades med svensk respektive italiensk fostran, så för mig har
denna fråga inget värde. Jag känner mig som europé. Denna
fråga fick man höra till leda när man var liten, känner du dig
mera svensk eller italiensk.

Kombinationen av forskarmöda, behaglig framställning och
roliga intervjuer med svensk-italienska ungdomar i Sverige
och Italien gör Elisabet Plöjel Westmorelands doktorsavhand-
ling till en angelägen läsning även för föräldrar i andra kul-
turer. 

Maj Britt La Ruffa
SWEA Rom

Identitet
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Anderson Scandinavian ToursAnderson Scandinavian Tours
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s.

Escorted and self-escorted tours
15 years of tour experience

Escorted and self-escorted tours
15 years of tour experience

Escorted and self-escorted tours
15 years of tour experience

www. toursweden.com •1-888-868-7793
PO Box 151
125 North 2nd Street
Lindsborg, Kansas 67456

E-mail: tourinfo@toursweden.com
Phone: 1-785-227-3210
Fax: 1-785-227-3212

Moving to Stockholm?
We offer professional guidance in finding
your permanent home or vacation house.

Together we will custom-make your search-
criterias according to your specific needs and wishes!

Contact me for an estimation of costs
and further information:

Eva Zand 
Ph + 46 8 5555 1344

eva@erikolsson.se

REAL ESTATE AGENCY
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KONST är verkligen på tapeten inom
SWEA just nu. Förberedelserna inför
vår jubileumsutställning på Milles-
gården i juni 2004 är i full gång.
SWEAhästarna blir fler och nu senast
ägde en Europautställning rum under
RM i Paris den 17-20 oktober.

Konstnärer från alla avdelningar i hela världen hade
inbjudits att deltaga. Men då konstnären själv måste
närvara samt själv transportera sina verk till och från
utställningen, kom deltagarna endast från Europa. 

Utställningen hölls på la Mairie, rådhuset, i 4:e
arrondissemanget. Denna typiska parisiska 1800-tals-
byggnad ligger i hjärtat av Paris, mitt emellan
Maraiskvarten och Seinefloden, bakom ståtliga Hôtel
de Ville. Konstnärerna själva hade anlänt med sina
alster till hängningen dagen före vernissagen.  Det var
en morgon med mycket glädje när Amy Bernard,
Anitha Glimstedt och jag fick ta emot konstverken
och träffa konstnärerna som vi förut endast sett på
foto. En del hade bilat med sina verk, andra hade
kommit med första flyget samma morgon och trans-
porterat mer eller mindre stora paket på flygbussar
och i métron.

Harald Friberg, som är ordförande i Svenska
Konstföreningen i Paris, var ansvarig för hängningen
under denna hektiska dag och han hade även lett den
jury som valt ut de utställda verken från konstnär-
ernas inskickade fotografier. Att ta en utomstående
person till hjälp var vi alla överens om, utställningen
skulle se professionell ut och kunna locka besökare
från gatan.

När de över 150 Sweorna på vernissagedagen vand-
rade från Place de Baudoyer in i den sal där de 36 med-
verkande konstnärerna ställde ut kändes det som en
dröm gått i uppfyllelse och alla planer gått i lås. Den

svenske ambassadören Frank Bel-
frage invigde utställningen tillsam-
mans med vice borgmästaren och
SWEA Paris ordförande Monica Hall-
worth. 

Salen var fylld med ljus, form och färg. Inte bara målningar och skulp-
turer ställdes ut, utan också textilkonst och fotografier. Det fullkomligt
sprudlade av kreativitet i den stora salen, men det låg också en aning av
förväntan och nervositet i luften. Visst är det ”pirrigt” att visa upp sina
alster! 

Dagen efter vernissagen ägde ett informellt möte rum för de delta-
gande konstnärerna. Mötet var förlagt på Café des Lettres, en svenskägd
restaurang i Paris, där man ofta ställer ut svenska konstnärer i restau-
rangens lokaler. Där fick vi tillfälle att lära känna varandra ännu bättre.
Vi tittade på varandras medhavda portfolios och utbytte erfarenheter

och skrattade åt roliga tillfälligheter. Två konstnärer kom på
att de på somrarna bodde på var sin sida om en ö i Göteborgs
skärgård och målade denna från var sin sida.

På detta möte pratades också om ett framtida nätverk för
Sweakonstnärer på alla nivåer. Målet för nätverket ska vara
att underlätta kommunikationen och möjliggöra ett utbyte
konstnärer emellan. Tanken är att som konstnär kunna resa
mellan olika länder för att ställa ut, undervisa, byta ateljé och
utbyta erfarenhet och inspiration. Förslagsvis skulle detta
nätverk vara baserat på en hemsida som skulle ligga som en
länk under SWEA Internationals hemsida. Kanske kunde
man kalla nätverket för SWEA ART? 

Framtiden ser spännande ut för konstnärerna och de konst-
intresserade inom SWEA. Vi ser fram emot ett konstnärligt
jubileum 2004 och vi hoppas också att intresse ska finnas att
ordna egna utställningar och annat utbyte mellan konstnär-
erna i avdelningar runt om i världen. 

Gabriella Legillon, SWEA Paris
galalegillon@hotmail.com

Parissalongen

Kari Rosvall, SWEA Irland och Gabriella Legillon, SWEA Paris, var 
två av utställarna på SWEAs konstutställning i Paris

Konsten
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Det finns så många skönsjungande Sweor i körer runt om i
SWEAland och då tycker vi att det är ett ypperligt tillfälle att i
samband med 25-årsjubiléet bilda en jubileumskör.

Det finns Sweor, som har bildat egna körer i sina avdelningar. Det
finns Sweor, som sjunger i lokala körer på orten där Ni bor.

Det finns Sweor, som har sjungit i kör tidigare, men kanske inte
har hittat någon kör på orten där Ni nu bor.

Det finns Sweor, som är solister, men kanske kan tänka sig att
anpassa sig till en kör. 

Här vänder vi oss till Er alla !

Vad Du bör tänka på innan Du anmäler Ditt intresse är:

•   att Du bör ha körvana

•   att  Du måste själv kunna öva in Din stämma

•   att Du på egen bekostnad måste befinna Dig i 
Stockholm under jubileumsdagarna 2004

Anmälan och eventuella frågor

Ulla Hising
57 Copse Wood Way
Northwood, Middelsex
HA6 2TZ
England

Tel.: +44 (0) 1923 840 740 
Fax: +44 (0) 1923 840 940
E-post: ullahising@hotmail.com

SWEA JubileumskörSWEA i korthet

SWEA, Swedish Women’s Educational
Association, Inc., är en global ideell
förening för svenskor och svenskta-
lande kvinnor som är eller har varit
bosatta utomlands. Genom att samla
Sweor kring vårt gemensamma
språk, vårt svenska ursprung och kul-
turarv blir SWEA både en träffpunkt
och ett skyddsnät med länkar över
hela världen som gör livet utomlands
lättare och ger stöd vid utflyttning
och återkomst till Sverige.

SWEAs syfte är att värna om det
svenska språket, stödja och sprida
kännedom om svensk kultur och
svenska traditioner, förmedla person-
liga och professionella kontakter,
samt etablera ett nätverk Sweor emel-
lan över hela världen. SWEA stöder
utbildning genom stipendier samt
olika projekt med svensk anknyt-
ning.

Idag har SWEA cirka 8 000 medlem-
mar i 70 lokalföreningar i 32 länder
på fem kontinenter. Föreningen star-
tades av Agneta Nilsson i Los
Angeles 1979. Prinsessan Christina,
fru Magnuson, är föreningens heders-
ordförande. Ordförande sedan 2002
är Christina Moliteus. 

Ni
som anmälde er via epost

under tiden 10-21 augusti till Ulla
Hising bör anmäla er igen eftersom
hon under den tiden förlorade ett

större antal meddelanden. 
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BEIJING SWEA Asien var först ut med
regionmöte och skrev historia den 20 sep-
tember 2002. En stor eloge till SWEA Beij-
ing för alla arrangemang runt mötet och
för det mycket intressanta program som de
satt ihop till de gästande Sweorna . 

Styrelseledamöterna och Susanne Rapp,
SWEA Internationals representant, sam-
lades runt bordetoch åhörare från regionen
samt ledamöter i SWEA International var
till stor hjälp vid många frågeställningar. 

Rapporterna från regionens avdelningar
var olika i omfattning och några fick i upp-

drag att göra upp riktlinjer för hur dessa
rapporter skall se ut till nästa års RM.
Susanne Rapp informerade om att SWEA
Internationals stadgar kan användas tills
avdelningsstadgarna är färdiga. 

SWEA Asiens ekonomiska situation
diskuterades. Singapore förvaltar regionens
resefond och redovisade den. Mötet beslu-
tade att  Singapores kassör Birgitta Ehr-
gartner, tillsammans med resekommittén
skall ta fram nya riktlinjer för resefonden.
År 2005 måste regionen vara helt ekono-
miskt självgående och det är viktigt att re-

dan nu börja bygga upp en ekonomisk bas
inför detta. Christina Moliteus informer-
ade om att man även från SWEA Inter-
national försöker se över om det finns möj-
lighet att få fram en ekonomisk grundplåt
till administrativa kostnader inom region-
erna.

Förberedelserna inför SWEAs 25-årsjubi-
leum fortskrider och frågan om en gemen-
sam trähäst från region Asien togs åter upp.
Det finns fortfarande ett stort intresse av
att ha en sådan och mötet beslöt att försöka
genomdriva en Asienhäst. 

Förbjudn

Kerstin Alm och Christina Moliteus äter kinesiskt

SWEA Boston på vingårdsbesök utanför Toronto

Regio

Bildkavalkaden

Fem flickor i Toronto

Ung 
och 
glad!

Salongsmingel i Paris

SWEA Oslo bjuder
2003

Eivor Lund och Britt Marie Wood, båda Minnesota

Lugnt möte i Vilda Västern

På
möte
i
To-
ronto!

Louise Enhörning och Barbro Sultan 
sjunger SWEAsången

Niagara Falls fick SWEAbesök



Bildkavalkaden

PARIS Att Paris är värt ett RM tyckte det
hundratal Sweor som kom samman där
inför mötet i Mellersta EMA. Vi fick upp-
leva ett fantastiskt program; Svenska kul-
turhuset, Svenska Klubben, en vernissage,
gala på Senaten, färd på Seine i månsken, ett
slott och intressanta, guidade vandringar i
Mar-ais och Montmartre. Tid för shopping
fanns det också. Många kassar blev det!  

I mötet deltog tio av de tolv ordförande-
na. Tyvärr saknades Israel och Rimini. Väl-
komna gäster tillika stort stöd var SWEAs
vice ordförande Susanne Rapp och vår för-

ra ordförande Kerstin Velander.
Regionordföranden började med att be-

rätta om de förändringar som kommit  i
samband med omorganisationen, bl. a. att
åhörarna var välkomna att ta del i diskus-
sionerna, vilket de sedan också gjorde.

Mycket trevlig var den presentation
varje ordförande gjorde av sin avdelning.
Mot den bakgrunden förstod vi sedan var-
andra mycket bättre. Roligt var också att
höra om SWEAs energiska PR-kommit-
tés många projekt och om planerna för
Silverjubiléet. Skattmästarens positiva

rapport talade om en lyckad lottförsälj-
ning på mingelkvällen och om utsikten
att efter galakvällen få skutan flott. Av-
delningarna beslöt att samarbeta för att
finna föredragshållare och regionordför-
anden erbjöd sig sammanställa textmate-
rial från de olika avdelningarna till ett
Regionnytt som sedan kan publiceras
av avdelningarna i olika utskick till med-
lemmarna. Liksom de andra två Europa-
regionerna önskade även denna sin egen
resefond i stället för den gemensamma
europeiska. År 2003 samlas vi i Rimini.

Gunilla Ericson, New York, och Ulla Uller, Saudiarabien, på
Svenska Ambassaden i Wien

na Staden i Beijing

onmöten

in till RM 18-21 september
. Välkomna!

Margareta Sjödin på egenmålad häst utan-
för Stockholms Stadshus 6 juni 2002

Boel Alkdal i Valdemossa, Mallorca

Kersti Winblad von Walter får puss
av Tunasångare

En leende Prinsessan Birgitta 
njuter av underhållningen

Gunvor Sahlqvist, Eva Bedroth, Harriet Hammarstedt och Ulla Hising hade
skojigt på Mallorca

Sjungande Karin Pagmar i Wien

Ulla Britt Aminoff
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en otroliga sommaren i Sverige fick också ett slut. För
min del avslutades den  med SWEAs  Sverigemiddag i
Hasses Lada i Båstad.  

270 sommarbruna, festklädda, minglande, skrattande, sor-
lande kvinnor hade samlats och jag måste erkänna att det hela
först kändes lite skrämmande. Jag var tvungen att stanna till ett
tag och samla mig lite innan jag gick in. Fyra veckors semester
och frivillig isolering från omvärlden
gjorde att SWEA kändes väldigt långt
bort. Men så efter några djupa andetag
var jag redo.

Först registrering och avprickning på
listan, och jo, därinne ser jag några kända
ansikten. Det minglas och det sorlas och
med en välkomstdrink i handen känner
jag mig säkrare och kan navigera runt,
hälsa och konversera. 

Det här är en viktig del av Sweaträff-
arna, att träffa gamla och nya bekanta,
prata och byta erfarenheter. Kanske är
detta det enda tillfället på året då man ses,
innan var och en far iväg till sina respek-
tive liv ute i världen. Självklart hinner
man inte med så väldigt mycket prat just
denna enda kväll. Men man kan ju välja
att stanna några extra dagar och vara med
på de arrangemang som anordnas i sam-
band med mötet. I år fanns det möjlighet
till särskild mingelafton på Skansen i
Båstad, en golfrunda med andra golftoki-
ga Sweor, ett besök på Norrvikens
trädgårdar, gallerirunda i Båstad och säl-
safari. Ett imponerande program sam-
mansatt och arrangerat av Örestads
Sweorna.

I förrummet till Hasses Lada bjöds vi på förutom välkomst-
drink på musik av Riksspelmännen Laif och Ninni Carr och
deras båda barn. 

Så bjöds vi in att ta plats i den stora ladan. Nu skall man veta
att det här inte är vilken lada som helst. I den här ladan har
man parkettgolv som säkerligen lockat många att ta sig en
svängom, väggarna är dekorerade i bästa Las Vegas stil och i
taket hänger en riktig gammal diligensvagn. Och från den stora
bilden på kortväggen övervakar Hasse Andersson själv vimlet
och sorlet av de samlade damerna. Man förstår att i den här

ladan är det Hasse som är kung. 
Kvällens konferencier, Gun Björklund, inledde och bjöd

sedan in till den vackra buffen med olika sorters lax och
räkor, god potatissallad, och så glass till dessert. Svenskt, som-
rigt och mycket gott.

Vid den årliga Sverigemiddagen delas Swea-stipendierna ut
och även Årets Svenska Kvinna får sin utmärkelse. Årets kul-

turmötesstipendiat Sofie Persson fick sin
check på 7000 dollar för att fortsätta sin
forskning om sameättlingar i
Nordamerika. Litteraturstipendiaten
Silvia Müller från Schweiz mottog också
sin check på 7000 dollar för att avsluta
sina studier på temat svensk privatprosa. 

Årets Svenska Kvinna Eva Olofsson tog
emo utmärkelsen för sitt arbete med att
förbättra tillvaron för utsatta barn i
norra Thailand. En beundransvärd gär-
ning. Det har diskuteras mycket om var-
för SWEA inte idkar välgörenhet. Och vi
har fått lära att det kan inte SWEA på
grund av de skattelagar som gäller i
Kalifornien, där SWEA en gång grun-
dades. Men Sweor kan ägna sig åt väl-
görenhet, och under kvällen samlades det
in över 14000 svenska kronor till Eva
Olofssons projekt BaanChitviMai.

Sedan var det dags för Hasse
Andersson och hans Monica att ta plats
på scenen för att underhålla med några av
sina härliga låtar. ”Har jag sagt till dig att
jag älskar dig?” ”Liten Elin” och så
naturligtvis ”Får man ta hunden med sig
in i himlen?” som var Hasse Andersson
och Kvinnaböskebands genombrottslåt.

Vi gungade i stolarna och klappade takten och njöt av redig
skånska. 

Därefter närmade sig kvällen sitt slut. Det började bli sent
och efter lottdragningen sorlade vi ut i sensommarnatten.
Några av oss Paris-Sweor hade turen att få kampera hos Paris
Swean Helene Mjörndal. Vi avslutade kvällen med efter-
snack, ett glas vin och paté de fois gras. 

Man tar väl med sig seden dit man kommer.

Monica Hallworth, SWEA Paris

Sommarfest i Båstad
SWEAs Sverigemiddag är ett tillfälle för Sweor från hela världen att få träffas och umgås

för en kväll, eller för några dagar. Kulmen för detta evenemang är middagen, som 
detta år avnjöts i Hasses Lada utanför Båstad och höjdpunkten på middagen 

är när vi Sweor får stifta bekantskap med Årets Svenska SWEA-kvinna 
och våra stipendiater i interkulturella relationer och svensk litteratur.

Sverigemiddagen

Hasse Andersson i sin lada
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Sverigemiddagen
Eva Olofsson – Årets
Svenska Kvinna 2002

Årets Svenska Kvinna år 2002, Eva
Olofsson, har de senaste 35 åren arbetat
för att förbättra tillvaron för utsatta
barn i Norra Thailand och i Bangkok.
När hon först kom till Thailand 1966
arbetade hon på ett skolhem för barn till
spetälskesjuka föräldrar. I dag arbetar
Eva med stiftelsen BaanChivitMai (hem
med nytt liv), som hon varit med om att
grunda. BanChivitMay arbeter framför
allt med förebyggande och hjälpande
verksamhet för handikappade och
aidssjuka barn och för barn och ungdo-
mar som riskerar att säljas till prostitu-
tion. I Bangkok driver man ett projekt
som arbetar för att handikappade barn
och barn med svåra hemförhållanden
skall få en plats där man slipper se våld
och misshandel och istället möter kär-
lek, omsorg och glädje. I ChengRai, i
norra Thailand driver man ett hem där
ett sjuttiotal barn bor, arbetar och går i

skolan. Barn som annars riskerat att ha
hamnat i knarkgäng eller att ha sålts till
prostitution. På tomten odlas bland
annat ris, grönsaker och fruktträd, och
ett hönshus med 200 hönor, 10 grisar
och en damm med fisk ger ett bra till-
skott till hushållet. I trakten finns dess-
utom ytterligare ett par logement som
byggts upp i en avlägsen by för att
ytterligare ett trettiotal barn skall få till-
gång till skola. Mitt i ChiengRai har
man byggt ett bageri som ger möjlighet
till utbildning och sysselsättning för
ungdomarna samt inkomster till
BaanChivitMai. Dessutom hjälper ton-
årsflickorna till med verksamheten
genom att tillverka tygblommor, kort
av naturpapper och genom att väva och
broderar dukar, tabletter och tyger.   

Ett annat viktigt projekt är att hjälpa
och stödja de många familjer som drab-
bas av aids. Här har stiftelsen ett team av
thailändska medarbetare som gör hem-

Sofie Persson – SWEAs
kulturmötesstipendiat

Årets stipendium för studier i interkul-
turella relationer tilldelades i år same-
forskaren Sofie Persson från Hudiks-
vall. Stipendiet kommer att användas
till en resa till Alaska och Canada, där
hon planerar att avsluta sitt avhandling-
sprojekt, som söker svar på frågan om
en same är en same även långt borta från
samernas land. Under 1880-1890-talet
genomfördes en organiserad invandring
av svenska och norska samer till Alaska.
Myndigheterna ville att samerna skulle
lära ut renskötsel till urinnevånarna i
landet och projektet slog mycket väl ut.
1937 beslutades dock att endast
eskimåer fortsättningsvis skulle ha till-
stånd att idka renskötsel i Alaska.
Samerna skingrades. Vissa åkte hem,
andra bosatte sig i Seattle och  en stor
grupp flyttade till Kanada, där de kunde
fortsätta med rennäring. Det är bland
dessa, ca 30 000 samer, som fortfarande
finns kvar i Alaska, Kanada och övriga
USA, som Sofie skall söka svaret på vad
ättlingar till utvandrade samer har
gemensamt med ättlingarna till dem
som stannade kvar. Byter man identitet?
Hur påverkas man av sin omgivning?
Och vad är integration?

Silvia Müller – SWEAs 
litteraturstipediat

Silvia Müller är doktorand och univer-
sitetslärare vid svenska institutionen i
tysktalande delen av Schweiz. I sin
avhandling om svensk privatprosa 1650-
1750, gör hon en jämförande analys av
manligt respektive kvinnligt språk och
textmönster i självbiografier och dag-
böcker från tiden. Stipendiet kommer
att användas till att finansiera det halvår,
som hon behöver för att avsluta avhan-
dlingen, samt förhoppningsvis även för
ett besök till Sverige. Hur Silvia över
huvud taget kom in på sina svenskstu-
dier är en lustig historia. ”De flesta tror

besök hos familjer med aidssjuka
familjemedlemmar. Man har nyligen
invigt huset ”Eden” där man tar emot
aidssjuka och aidsdrabbade barn som
ingen vill ta hand om. 

Den spontana insamlingen under
Sverigemiddagen gav drygt 15 000
kronor och försäljningen av blom-
mor etc gav 3 000 kronor. Dessa pen-
gar kommer att användas till ett nytt
hem, där aidssjuka barn kan få be-
handling i form av bromsmediciner
samt en plats att tillbringa sin sista
tid. 

”Tack för er satsning, alla Sweor”,
säger Eva Olofsson. ”Och varmt
välkomna att hälsa på oss om ni är i
Thailand. Om målet skulle vara att
hjälpa alla skulle det kännas hop-
plöst, men vi gör så mycket vi kan
för dem vi har runt omkring oss.
Ingen kan hjälpa alla, men alla kan
hjälpa någon.”

att jag är gift med en svensk, men då
brukar jag svara att jag är inte gift med
mitt huvudämne, men med mitt
biämne”. Silvia är nämligen gift med en
italienare och började med att studera
italienska vid universitetet. Men så ham-
nade hon av en slump på en föreläsning
om Eddan och hon fascinerades så till
den grad av dessa uråldriga isländska
sagor att hon började översätta dem till
tyska, enbart med hjälp av lexikon. ”En
hel del blev faktiskt rätt, men jag hade
givetvis även missförstått och misstolkat
stora delar, till min professors stora
förnöjelse”.  Här föddes dock Silvias
intresse för nordiska språk och i dag är
hennes huvudämne svenska. Italienskan
utövar hon huvudsakligen inom hem-

Glada pristagare. Fr. v. Sofie Persson, Eva Olofsson, Silvia Müller. 
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et hela började i Sollentuna på 40-talet. Margaretta
bestämde sig tidigt för att om hon fick stora bröst
skulle hon bli filmstjärna, annars lärarinna. Fast det

här med reklam och illustration var också något som hon var
road av under hela skoltiden. När det var dags att fundera
över yrkesvalet lockade Konstfack, men Margaretta avstod
från att söka. Hon tyckte inte att det hon gjorde dög. 

Istället tog hon en Solstickan tändsticksask, skrev upp några
tänkbara yrken på sidorna och lät slumpen avgöra vilken sida
som skulle komma upp när hon kastade den. Valet stod mel-
lan lärare, laboratorieassistent och reklambranschen.  

Det blev laboratorieassistent, med klinisk kemi som spe-
cialitet. Margaretta arbetade under Georg Klein på Karolinska
Institutets avdelning för tumörbiologi under några år. Sedan
blev äventyrslustan för stor. Drömmen var att jobba sig jor-
den runt. 

Genom sitt arbete fick hon, tillsammans med sin syster,
också laboratorieassistent, möjlighet att resa ner till Nairobi i
Kenya för att starta laboratorieverksamhet på uppdrag av KI.
Dessutom skulle tjejerna hålla ett öga på konstruktionen av
en ny strålbehandlingsklinik i samarbete med bland andra
Jerzy Einhorn, berömd svensk tumörläkare. En riktig utma-
ning i en främmande
världsdel.

- Jag har så många roli-
ga minnen därifrån att
det skulle kunna bli en
egen artikel, skrattar
Margaretta. Men jag
hade i alla fall en Boy.
Vi anställde honom för
vi tyckte synd om
honom, han hade två
fruar och många barn
att försörja. I början vis-
ste vi inte vad vi skulle
ha honom till men gan-
ska snabbt blev vi rejält
bortskämda.  

Saknaden av årstider i
Afrika gjorde Marga-
retta rastlös och efter
drygt ett år reste hon
tillbaka till kliniken i
Stockholm i förhopp-
ningen att få ett nytt
utlandsuppdrag någon
annanstans. 

Och det fick hon. I Boston. Först på The Retina Foundation
(Massachusetts Eye and Ear Infirmery) och sedan på Harvard
Medical School, Research for Infectious Diseases vid
Children´s Hospital under John F. Enders (som  tidigare erhål-
lit Nobelpriset i medicin för att han isolerade polioviruset). 

På Children´s Hospital blev hon kvar i 7 år. Under den peri-
oden träffade hon sin tillkommande, Roger, engelsman och

ingenjör. När sedan systern ringde och behövde både tärna och
best man till sitt bröllop i Sverige tyckte Margaretta att man
lika gärna kunde ha dubbelbröllop, hon och Roger skulle ju i
alla fall resa dit. Och så blev det, med vigsel i Seglora kyrka på
Skansen i Stockholm, på svenska flaggans dag. Paret bosatte sig
i Marblehead utanför Boston och Margaretta slutade jobba när
hon blev gravid. Äldsta dottern Samantha föddes 1976.

Att sitta overksam med en liten baby var inte Margarettas
melodi. Hon började baka tårtor och kakor till coffee shops på
orten för att ha något att göra. 

Barnkläderna var heller inte roliga, tyckte Margaretta.
- På den tiden var allt antingen ljusblått eller skärt. Det gillade

jag inte så jag började sticka och virka själv, barnkläder i starka,
klara färger som rött och orange. Det väckte uppmärksamhet.

Sweaporträttet

”Jag ger aldrig upp!”
SWEAs golftokiga webmaster lever ett innehållsrikt liv, ibland nära

döden. Möt Margaretta Simpson, en modig tjej som inte gav upp.
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Jag sålde mina stickade plagg på en hantverksaffär i
Marblehead. Man fick dåligt betalt men det var kul. 

Så småningom utökades sortimentet med stickade toppar
och bikinis för vuxna. En investering i en stickmaskin ökade
kapaciteten. Margaretta stickade måndag till fredag. Sedan
sålde hon det hon gjort i lokala affärer på helgen. Hon
anställde folk som stickade åt henne. En affärsidé höll sakta på
att ta form. Mitt i alltihop födde Margaretta sin andra dotter
Kimberley 1978. 

Men Margaretta ville sälja till fler, ville expandera. Att
idén och designen höll visste hon redan. Hon fick kon-

takt med en agent i New York som representerade henne och
sålde hennes kollektioner över hela USA. Med agenten som
marknadsförare koncentrerade sig Margaretta på tillverknin-
gen och byggde upp ett företag som sysselsatte cirka 100 stick-
erskor, varav 35 fast anställda. Man sålde ca 10 000 stickade
plagg per år under varumärket ”Margaretta”. Företaget hade
tre egna affärer i Bostonområdet. Affärerna blomstrade, livet
lekte. Då slog Ödet till och det hårt. 

1990 gick Margaretta på en hälsokontroll då man upptäck-
te att hennes värden var usla. Diagnosen blev kronisk njurin-
flammation, som försämrades och ledde till njursvikt, d.v.s.
njurarna slutade fungera helt och hållet. Dialys tre gånger i
veckan samt hoppet om en njurtransplantation höll
Margaretta vid liv. I augusti 1993 fick Margaretta äntligen sin
transplantation.

- Första året var vidrigt, berättar hon. Jag fick en massa
biverkningar av medicinen som skulle förhindra avstötning
av det nya organet. Och den medicinen skulle jag äta livet ut!
Men jag slapp i alla fall dialysen och kunde resa en del. 

Eftersom Margarettas företag stod och föll med hennes
design blev det oundvikligt att verksamheten avvecklades när
Margaretta blev sjuk. En epok i hennes liv var över. Men ödet
hade mer i beredskap. 

Medicinen som förhindrade avstötning hade fler effekter på
Margaretta än önskat. 1995 hittade man en elakartad tumör i
blåsan, en biverkning av medicinen som inte är ovanlig.
Margaretta genomgick flera operationer, tumören togs bort
men man avstod från både cellgifter och strålningsterapi på
grund av riskerna med den avstötningshämmande medicinen
hon tar. Allt gick bra och Margaretta mådde fint igen. 

Ett år senare upptäcktes en ny tumör. Den här gången gick
det inte att operera, tumören hade infiltrerat vävnaderna.

Margaretta fick veta att det inte fanns mycket man kunde
göra. Men denna gång beslöt man sig för att prova cellgifter,
trots riskerna. Vad hade hon att förlora?

- Jag tappade allt hår på kroppen, ögonfransar, ögonbryn, ja
allt! Det var jobbigt, berättar Margaretta. Men min pappa sa
alltid att ”nu är det som det är, gör det bästa av situationen”.
Jag har försökt leva efter den principen under hela sjuk-
domsperioden. Aldrig, aldrig, aldrig ge upp!

Men denna gång blev Margaretta sämre och sämre.
Omgivningen fruktade det värsta och läkarna gav inga löften
längre. Det såg mörkt ut.

Margarettas syster hade hört talas om en medicin som med
viss framgång  testats på cancerpatienter i Sovjetunionen. Den
var egentligen inte tillåten i USA, men Margarettas tumör-
läkare hjälpte henne få tag i den. 

- Jag hade ju inget att förlora. Annat än mitt liv, och det var
redan i fara, säger Margaretta.

Och tro det eller ej, några månader senare när Margaretta var
på den första kontrollen för att se om cellgifter och
mirakelmedicin hade gjort någon verkan, då var tumören
borta! Läkarna skakade på huvudena i förundran. Nu, sex år
senare, är Margaretta fortfarande tumörfri. Men sjukdomarna
och behandlingarna har tagit hårt på hennes sköra kropp. 

Under de friska perioderna när Margaretta orkade började
hon jobba lite extra på en datafirma och kom i kontakt med
Internet. Hon tog kurs efter kurs i allt som fanns när det gällde
programvaror: Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Axcess,
FrontPage, Adobe Photoshop och PageMaker, Corel Draw.
Intresset för datorer och program stimulerade hennes relation
till text och bild. Den gamla drömmen om formgivning vak-
nade till liv igen.

Margaretta gick med i SWEA 1994, mest för att ha något
att göra och träffa nya människor, hon hade inte hunnit

med vänner under de tuffa åren med firman och sjukdomen.
SWEA fyllde tomrummet efter arbetet. Hon blev kassör 1995.

- Jag kände att jag behövde den här gemenskapen och att jag
ville ge något tillbaka, säger Margaretta. 

Tidigt föreslog Margaretta att SWEA skulle ha en hemsida
på Internet, dels lokalt i Boston, dels internationellt. I början
var det kalla handen. Alla trodde Internet var en fluga. Men
skam den som ger sig, även om man får göra jobbet själv. 1998
lanserades SWEA Bostons hemsida efter det att SWEA
International startat en blygsam satsning på information via
Internet. 

Så småningom fick hon uppdraget att tillsammans med Eva-
Gitta Nabih göra om SWEA Internationals sajt som presen-
terades i januari 2001. Där kan man hitta allt om SWEA i
Sverige och världen, med länkar till de lokala avdelningarna. 

- Jag jobbar mer än heltid med SWEA, internationellt och
lokalt. Jag investerar massor i utrustning, program och mater-
ial på egen bekostnad, men det är en möjlighet att få göra
något jag tycker är roligt. Förutom att spela golf och resa,
förstås, ler Margaretta Simpson.

Och vi andra Sweor ser på i stum förundran över hur hon
orkar och önskar att vi också kan ta svårigheterna som hon
den dagen det behövs. Under tiden loggar vi in på
www.swea.org och fascineras av allt som händer.

Text och bild: Lotta Lindbo
SWEA Stockholm

Sweaporträttet
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2003
10 januari Sista dag för nominering-

ar till Årets Svenska Kvinna
31 januari Sista dag för inlämning av

bidrag till SWEAs jubileumsutställning
på Millesgården sommaren 2004

31 mars Sista anmälningsdag till
Jubileumskören

Kalendern
4-5 april Styrelsemöte SWEA

International i New York
9-10 juli Ölandsdagarna
8-9 augusti Sverigemiddagen i Väster-

ås. Besök SWEA Västerås hemsida! 
13 augusti Seminarium om

juridiska, ekonomiska och praktiska
aspekter på globalt liv i samarbete med

Svenskar i Världen. Stockholm
18-21 september Regionmöten i

Oslo. Västra EMA, Östra EMA
3-5 oktober Regionmöte i

Washington. Östra Amerikas
10-17 oktober Regionmöte i San

Francisco. Västra Amerikas
17 oktober Regionmöte i South

Regionmöten

Tre möten i Toronto

Amerikas första gemensamma region-
möte någonsin arrangerades av SWEA
Toronto. Solen lyste i dagarna tre över
Sweor från hela Nordamerika på stads-
promenader, shoppingrundor, galleri-
turer och utflykter till Niagara och
McMichaels i Kleinburg. Utöver en
galakväll på pampiga Casa Loma då vi
även firade SWEA Torontos 20-årsju-
bileum med festmiddag, körsång och
balett, avnjöt vi flera trevliga middagar
och en fascinerande teaterupplevelse
tillsammans. Totalt deltog 198 Sweor
varav 79 från Toronto.

Lördagen ägnade de tre regionstyr-
elserna med åhörare åt sina respektive
regionmöten. SWEAs grundare,
Agneta Nilsson, gick runt till alla
möten och berättade på sitt inspi-
rerande sätt om 25-årsjubiléet 2004 och
om SWEA-hästen i Stockholm. Även
PR-kommitténs Anna Blomdahl talade
hos alla tre regionerna om PR-arbetet
inom SWEA.

Vår region, Mellanamerika, höll ett

välbesökt möte med många intresserade
medlemmar som uppmuntrades av RO
Barbro Sultan att deltaga i diskussion-
erna kring de olika mötespunkterna.
Mest omfattande blev diskussionerna
kring regionens finansiering och två
beslut fattades med syfte att stödja
regionkassan. Varje avdelning skall beta-
la två dollar per medlem under 2002 till
regionkassan och tre dollar under 2003.
Dessutom fattades beslut om att anord-
na ett regionlotteri samt instifta en rese-
fond, från vilken ordförande och vice
ordförande i mindre bemedlade avdel-
ningar och olika nyckelpersoner för
regionmötet skall kunna ansöka om
bidrag till sina RM-resor.

Mötet ansåg även att ROs resa till ISM
i Budapest skall bekostas av SWEA
International.

Vad gäller regionens kommittéer del-
tog en rad redan fungerande kommittéer
på mötet: Nominerings-, Finans-, PR-
samt Nya Avdelningar & Medlems-
skapskommittén. Tillsättandet av en
Eventkommitté diskuterades också.

Det beslöts att ett redaktörsnätverk
skall upprättas inom regionen med syfte
att utbyta erfarenheter och nyheter mel-

lan tidningarna.
Samtliga motioner från Amerikas och

Europa avslogs. Minnesota motionerade
för att ett bidrag om fem dollar per
medlem till regionkassan skulle begäras
från SWEA International, medan mötet
ansåg att en dollar per medlem var en
mer realistisk begäran. Los Angeles i sin
tur motionerade för att varje avdelning
skulle bidraga med en dollar per med-
lem till regionen, vilket avslogs då mö-
tet redan beslutat om en högre summa.
De för sent inkomna motionerna från
Europa diskuterades och avslogs som
ogenomförbara.

Problemet med icke-Sweor som
besöker SWEAs arrangemang som
gäster, men inte vill bli medlemmar,
togs upp. Den allmänna rekommenda-
tionen från alla avdelningsordförande
var att dessa gäster måste krävas på en
avgift som är högre än den Sweorna själ-
va betalar, vilket innebär att gäster skall
betala även vid gratisarrangemang.

Avslutningsvis beslöts att värdför-
eningar för kommande regionmöten
blir South Florida den 17 oktober 2003
(med efterdagar) och i Denver 2004.

Så passande att SWEAs alla tre
Amerikas regioner fick mötas i just
Toronto! Toronto på Huron-indianska
betyder nämligen just mötesplats.  

I Östra Amerikas allra första
årsmötesförhandlingar i den nya kosty-
men deltog ett 45-tal Sweor. Ginga
Sewerin-Olsson, regionordförande,
berättade om regionens och nyordnin-
gens första halvår. Alla avdelningsord-
förande gav sina chapter reports, vilket
kanske var dagens mest uppskattade
punkt. Frågorna från mötesdeltagarna
haglade och det var många positiva
kommentarer efteråt. Ing-Marie Ando,
New Jersey, rapporterade från sina kon-
takter med regionens redaktörer om

SWEAblad och annonsering. Medlems-
information, och information om och
inom regionen, anses mycket viktig och
mötet antog ett färdigt förslag om en
regionredaktör. Karin Mondet, Boston,
har förklarat sig villig att löpande sam-
manställa och vidarebefordra informa-
tion till regionens redaktörer och till
websidan.

Regionens ekonomi diskuterades och
mötet enades om att avdelningarna i år
bidrar med minst en dollar per medlem.
Ett högre belopp föreslogs tas upp nästa
år. Mötet ansåg att regionordförandens
deltagande i Budapest får ersättas till en
del av regionen då Internationals
ekonomi f. n. inte tillåter en sådan kost-

nad, och att regionsekreterarens och
kassörens deltagande i RM bör täckas av
regionen. Mötet välkomnade med glädje
vår nya regionkassör, Anita Jagdman
från North Carolina. En spontan insam-
ling – Ge en peng till SWEAs gäng –
inbringade regionkassans första dollar!

Anna Blomdahl gjorde en uppskattad
presentation  av PR-kommittens alla
projekt. Vi diskuterade framtida möj-
ligheter och Monica Rabe, Virginia
Beach, ombads berätta om sin dröm om
ett interkulturellt SWEA-center på
webben. Idén mottogs med stor entu-
siasm.    

Nästa RM går av stapeln i Washington
DC första helgen i oktober 2003.
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Florida. Mellersta Amerikas
24-26 oktober Regionmöte i Rimini.

Mellersta EMA 
28 oktober-2 november Regionmöte

i Hongkong. Asien

Ändringar i kalendariet kan ske. Besök
därför SWEAs hemsida www.swea.org.

NN
är jag var sex år flyttade vi till
Mölnlycke, utanför Göteborg.
På den tiden fanns det ingen

stor fabrik i Mölnlycke som gjorde
toalettpapper, tamponger, sjukvårds-
material.  Det fanns bara en liten fabrik
där man spann och färgade sytråd. 

Vi barn brukade cykla ner till den
lilla forsen framför fabriken, ställa cyk-
larna på bron och hänga över räcket för
att titta ner i vattnet. Ibland var vattnet
gult, ibland var det starkt rött. Massor
av olikfärgade trådar hade fastnat runt
stenar och ris på botten, de dansade
med strömmen och vi hängde med
näsorna över vattenytan och väntade
med spänning på vilken färg nästa
använda färgbad skulle ha som vällde ut
i forsen.

Lite längre bort vid den lilla sjön
fanns en badplats som hette Frökens
Udde, där vi lärde oss att simma. Man
blev varken gul eller röd av färgbaden.
Möjligen blev jag blå för jag var så
mager och det var alltid 16° i vattnet.
Det regnade hela sommaren och sim-
fröken tvingade oss att gå ner i det kalla
mörka sötvattnet och stå på den dyiga
bottnen. Jag tänkte mig att det måste ha
varit en skolfröken, eller kanske sim-
fröken som drunknat där. Kanske låg
hon där i dyn på botten fortfarande.

I Mölnlycke hade mina föräldrar
köpt ett hus. Ett hus med sju rum och
sju äppelträd. Efter att ha tillbringat en
del av min barndom i Österrike i den
lilla staden Gratz, nära den italienska
gränsen, så tyckte jag att det var ett fuk-
tigt och ganska öde ställe vi kommit
till. Inga snöklädda bergstoppar och
vindrickande glada människorna på
restauranger utan vid vår nya boplats
fanns ett antal vattendrag med kusliga
namn som Tjärnen, med den fallfärdiga
Tjärngården, Hulebäcken och den bruna
stora Mölndalsån. 

De grå molnen låg ofta tungt i backar-
na runt vårt hus. Det regnade, snöade,
frös och töade om vartannat i månader.
Men det fanns en stor frihet över fälten,
i skogen, på landsvägarna där vi sprang
och cyklade. Vi fiskade, vadade i bäck-
en, åkte skidor och skridskor hela de

långa eftermiddagarna. Skolan slutade
tidigt och bara man kom hem till mid-
dagen var  ingen någonsin orolig.

När min syster och jag var utflugna
och alla de sju rummen inte längre
behövdes sålde mina föräldrar huset och
i mitt resande liv tänkte jag nästan aldrig
på Mölnlycke. Bara ibland när jag var på
toaletten i något land, långt från min
hemort och det stod Mölnlycke på
toalettpappershållaren. Då såg jag genast
det färgade vattnet i forsen framför mig.

Många länder och  många år senare sit-
ter jag mellan skyskraporna i down-
town Seattle, på en japansk restaurang.
Det är ISM år 2000, jag är ordförande i
Dublin och sitter bredvid en glad tjej
som heter Susanne Rapp.  Hon är ord-
förande i Bangkok. Efter en stund när vi
pratat kommer vi på att vi båda vuxit
upp i Mölnlycke. Vi har gått på samma
skolor i nio år, i parallellklasser, vi har
lekt på samma skolgård och varit med i
samma scoutgrupp i Tjärngården.

Helt otroligt, jag bara sitter och gapar
men kan inte för mitt liv komma på
vem det var i gruppen, hur hon såg ut
då. Jag tänker intensivt på henne hela
dagen medan bardomsminnena fladdrar
förbi och blandas av nya intryck som
indiandanser och båtturer runt Seattle.    

När jag ska somna på kvällen ser jag
plötsligt framför mig, den lilla flickan
på skolgården med rödlätt lugg och sin
busiga bästis. De fnissade ihop och jag
kommer ihåg att Susanne alltid var glad
då också. 

Så nu vet ni var SWEAs vice ord-
förande växte upp. Hennes och mina
vägar har korsats igen och vi fortsätter
att träffas på möten och skickar mail
mellan Bangkok och Paris. Och ibland
när vi sitter på toaletten på något fint
eller mindre fint ställe där det står
Mölnlycke på toalettpappret så tänker vi
på varandra, tvärs över jordklotet. Då
ser jag Susanne framför mig, fnissande,
med handen framför munnen precis
som när hon var liten. Det är vår hem-
lis. Och nu vet ni den också.

Gabriella Legillon
SWEA Paris

Min nya
barndomsvän

Mötet

Vid ISM i Budapest bestämdes att Re-
gionmötet för Östra och Mellersta
Amerikas skulle äga rum i Toronto.
Västra Amerikas bad att också få vara
med. Birgitta Westin, ordförande i
Toronto, var positivt inställd och vi i
Vilda Västern sadlade våra hästar för en
snabb mental galopp till Kanadas öst-
kust, där SWEA Toronto hade arrange-
rat ett utsökt program. 

På agendan fanns en rad punkter som
avverkades snabbt, bl. a. regionordför-
andens årliga rapport. Alla avdelnings-
ordförande gav en överblick från sina
respektive avdelningar, och vi kunde
konstatera, att de problem vi har ge-
nomgående är av samma karaktär. Det
visar sig vara svårt att få medlemmarna
engagerade. Kräftskivan, midsommarfi-
randet och julbasaren drar mest, och vi
beslutade att utbyta idéer, som ska leda
till intressanta kommande program.
Svenska konsulaten i Los Angeles och
San Francisco ska kontaktas för att få
information om besökande från Sverige,
som eventuellt kan anlitas som före-
dragshållare. 

Regionen arbetar för att komma igång
med sin administration och ekonomi.
Den ekonomiska frågan har lösts genom
att alla avdelningar betalar in en dollar
per medlem. SWEA Los Angeles har re-
dan donerat 626 dollar, dvs två dollar
per medlem. Able Freight har dessutom
betalt för kräftorna till årets kräftskiva,
vilket bidragit till ytterligare 600 dollar.
SWEA San Francisco har haft ett spe-
ciellt lotteri och halva vinsten, 138 dol-
lar, gick till regionkassan. Vår region
kommer därmed att ha en bra ekono-
misk start. Det beräknades att kontors-
utgifterna för regionen uppgår till unge-
fär 75 dollar.

Ett stort regionlotteri för våren 2003
är planerat. Två bra vinster ifrån samtli-
ga avdelningar och möjligen en flygbil-
jett till Sverige kan vara av intresse även
för andra än SWEAs medlemmer. 
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ÅRETS SVENSKA
KVINNA 2003

SWEA uppmanar härmed alla Sweor
att sända in nomineringar till SWEA
Årets Svenska Kvinna för år 2003!

Kandidaten skall vara en svensk kvinna,
vars bidrag inom kultur, mänskliga
relationer, handel eller vetenskap, på ett
markant sätt bidragit till att stärka ban-
den mellan Sverige och ett annat land.
Kandidaten behöver inte vara SWEA.

Årets Svenska Kvinna kommittén rek-
ommenderar kandidater till en jury
efter det att enskilda Sweor eller
lokalavdelningar har sänt in förslag.
Juryn väljer sedan en kandidat som
sedan utnämns till Årets Svenska
Kvinna av SWEA Internationals
styrelse vid årsmötet. Årets Svenska
Kvinna presenteras vid Sverigemid-
dagen 2002.

Förutom äran får vinnaren en minnes-
gåva. Pristagaren bjuds på Sverigemid-
dagen, hotell samt resan dit.

Nomineringar, inklusive ett utförligt
Curriculum Vitae, skall vara kommit-
tén tillhanda senast den 10 januari
2003. För att underlätta för juryn finns
ett formulär att fylla i med de uppgifter
som skall vara med. Formuläret är på
engelska, men kan fyllas i även på sven-
ska. Det skall fyllas i av den som vill
nominera en person. Formuläret kan
beställas av Lena Powers, se nedan,
eller hos din ordförande som fått det
per e-post under oktober månad.

Nomineringarna vill vi helst ha per e-
post. Alla förslag skall skickas till sam-
mankallande ledamot i Årets Svenska
Kvinna kommitté: 

Lena Powers
e-post: Lena@irial.com
tel: +1- 425-837 8814
fax: +1-425-837 1638
adress: Lena Powers
3627 248th AVE SE
Issaquah, WA 98029

USA

Regionmöten
MALLORCA Ett varmt mottagande
och två dagar fyllda med kultur, natu-
rupplevelser och kulinariska smaksensa-
tioner var det så dags för det historiska
ögonblick, då VEMAs första region-
möte skulle äga rum. Vi höll till på
Hotell Nixe Palace. Inga fönster för att
inte distraheras av solen eller Medel-
havets blågröna vatten och ljudisolerat
så vi inte skulle lockas av vågornas brus.

Klockan 9.15 hälsades alla hjärtligt
välkomna, särskilt Christina Moliteus
och Boel Alkdal. VEMA har tolv
lokalavdelningar varav tio ordförande
var närvarande och en vice ordförande.
Telemark representerades av en före
detta ordförande och hade inte någon
rösträtt. Tre bisittare satt med, men
övriga åhörare var bara ett fåtal. Alla
hade rätt att komma med frågor och
inlägg.

Berit Olsson, Malaga valdes till den
vakanta posten som regionens sekreter-
are. Den stora frågan har varit
ekonomin och styrelsen beslutade att
ett startkapital för 2003 från varje avdel-
ning ska inbetalas till regionkassan.

WIEN Tänk så mycket man får vara
med om som Swea! Regionmötets första
kväll satt vi ned till middag på svenska
ambassadens residens. Ambassadör
Gabriella Lindholm tog gästvänligt
emot oss i det vackra huset. Ulla Britt
Aminoff, SWEA Wiens ordförande,
hälsade oss varmt välkomna och Maud
Larsson, vår regionordförande presen-
terade vår nya stora region; Östra EMA
har 14 avdelningar och över 1 400 med-
lemmar! 

Ett innehållsrikt program hade gjorts.
En rundvandring hade redan hunnits
med under torsdagen och på fredagen
fick vi en stadsrundtur suveränt guidad
av Birgitta Kleisinger. Hundertwasser-
haus och Schönbrunn var två av höjd-
punkterna. Lunchen åts på historiska
Griechenbeisl. Wienerschnitzel såklart!

En konsert i Palais Liechtenstein bjöd
på musik av Mozart och Strauss med
sång och dans under kvällen. På klassi-
ska Restaurang Leupold fick vi senare
lyssna till musik framförd på bl. a.
blockflöjt och lergök av svenskan Maud
Schönbauer med kolleger från Tulln.

Regionmötet hölls på lördagen i
Svenska Skolan i Grinzing. I likhet med
andra regioners möten var ju detta en
premiär. Styrelsen presenterade sig och

Bidraget från avdelningarna kommer att
motsvara halva den faktiska utgiften,
som man hade för sin ordförande till
ISM i Budapest. Siv Svensson, UK fick
spontana applåder, när hon meddelade
att de hade beslutat att ge £100 till
regionkassan. UK drog också tillbaka
sin motion om ersättning till RO för
deras utlägg i Budapest efter redovisning
av Internationals ekonomi. MEMAs
motion om utträde ur Europeiska rese-
fonden fick vårt fulla stöd, men övriga
motioner från andra regioner behand-
lades inte, utan det beslutades att AO
meddelar RO vilka motioner man vill
stödja före 31 mars 2003. Nästa RM blir
i Oslo och 2004 planerar Sydafrika att
stå som värd. Jag kunde slå klubban i
bordet 17.35 och vi hade ännu god tid
att göra oss vackra till avslutningsmidda-
gen, där också Swean Prinsessan
Birgitta var närvarande.

Tillbaka på hotellet var det Medel-
havets vågbrus, månskenet och den
ljumma natten som fick fyra Sweor att
svalka sig i de salta böljorna.   

enskilda rapporter gavs från varje
lokalavdelning. Hur skulle regionens
finanser läggas upp, vilka bankkonton
skulle man ha? 

Det röstades för en motion om en
omfördelning av avgiften till SWEA
International, så att en del kunde gå till
Regionen. Man röstade för att tillsätta
en kommitté för löpande utvärdering av
SWEAs nya organisation. En motion
om att Europas regionmöten skulle
kunna vara separata men kunna hållas
på gemensam plats röstades också
igenom. Som följd av detta beslutade
mötet tacka ja till att hålla ÖEMAs RM
i Oslo nästa år.  

Internationella kommittéernas rap-
porter genomgicks. De nya stadgarna
kommenterades och lokalavdelningarna
uppmanades att på sina årsmöten godta
de reviderade lokala stadgarna. En
angenäm nyhet annonserades: en
anonym donation hade just kommit in
om Euro 350.

Regionmötet fick en härligt festlig av-
slutning med en mycket god middag på
gamla ärevördiga Hotel Stephanie. Sorlet
steg mot takkronorna, svenskan Karin
Pagmar underhöll med fantastisk sång,
vi åt och drack och pratade med gamla
och nya vänner.
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Skall Ni Flytta till London ?

Syftet med Anglo Relocations verksamhet är att göra 
Er flyttning så smidig som möjligt.

Vi har lång erfareneht av att söka rätt på bostäder att hyra eller köpa. Vi hjälper 

också till med skolor och mycket annat i samband med flyttningen. Spara tid och pengar 

för er själva och företaget genom att låta oss göra det tidsdrävande arbetet.  

Välkomna med förfrågningar till Aina Sjögren
T: +44 (0)1372 469019 F: +44 (0)1372 469127 info@anglorelocations.com www.anglorelocations.com

ANGLO RELOCATIONS
B R I D G I N G  T H E  G A P  F O R  T H E  F U T U R E

Underbar utsikt över

Stockholm
vid Norr Mälarstrand

Bed & Breakfast
$40/person och natt

Tel. +46 8 652 71 33
eva.holmberg-goecke@chello.se

Reservera i god tid
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SWEA Lokalavdelningar:
REGION VÄSTRA AMERIKAS (Amerikas=Amerika, Kanada, Sydamerika)
Ordförande Kerstin Alm +1 310 833-3030 +1 310 833 3030 wamericas@swea.org
Hawaii Martha Mayer +1 808 394-2815 +1 808 396-1205* hawaii@swea.org
Las Vegas Eva Roman +1 702 240-7879 +1 702 255-1791 lasvegas@swea.org
Los Angeles Berit Hokanson +1 310 204-5182 +1 310 204-5182 losangeles@swea.org
Orange County Laila Soares +1 949 786-2734 +1 949 786-2734 orangecounty@swea.org
San Diego Gunnel Schoenherr +1 858 485-8706 +1 858 485-1935 sandiego@swea.org
San Francisco Ann Faut +1 925 682-7167 +1 925 682-6639 sanfrancisco@swea.org
Santa Barbara Gun Malmström-Dukes +1 805 566-6648 santabarbara@swea.org
Seattle Ann Rådström +1 425 867-1516 +1 425 415-3657 seattle@swea.org
Vancouver Annica Carlsson-Hyman +1 604 736-9137 +1 604 257-5119 vancouver@swea.org
REGION MELLERSTA AMERIKAS
Ordförande Barbro Sultan +1 520 818-6652 +1 520 818 6653 mamericas@swea.org
Arizona Catherine Naghdi +1 602 494-7004 +1 602 494-7004 arizona@swea.org
Buenos Aires         Christel Löfqvist               +54 11 4798 7756 buenosaires@swea.org
Chicago Britt Mannertorp +1 847 426-8215 +1 847 695-7645 chicago@swea.org
Dallas  Mia Wunderlich +1 214 503-6611 +1 214 503-6644 dallas@swea.org
Denver Lena Capra +1 303 871-9674 denver@swea.org
Florida, South Kickan Williams +1 561 241-6323 +1 561 241-6358 florida@swea.org
Michigan Pernilla Sullivan +1 517 222 4531 +1 248 258 8885* michigan@swea.org
Minnesota Gun Edberg-Caldwell +1 651 430-0451 +1 651 430-0451 minnesota@swea.org
Toronto  Birgitta Westin +1 416 926-8022 +1 416 926-0910 toronto@swea.org 
REGION ÖSTRA AMERIKAS
Ordförande Ginga Sewerin-Olsson +1 781 431-7531 +1 781 431 1102 oamericas@swea.org
Atlanta Monica Eklund +1 770 578-4698 +1 770 578-9899 atlanta@swea.org 
Boston  Ulla Jönsson +1 781 221-6971 +1 781 221-6971 boston@swea.org
New Jersey Ing-Marie Ando +1 908 696-0710 +1 908 696-1439 newjersey@swea.org 
New York Ann Skogh +1 212 717-0735 +1 212 717-0869 newyork@swea.org 
North Carolina Anette Nordvall +1 919 876-1029 +1 919 876-1539 northcarolina@swea.org 
Philadelphia Anna-Kajsa Lindstedt +1 215 884-0005 +1 215 884-0006 philadelphia@swea.org
Virginia Beach Monica Rabe +1 757 486-3801 +1 757 486 4531 virginiabeach@swea.org
Washington DC Ulrica Kjell +1 703 716-8448 +1 703 716-8558 washingtondc@swea.org 
REGION  VÄSTRA EMA (EMA=Europa, Mellanöstern, Afrika)
Ordförande Ulla Hising +44 1923 84 0740 +44 1923 84 0940 vema@swea.org
Göteborg  Inga-Lena Wernersson +46 31 56 49 70 +46 31 56 57 79 goteborg@swea.org
Holland Lola Hill +31 20 640 1315 +31 20 345 86 24 holland@swea.org
Irland Maria Anderhagen +353 1 853 11 66 +353 1 284 85 16 irland@swea.org
Lissabon Ulla-Stina Ardevall +351 21 48 70 137 +351 21 48 70 137 lissabon@swea.org
Madrid Carina Björne +34 91 651 16 74 madrid@swea.org
Malaga Berit Olsson +34 952 47 65 73 +34 952 47 65 73 malaga@swea.org
Mallorca Kersti Winblad-von Walter +34 971 640 395 +34 971 71 07 29* mallorca@swea.org
Marbella Aja Bölander-Ramstedt +34 952 81 48 56 +34 952 81 48 56 marbella@swea.org
Oslo Lotta Aru +47 22 14 88 53 +47 22 14 88 95 oslo@swea.org 
South Africa Ullabritta L. Philipson +27 21 852 5028 +27 21 852 6246 southafrica@swea.org
Telemark Barbro Ødesjø +47 35 51 09 08 +47 35 50 91 01 telemark@swea.org
United Kingdom Siv Svensson +44 20 8892 1192 uk@swea.org

SWEA International, Inc Telefo n Fax E-post
Ordförande Christina Moliteus +1 908 685-0516 +1 908 707-8449 president@swea.org
Vice Ordförande Susanne Rapp + 66 2 316 10 71 +66 2 740 2043 vicepresident@swea.org
F.d. Ordförande Kerstin Velander +33 450 40 51 65 +33 450 40 89 30 Velander.Kerstin@wanadoo.fr
Grundare  Agneta Nilsson +1 310 545-8969 +1 310 545-4343 founder@swea.org
Administratör Boel Alkdal, SWEA kansli +1 702 873-7399 +1 702 873-0492 office@swea.org
Sekreterare Mona Johnsson +1 212 369-1335 secretary@swea.org
Skattmästare Marianne Krell +1 301 299-8905 +1 202 885-1131* treasurer@swea.org
Vice Skattmästare  Britt-Marie Wood +1 763 475-9112 +1 763 519-7800 bwood@cybertrol.com
Juridisk rådgivare Gita Paterson +33 1 45 25 96 45  +33 1 40 50 03 05      GitaPaterson@compuserve.com
Redaktör Ann-Sofi Ljung Svensson +46 40 97 72 93 +46 706 97 72 93 editor@swea.org
Annonschef Eva Malm +46 8 18 08 37 advertising@swea.org

SWEA website  http://www.swea.org
Webmaster Margaretta Simpson +1 781 631-8490 +1 781 639-1101 webmaster@swea.org

Adresslista SWEA International och SWEAs lokalavdelningar



REGION MELLERSTA EMA
Ordförande Maude Vännman +46 8 663 70 54 +46 8 545 695 55 mema@swea.org
Belgium Monica Dellner  +32 2 344 3021 +32 2 344 9815 belgium@swea.org
Berlin Inger Wallmark +49 30 84 727 430 berlin@swea.org
Frankfurt/

Heidelberg Anna Källqvist +49 6221 712 089 frankfurt@swea.org
Israel Gunilla Minzari +972 3 909 1777 + 972 9 956 2574* israel@swea.org
Köln/Bonn Christina Frohm Kramer +49 2233-36427 +49 2233-375910 kolnbonn@swea.org
Malmö Lillemor Johnsson +46 40 41 03 01 +46 40 41 03 01 malmo@swea.org
Milano Karin Marotta +39 02 42 7425 milano@swea.org
Paris     Monica Hallworth +33 1 39 08 09 07 +33 1 3908 08 76 paris@swea.org
Rimini Inger Ljunggren-Maioli +39 0541 38 03 43 +39 0541 97 11 68* rimini@swea.org *
Rom Kristina De Maria +39 06 94 56 704 +39 06 94 56 704 rom@swea.org
Tunisien Catarina Holmgren-Mejri +216 3 243 640 +216 3 229 322 tunisien@swea.org
Örestad Margareta Ekman +46 431 18317 +46 431 808 86 orestad@swea.org 
REGION ÖSTRA EMA
Ordförande Maud Larsson +41 71 672 1808 +41 71 666 7270 oema@swea.org
Athens Astrid Igerud +30 10 89 57 862   +30 10 89 57 862 athens@swea.org
Budapest Helene Pataki +36 1 280 58 28 +36 1 280 58 28 budapest@swea.org
Dubai Anette Wickholm +971  4 348 12 74 +971  4 397 42 22 dubai@swea.org
Genève Britt Leopold +41 22 740 45 66 +41 22 329 99 30 geneve@swea.org
Istanbul Margareta Wesslau +90 212 223 5970 +90 212 223 4545 istanbul@swea.org
Norrbotten Sara Wiss +46 920 22 45 68 norrbotten@swea.org
Riga Ira Johansson +371 770 1782 riga@swea.org
Saudi   Ulla Uller +966 1 442 61 16 +966 1 442 61 16 saudi@swea.org 
Stockholm Gunilla Perdius +46 8 585 706 99 +46 8 585 706 99 stockholm@swea.org 
Vilnius  Gunilla Possenius +370 5 275 62 16 +370 5 275 77 67 vilnius@swea.org 
Västerås Maritta Hossbo +46 21 41 62 10 +46 21 41 62 10 vasteras@swea.org
Warszawa Charlotte Holm-Keller +48 22 844 23 34 +48 22 844 01 49 warszawa@swea.org
Wien Ulla-Britt Aminoff +43 1 512 22 80 +43 1 512 22 80 wien@swea.org 
Zürich Eva Ebbesson-Claesson +41 52 365 4487 +41 52 365  4487 zurich@swea.org
REGION  ASIEN
Ordförande Elisabet Halling +81 3 3705 8252 +81 3 3705 7321 asien@swea.org
Bangkok Anna Holmgren +66 2 259 9678 +66 2 259 9699 bangkok@swea.org
Beijing Margareta Granqvist +86 10 84 86 8206 beijing@swea.org
Hong Kong Inger Ström +852 2234 9798 +852 2234 9305 hongkong@swea.org 
Japan Louise Portefaix-Tranaeus +81 3 5464 2448 +81 3 5468 6246 japan@swea.org 
Seoul Veronica Beg +82 2 793 9069 +82 2 793 9584 seoul@swea.org
Singapore Lotten Hellström +65 6469 3446 singapore@swea.org

Aseptic packaging is considered the
most important advance in food
science in the past fifty years.
Today, even the most sensitive liquid
foods can be kept for months with-
out losing their taste, nutrients and

freshness, and without the need for preservatives or refrigerated
transport. So now the nutritional value of milk and other liquid
foods can reach people in even the most isolated areas of the world.

A global reach. With a local touch.
This means, for example, that school milk can be transported long
distances in any climate, by almost any means of transportation.
Milk packages can then be stored in the classroom or nearby for a
long period of time and so school children of all ages are assured
of nutritious refreshment.

A global reach with a local touch.
Tetra Pak is established in more than 165 countries, thereby

securing the safe, efficient and environmentally sound distribution
of food to people in all parts of our world.

www.tetrapak.com



Berättelser om Sverige
Den svenska landsbygden är inte vad den ser ut att vara. Sveriges goda samvete har fått

sig en törn. Och vad hände med Sverige i Göteborg sommaren 2001? Anna 
Carlsson Ring Rönneskog har läst några aktuella böcker om Sverige.

OO
m någon frågar dig var du kommer ifrån, vad svarar
du då? Från Sverige, från Norrköping eller kanske
från Genève? Ja, det beror ju på omständigheterna,

men också på hur väl du identifierat dig med ditt liv i ett främ-
mande land. 

När författaren och chefredaktören Göran Greider ställer
frågan till Lisbeth i boken Fucking Sverige känner hon i dag
att hon naturligt skulle svara att hon kommer från Nås, den
lilla byn i Västerdalarna dit hon och familjen flyttade för
dryga tio år sedan. Att få dela Lisbeths erfarenheter av att 
flytta från Stockholm till Dalarna känns befriande likt den
känsla jag själv hade när jag flyttade från Sverige till Frankrike
och vidare till Schweiz. 

Här finns kvinnan som ringer, utan att säga sitt namn och
klagar på att den nyinflyttade Stockholmsfamiljen inte halat
flaggan ”fast klockan är över nio på kvällen”. Reflexioner
över att individer och sysslor ofta definieras efter en manlig
norm, t ex hur Eivins hustru alltid benämns ”Eivins Ingrid”
eller hur traditionellt kvinnligt handarbete halvt omärkligt
kan bedrivas i pauser mellan annat, medan mäns fritidssyssel-
sättningar tar betydligt större utrymme (älgjakten t. ex.), eller
hur jobbigt det kan kännas när man upptäcker att ens egna
barn inte talar samma dialekt som man själv. Fucking
Sverige skildrar den svenska samtiden på landsbygden långt
från den livsstil som målas upp i svenska månadsmagasin som
Lantliv eller Gods&Gårdar. Boken handlar om föraktet mot
regionalpolitiska beslut i skuggan av den ständigt växande
urbaniseringen, europiseringen och globaliseringen eller helt
enkelt om den verkliga vardagen på den svenska landsbygden.
Vi utlandssvenskar som gärna målar upp den svenska lands-
bygden i ett rosa skimmer, får oss en tankeställare och minns
hur det också kunde vara.

Hur det var minns vi tydligt när vi läser Giller Tamas
Lasermannen En berättelse om Sverige. Under några

månader vid årsskiftet 1991-1992 var Stockholm en stad i
skräck. En okänd gärningsman, beväpnad med ett lasergevär,
sköt sammanlagt elva personer. En dog och flera fick men för
livet och det enda offren hade gemensamt var sin mörka hår-
färg. 

Hur kunde detta hända i Sverige? Lasermannen skildrar
polisens intensiva arbete med att gripa en seriemördare, men
ger samtidigt en bild av det samhälle, den debatt och det poli-
tiska klimat som påverkade lasermannen. Vi får läsa om den
nya militanta rasismen som växte fram, om Ny Demokratis
framgångar i den svenska riksdagen och om vad som rör sig i
en huvudet på en seriemördare och på hans offer. Det är en
mångfacetterad skildring, som förutom att den är oerhört
engagerande också ger oss utlandssvenskar en nyttig uppda-
tering av vad som hände i Sverige från tidigt 60-tal fram till
1992.

Under 1990-talet var Jesús Alcalá en av Sveriges flitigaste
och mest lästa debatt- och kulturjournalister. Han var

Sveriges samvete personifierat. En man med hög etik och
moral och med många inflytelserika vänner, och som med
tydlighet och precision gav sig ut i samhällsdebatten. Alla
lyssnade på honom och alla imponerades av mannen, som
kommit till Sverige från Spanien i mitten av 70-talet och som
efter bara åtta år i Sverige lärt sig perfekt svenska, tagit en
jur.kand, påbörjat sina doktorandstudier i processrätt och
samtidigt föreläste om mänskliga rättigheter. 1998 var han
därför den självklara kandidaten för ordförandeskapet i sven-
ska Amnesty International. Att denne man, höjd över alla
misstankar, skulle ha gjort sig skyldig till brott som bedrägeri
och urkundsförfalskning var helt otänkbart.

Kulturjournalister och samhällsdebattörer ryckte ut till den
anklagades försvar, helt övertygade om hans oskuld och desto
mer frustrerade när det visade sig att de haft fel. Alcalá
dömdes för de brott han åtalats för. Han hade sol-och-vårat
dem alla. Hade till och med ljugit om sin bakgrund. Hans far-
far, Spaniens siste demokratiske president, Niceto Alcalá-
Zamora, som tvingades bort från makten av general Franco
och som dog i exil i Argentina 1949, var inte ens avlägset
besläktad med Jesús Alcalá. 

Inte ens om man varit bosatt i Sverige hade man haft en
möjlighet att följa alla massmediala turer i denna rättshärva
och journalistiska uppgörelse. Anita Jekanders försök att
skildra vad som egentligen hände, i boken Kartan och verk-
ligheten, ger en övergripande och engagerande bild av bak-
grunden, debatten, domen och den fadda eftersmaken i
Alcalá-affären. Kan något sådant verkligen hända i Sverige?

Den senaste stora rättsskandalen i Sverige inträffade för ett
och ett halvt år sedan i Göteborg. EU-toppmötet, som

skulle avsluta Sveriges ordförandeskap i EU, kulminerade i
våldsamma protester, stenkastning och skjutande poliser.
Ingen har väl lyckats undvika att höra talas om de där dagar-
na i juni 2001, då världens blickar riktades mot Göteborg.
Detta var dock bara upptakten till den samhällsdebatt som
fortfarande pågår i Sverige. En debatt som handlar om likhet
inför lagen och öppenheten (eller bristen på öppenhet) i det
svenska rättssystemet. Vad hände med Sverige i Göteborg frå-
gar sig en rad unga aktivister, föräldrar, politiker, reportrar
och forskare i boken med samma titel, sammanställd av för-
fattarna Mikael Löfgren och Masoud Vatankhah.
Författaren Erik Wijk behandlar i Göteborgskravallerna och
Processerna samma ämne ”i ett försök att tillhandahålla så
mycket material att vi skall kunna fortsätta en mer sansad
och eftertänksam debatt”. 

Anna Carlsson Ring Rönneskog
SWEA Genève

Aktuellt
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SEB Private Bank är den finansiella partnern för nordiska privatpersoner bosatta utomlands. Som kund
hos oss bestämmer du själv hur mycket eller lite tid du vill ägna åt din ekonomi. Resten sköter vi. Från aktiv
kapitalförvaltning, onshore eller offshore, till juridik och skatterådgivning om du så vill. Kärnan i kontakten
med oss blir din personlige rådgivare som med ett begränsat antal kunder erbjuder tid, personlig service
och högsta möjliga finansiella kompetens. Mer information om hur vi kan berika din tillvaro lämnas på
www.sebprivatebank.com. 

Vem tar hand om din ekonomi när du bor utomlands? 

Geneve
+41 22 704 01 00

London
+44 207 246 40 00

Luxemburg
+352 26 23 1

Marbella
+34 95 278 85 00

Nice
+33 497 03 06 10



Språket

VV
ad skall vi med svenska språket till i framtiden,
undrade en ung krönikör i somras i en svensk kvälls-
tidning. Med både ett leende i mungiporna och ett

veck i pannan läste jag hennes ogrammatikaliska svengelska
text samtidigt som jag ängsligt undrade hur målgruppen såg
ut. Visserligen är jag bara 50plus och krönikören ifråga en
hälftenåring, men jag kände direkt hur stenåldersdammet
pyste ur alla mina veck. Hjälp! Hur kommer framtiden att se
ut om alla börjar skriva så? Kommer någon att över huvud
taget att förstå den andre? 

Engelskan tar säkert över någon gång i framtiden i krus-
bärslandet Sverige, men vem blir då uttolkare av gamla brev,
böcker och historia? Svaret på krönikörens fråga är för mig
självklart: Ja, vi behöver vårt svenska språk. Det är ett sätt att
kommunicera - det är inte bara ord och grammatik - det är så
mycket mer, en mentalitet, en gemensamhetens nämnare för
vår humor, historia och kultur.

Dessutom tycker jag att svenska språket är roligt, spän-
nande och utmanande. Som alla språk förändras och förnyas
det, blandas upp av de tidsfenomen som modern datortermi-
nologi, internationalism och ekonomiska termer för med sig.

Just nu är min största fascination de semantiskt och logiskt
omöjliga ordbildningar som vår intressanta ekonomiska värld
förser oss med. Favoritordet ”vinstvarning”
har nu visat sin rätta betydelse genom de
ekonomiska pladask vi sett den senaste
tiden. Det senaste exemplet i raden av mot-
sägelsefulla uttryck är ”chocklösa”, som jag
länge kliade mig i huvudet med innan jag
kontaktade Svenska språknämnden. Ordet
var helt nytt och ”fel” även för dem,
”chockfri” hade varit en mycket bättre sam-
mansättning.

Nåja, nyorden seglar in med tidvattnet,
anammas, godkänns och återspeglar onekli-
gen den tid vi lever i. Efter Nyordsboken
som utkom 2000, har ytterligare ett antal
ord inlemmats i vårt språk. Att 2001 var ett
våldsamt år återspeglar följande ord mycket
tydligt:

Asymmetrisk krigsföring – ojämlika
arméer, tänk på Afghanistan!

Bioterrorism – användningen av
biokemiska vapen i terrorsyfte.

Betårta (från franskans entarter) – att
mula en tårta i ansiktet på någon.

bin Ladin-rabatt – prissänkning på flyg-

biljetter för att locka resenärer. 
Kravallturist eller våldsturist –  Göteborgskravallerna!
Pulverbrev – efter breven i USA med mjältbrandsbakte-

rien!
Skurkstat – land som inte respekterar internationella

överenskommelser. 
Taliban-TV – TV som karaktäriseras av att kvinnor osyn-

liggörs eller åsidosätts
Alla ord har inte enbart sorgliga associationer, några roliga

varianter har också införlivats i svenskan de två senaste åren:
Apfälla – något som är så lockande att man inte kan avstå

från det.
Fickla – lysa med ficklampa.
Hembränd –  egentillverkad CD-skiva.
Ikeamonarki – det svenska kungahuset är som folk är

mest.
Julgranssyndrom –  överlastning av något.
Lasse Berghagen-vin – slätstruket vin.
Mobilblottare – säger väl allt; någon som i sin mobil blot-

tar hela sitt privatliv för omgivningen.
Pensionärskuvös – inglasad balkong (i folkmun även pen-

sionärsakvarium).
Zebralagen – plikten att stanna vid övergångsställe
Viagra – i överförd bemärkelse; något som verkar starkt

stimulerande i olika sammanhang.
Är inte vårt språk värt att bevara? Är det inte både levande

och spännande? Om jag själv finge
skapa några ord, kanske föl-

jande skulle gillas av
Svenska Akademien:

Hälftenåring – hon är
25, jag är 50.

Christina Lindqvist
SWEA Rivieran

Chocklös vinst-
varning på
(o)ren svenska?

Clearwater Beach,
FLORIDA
Svensktägt - Sunrise Resort Motel

Soldyrkarnas och Golfarnas Paradis vid den Mexikanska Golfen. Clearwater Beach ligger
på en ö i västra Florida med broförbindelser till fastlandet.  90 minuter med bil till

Disney, 20 minuter till Tampa och Busch Gardens.

Motell ligger mitt i Clearwater Beach med gångavstånd till “allt”, restauranger,

nattklubbar, shopping, Pier 60, Clearwater Marina, och endast  97 steg till den puderfina
och välkända sand stranden.

Enkla motel rum till lägenheter, de flesta med utrustade kök. Den uppvärmda swimming
pool ligger i söderläge med utsikt over Clearwater Bay.

      Motellet ägs och drivs av Monica och Gunnar Hedqwist

      (ej “absentee ownership”).

229 Coronado Dr, Clearwater Beach, FL 33767

Tel. 727 446 9911 or  1 800 269 9643

E-mail: info@sunriseresortfla.com

                                     www.sunriseresortfla.com

Sin eller hans?
Innan eller före?

Han eller honom?
Har du frågor eller tankar om

svenska språket?
Skriv till SWEA? 

SWEA Forum/Hösten/200238



Språket
S

W
E
D

IS
H

 C
R

Y
S

T
A

L

SHOP ONLINE AT www.swedensfinest.com

SHOP ONLINE AT www.swedensfinest.com

VISIT US ON YOUR NEXT TRIP TO FLORIDA!

A  S w e d i s h  A f f a i r

Royal Palm Square

1400 Colonial Blvd.

Ft. Myers, FL 33907

Open: Mon-Sat 10-6

Sun. during the winter season

1-888-867-9567

The Finest in Scandinavian Handcraft 
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Ordkomik på hög nivå

Frågetecknen lägger sig som beständiga
veck i min 50plus-panna; liberalism i all
ära men nog missar reklambyråerna
ibland målet – för att använda fot-
bollsspråk -  när de särskriver ord. Mitt
favorituttryck, det sämsta alltså,  i den
genren är Rök fritt. 

Vidare filosoferar Fredrik länge om
efternamnens historia, om historiens
vandring från en tid när efternamn inte
fanns (jämför med Island) till Sveriges
vanligaste namn Johansson. Likadant
med förnamnen; varför heter killar
Björn och Stig och inte Räv eller Grop?
Av namnansökningar till Patent- och
Registreringsverket har Jazz-Ture och
Månstråle godkänts, däremot inte
Hosianna och Rackartuss.

Ett antal sidor ägnas åt svordomar,
köns- och samlagsord, som var helt
accepterade i både dikt- och talspråk för
några hundra år sedan. Nu blygs man på
ett annat sätt över dessa naturliga före-
teelser. Det är intressant att följa ordens
etymologiska bakgrund. Många ord och
uttryck kommer naturligtvis från andra
språk, men exempelvis svenskans vul-
gärbenämning på det kvinnliga könet
anses härstamma från fornsvenskans fit,
som betyder ”låg, fuktig strandäng eller
gräsbevuxen våtmark”. Genast fick
ordet en vackrare klang, eller hur?

Det där med svordomar är positivt i
den bemärkelsen att vi svenskar enligt
Lindström ”svär så mesigt”! Vi använder

inte mam-
mors och
mormödrars
kön och vad
de kan använ-
das till, som så
många andra
länder. Vi hål-
ler oss till de
vanliga orden
fan och djävlar (djävulen som för övrigt
föregående år avskaffades av den svenska
kyrkan). 

Fredrik avslutar sin underhållande bok
med ämnet kvinnor. Vi får veta att gum-
morna är utdöda, att damerna är på väg
att försvinna och att vi alla är tjejer
numera – oavsett ålder. 

Men vad han har missat? Jo, det mest
suveräna kvinnoutryck som finns för ett
verktyg eller någon teknisk detalj som
man behöver. Nämligen grejmoj. Utan
det ordet klarar man inte sin vardag,
eller hur?

Läs och bedöm själv! Boken är ett fynd
för den som är intresserad av vårt mod-
ersmål! Du blir både klokare och än mer
nyfiken på vad nästa bok skall innehålla,
jag lovar.

Christina Lindqvist 
SWEA Rivieran

Sch! Hyssj! Hysch!
Fint! Jag visste väl att du skulle förstå

vad jag menade, oavsett var du bor. Och
frågar du dina inhemska vänner i något
av SWEA:s många medlemsländer
förstår de nog också. Det är nämligen,
enligt lingvisten, språkliberalen och
ståuppkomikern Fredrik Lindström,
det ord eller uttryck, som vi alla har
gemensamt, oavsett om våra språk är
besläktade eller inte. 

Hur han kommer fram till ”sch-andet”
är en fascinerande historia, som inleder
den nyutkomna boken Jordens smartaste
ord; det är vårt eget blodomlopp vi här-
mar. Efter succén med den första boken
Världens dåligaste språk (2000) har han
inspirerats att, både underhållande och
lättläst, fortsätta sitt ”mänskliga tänk”
om det svenska språket. 

Parallellt med sina ”tänk” listar han
också en mängd olika företeelser som:
vinspråk, matporr, platsannonssvenska,
missbrukade ord, näringslivsfloskler,
folketymologier, nyord, mäklarsvens-
ka, stillsamma hemaktiviteter, lån- och
översättnings-ord, skenbara självk-
larheter, fotbolls-ord, skräpord och
medicinska begrepp. För att inte glöm-
ma den moderna svenska företeelsen
med särskrivna ord, som vi numera så
ofta ser i annonser: halv bror, kassa skåp,
sjuk gymnast, engelsk talande person,
hand tvättas separat, ingen vidare utbild-
ning och sjö nära tomt till salu.

Fredrik Lindström är f. d. dok-
torand i Nordiska språk och tv-
känd komiker. Samtidigt med pub-
liceringen av den nya boken börjar
en serie språkprogam i svensk tv -
Värsta språket. 
Frågor besvaras på 
fredrik.lindström@abforlag.bonnier.se

Fredrik Lindström:
Jordens smartaste ord. Bonniers 2002Lindströms nya

Språkliberal ståuppkomiker

Fredrik Lindström, akademiker och ståuppkomiker, har kommit
med en ny språkbok. Efter Världens dåligaste språk och 

Vad gör alla superokända människor hela dagarna kan vi nu 
glädjas åt rikedomen i Jordens smartaste ord.

Mattias Bardå©
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Se upp därnere . . . 
nu kommer den

Nubbe, klar eller pärla. Kärt barn har många namn. Men varför skålar vi och sjunger 
till snapsen just i vårt land? Anna Carlsson Ring Rönneskog har titta djupt 

i den svenska snapsvisans historia i två nyutkomna böcker. Läs och lär. 
Sjung sedan Helan går med engelska och franska vänner.  

DDet är en tradition, för att inte
säga en ritual, att vid de stora
högtiderna lyfta glaset i

hakhöjd, se varandra i ögonen och
klämma i med en snapsvisa för att sedan
dricka ur hela eller halva snapsen.

”Kräftor kräva dessa drycker” hävdade
Albert Engström i sin valaffisch vid för-
budsomröstningen 1922. Men det är
inte bara kräftor som kräver en snaps.
Det gör även smörgåsbordet, surström-
mingen och ålen vid ålagillet. Och
vad vore sillen utan en liten
nubbe, en klar eller en
pärla. Kärt barn har
många namn, så kärt
att vi till och med
gett namn åt varje
sup som skall
drickas, den så
kallade ”Pärlornas
ordning”. 

Snapsvisan är inte
bara typiskt utan
även unikt svensk.
Själva skålandet delar vi
med många andra kulturer
och även vanan att skicka
skålen på omgång och att sjunga i
samband med skålandet, men
snapsvisan som vi sjunger i dag är ändå
unik för de svenskspråkiga områdena.
Det är bara i Sverige och i svenska
Finland som vi fortsätter att skapa och

sjunga snapsvisor så som traditionen
bjuder, det vill säga en känd melodi med
nya ord som passar till snapsarnas ord-
ning. 

Vi är dock inte ensamma om vår äld-
sta repertoar av skålvisor. Dessa har

sjungits i flera av våra grannländer och
sannolikt har många visor förmedlats 

från den tyska skålvisetraditionen via de
många tyskar som på medeltiden slog
sig ner i de svenska städerna, i

Bergslagen och längs ostkusten.
Skålvisan Lambo till exempel, som har
sjungits sedan 1700-talet, och som fort-
farande sjungs i Sverige, har sina rötter i
en tysk dryckesvisa från 1559 med den
för oss välbekanta lydelsen: Er setzt das
gleslein für sin mund/er trank es auss
biss auf den grund/Er hat sein dingen
recht getan/Das underst das sol oben
stan. 

Vi svenskar är orubbligt tra-
ditionsbundna och de
självklara tillbehören till

våra traditioner är
ständigt mat, dryck och

sång. Att vårda en
gemensam visreper-
toar bekräftar sam-
hörighet. Det är här
som våra gamla
snapsvisor bevaras

och de nya skapas och
introduceras, bland

människor vars gemen-
skap bygger på olika slags

band med kortare eller län-
gre varaktighet – blodsband,

åldersband, bostadsband, arbets-
band, politiska band, sociala band, och
umgängesband. Ofta finns det också en
historia att berätta i anslutning till
snapsvisan, till exempel snapsvisan som
”min farfar lärde mig när jag var fyra år”,

Två nya kulturhistoriska böcker om  snapsvisan och dess svenska egenart
har utkommit under året. Christina Mattsson har i två volymer dels
nedtecknat en omfattande redogörelse av nubbens historia och dels sam-
manställt en diger samling av visor från både förr och nu. 

Från Helan till lilla Manasse – Den svenska snapsvisans historia
Helan Går – Hundrafemtio visor till skålen
Bokförlaget Atlantis 2002

Mat&Dryck
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eller visan som ”Åke brukade sjunga”.
Men till största del är det studenterna
som har förvaltat snapsvisetraditionen
och fört den vidare till samhället utan-
för studentlokalerna. 

Säkerligen har även vår komplicerade
relation till bränn-
vinet också varit en
orsak till snapsvisans
starka ställning. Vårt
förhållningssätt till
rusdrycker är his-
toriskt präglat av
ytterligheter. Att
den moderna snaps-
visans genombrott
sammanfaller med
motbokens inför-
ande kan ju knap-
past vara en tillfäl-
lighet. Vid den tiden
dracks brännvinet
med särskild förtjus-
ning och den psykol-
ogiska pressen bör
ha främjat den vikti-
gaste funktionen
som snapsvisorna
har; att samlas i gemensam sång innan
den eftertraktade drycken skulle avs-
makas. 

Vid ungefär samma tid började även
marknadskrafterna att engagera sig

i spridningen av snapsvisor. Sedan 1920-
talet har en oöverskådlig mängd snapsvi-
sor tryckts i ett ökande antal snapsvise-
böcker, spelats in på grammofonskivor
och så småningom även på bio och på

TV. Kända artister som Ernst Rolf,
Thor Modéen och Evert Taube har
hjälpt till att hålla snapsvisetraditionen
vid liv. Numera kan man även ta del av
stora vissamlingar och nyskapade
snapsvisor via Internet där man bland

annat utlyser snaps-
visetävlingar. Ett av
bidragen i 1998 års
snapsvisetävling var
IT-anknuten. 

Vår vana att sjun-
ga snapsvisor är

en egenhet som
utlänningar gärna
lägger märke till,
eftersom motsva-
righeten saknas i
andra kulturer. För
oss blir detta ännu
en anledning att
hålla traditionen vid
liv och vi som bor
utomlands vill
gärna förmedla vårt
arv till våra nya
vänner. Det finns

dock få snapssånger på något annat
språk än på svenska, men vår mest
kända snapssång Helan går har översatts
fonetiskt till både engelska och franska,
så att vi inte skall framstå som alltför
oartiga vid våra fester. Har du glömt
dem så har du dem här bredvid.

Anna Carlsson Ring Rönneskog
SWEA Genève

”Pärlornas ordning”

1. Helan
2. Halvan 
3. Tersen 
4. Qvarten
5. Qvinten
6. Rivan
7. Rafflan
8. Rännan
9. Smuttan 
10. Smuttans unge 
11. Femton droppar 
12. Lilla Manasse 
13. Lilla Manasses 

bror.

Helan går 

Helan gå, 
sjung hopp faderallan lallan lej
Helan går 
sjung hopp faderallan lej
och den som inte helan trår
han heller inte halvan får
HELAN GÅR
Sjung hopp faderallan lej

Hell and gore
Chung Hop father Allan Allan ley
Hell and gore
Chung hop father Allan ley
Oh handsome in the hell and tar
Hand hell are in the half and four
Hell and gore
Chung Hop father Allan ley

Elle encore
Siun Gopfa de ralalalala
Et l’encore
Sium gopfa de ralala
Aux dense sous-mines thé élan tare
Annie n’tait elle air à levant fort
Elle encore
Siun gopfa de rala la

Mat&Dryck

Bilder: Marie Broman

ICEHOTEL®

SE-981 91 Jukkasjärvi. 12 km från Kiruna Flygplats.
Tel: +46-980-66854, Fax: +46-980-66890,

e-mail: info@icehotel.com, www.icehotel.com
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DD
et gamla statskyrkosystemet är
avskaffat i Sverige och Svenska
kyrkan får i princip arbeta

under samma villkor som andra
trossamfund i Sverige. Svenska kyrkan
tar in sina medlemsavgifter, kyrko-
avgift, via skattsedeln. Även sju andra
registrerade trossamfund har fått
regeringsbeslut på att ta in sin medlems-
avgift på samma sätt. 

Dessa trossamfund är:
• Svenska missionsförbundet
• Romersk-katolska kyrkan
• Svenska Alliansmissionen
• Svenska Baptistsamfundet
• Nybygget-kristen samverkan
• Frälsningsarmén
• Metodistkyrkan i Sverige

Underlaget för medlemsavgiften är den
kommunala beskattningsbara inkom-
sten. De ovan angivna samfunden tar ut
en avgift på 1% utom Metodistkyrkan
som tar ut 0,8%.

Utöver kyrkoavgiften, som är en frivil-
lig avgift, betalar alla som är folkbok-
förda i Sverige en begravningsavgift.

För den som tillhör Svenska kyrkan är
begravningsavgiften inbakad i kyrko-
avgiften. Den genomsnittliga begravn-
ingsavgiften för inkomståret 2002 är
0.24%. Avgiften till Svenska kyrkan,
kyrkoavgiften, inklusive begravnings-
avgiften utgör i genomsnitt 1,22%.

Begravningsavgiften skall täcka kost-
naderna för den löpande begravnings-
verksamheten vilket innebär att huvud-
mannen ser till att det finns begrav-
ningsplatser och att dessa platser sköts
om.

Den som inte är folkbokförd i Sverige
betalar ingen kyrkoavgift eller begravn-
ingsavgift. 

Men har jag rätt att bli begravd i Sverige?

Om du flyttar utomlands och skall vara
borta i ett år eller mer, skall du normalt
sett inte vara folkbokförd i Sverige. När
du anmäler att du flyttar upphör du att
vara folkbokförd i Sverige vilket även
innebär att rätten att bli begravd i
Sverige upphör. 

De som är utskrivna ur folkbokföringen
har ingen möjlighet att betala begrav-
ningsavgift i Sverige. Rätten att betala
begravningsavgift tillkommer endast
den som är folkbokförd i Sverige.

Jag är inte folkbokförd i Sverige och jag
har ingen möjlighet att betala begrav-
ningsavgift i Sverige men jag vill i alla fall
begravas där. Hur gör jag?

Som tidigare är det Svenska kyrkan som
har ansvaret för alla begravningar. Det
ansvaret har inte förändrat sig sedan
Svenska kyrkan skiljdes från staten. Det
är fortfarande pastorsexpeditionen som
de anhöriga vänder sig till inför en
begravning.

Är du inte folkbokförd i Sverige men
önskar att få bli begravd i Sverige kan du
uttrycka din önskan i ditt testamente.  

Du kan även berätta för någon anhörig
om var du önskar att bli begravd. De
anhöriga får vända sig till pastorsexpedi-
tionen med begäran om begravning i
Sverige. De flesta församlingar har ingen
invändning, utan de låter den avlidne
begravas inom församlingen. Svenska
kyrkan menar att vi fortfarande har
kyrkotillhörighet så länge som vi inte
aktivt väljer att gå ur Svenska kyrkan. 

Den som inte är folkbokförd i Sverige,
men som begravs i Sverige, får dock
betala kostnaden för det. Kostnaden är
cirka 13000 kronor.

I sin egenskap som ansvarig för
begravningar i Sverige förhåller sig
Svenska kyrkan mycket öppenhjärtade.
De försöker i möjligaste mån att
tillmötesgå vår önskan om att få
begravas i Sverige, men någon rätt enligt
svensk lag har vi inte. 

Jur kand Christina Carls
SWEA Bryssel

Christina arbetar på juristfirman
Cederholm & Carls med emailadress

christina@cederholm.se  

En svensk begravning
Hur fungerar de nya kyrkoavgifterna och har vi utlandssvenskar 

rätt att få bli begravda i Sverige? SWEAs juridikskribent 
Christina Carls har undersökt vad som gäller. 

Juridiken

European Computer Driving Licence
Äntligen en enhetlig standard för datakunskaper

Skräddarsytt distanspaket för Dig som bor utomlands.

Information om kursstart, kostnad etc hittar Du på 

www.tjorn.it/swea
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Internationella flyttningar
Specialist på

med personligt engagemang

Jönköping    Göteborg    Stockholm    Malmö

kontakta Eva Bengtsson, Inger Skördåker eller Alf Bosmyr

tel +46/36-31 26 60
fax +46/36-31 26 70

E-mail: info@alfa-moving.se         
www.alfa-moving.se



Boktips

Presentböcker

Uuve Snidares ypperliga bok om
svensk heminredning finns nu i
engelsk utgåva. På över tvåhundra
fint illustrerade sidor görs en kro-
nologisk framställning av svensk
stil från det sena 1800-talets
mörka, överlastade salongsmiljöer
och det tidiga 1900-talets ljusa ju-
gendinredningar till det allra sena-
ste. Sekel för sekel behandlas för
sig. Stor tonvikt läggs på det för
Sverige så betydelsefulla funktion-
alistiska 20- och 30-talet. 

Vi får titta in hos Isac Grüne-
wald i Villa Lugnet i Saltsjöbaden,
ritad av Ferdinand Boberg, men
också hos vanliga svenskar som
valt att renovera gamla kalkstens-
hus på Gotland. 

Ewa Rydåker
(text) och Carina
Ståhlberg (bild):
Luciamorning in
Sweden.
Boken är utgiven på
eget förlag och kan
rekvireras på www.
luciamorning.com

Med hjälp av Swedish Council of
America har Ewa Rydåker i Min-
nesota fått möjlighet att skriva en
barnbok om det svenska luciafiran-
det. Det är en skojig liten bok med
36 sidor fint illustrerade av Carina
Ståhlberg i Falun. Vi får läsa om
hur syskonen Louise, Carl och Sofie
förbereder och genomför hela pro-
grammet, från lussebullsbak till lu-
ciatåg. I slutet av boken finns fiffiga
små pysselförslag, där man får tips
om hur man tillverkar sin egen
Starboy hat, eller syr sin traditionel-
la Lucia gown. Där finns recept på
Lucia saffron buns och Ginger snaps. 

Till boken hör en hemsida, som är
mycket trevligt utformad och väl
värd att besöka.   

Prime Time av Liza Marklund
(Piratförlaget 2002)

Titeln på denna nya thriller med
Annika Bengtzon i huvudrollen
lockar till nyfikenhet och känns
spännande. Livet i mediakretsar,
kändisar, skvaller, skandaler och på
toppen av detta ett mord.

Annika befinner sig i tiden mit-
temellan sina tidigare böcker. Hon
har just återvänt till sin arbetsplats på
Kvällspressen efter att ha varit barn-

ledig med yngsta barnet.  Midsommarhelgen står för dörren
och allt är packat och klart för att åka ut till skärgården och
fira med sambon Thomas familj. Ett telefonsamtal stjälper alla
planer och Annika som har jour måste ställa in midsommarfi-
randet och bege sig till Sörmland där en programledare just har
hittats brutalt mördad. På mordplatsen befinner sig även en av
Annikas bästa vänninor. När misstankarna riktas mot alla de
personer som var närvarande vid tiden för mordet så faller

Fjäriln vingad av Stefan Eriksson (Natur och Kultur)
Det är sommar och Sverige är semesterstängt. Flanörerna i

Hagaparken – stockholmarnas Bellmanomsusade grönområde
med Koppartält, Ekotempel och lövträdsbekransade stränder -
tror inte sina ögon när de får se en stor skylt som tillkännager

SKANSKA BYGGER RAFFINADERI
KLART VÅREN 2004

Efter bara några dagar dyker det upp dekaler med Stoppa Fjäriln
vingad-raffinaderiet, en aktionsgrupp bildas, protestknappar
och flygblad delas ut. Ansvariga industriledare och politiker är
oanträffbara men ”informatörer” på lägre nivå bekräftar: Jodå,
det ska byggas ett raffinaderi i Hagaparken.

även skuggan på bästa väninnan. Tillbaka på redaktionen är
arbetsledningen i gungning, chefredaktören är på kollisions-
kurs med redaktionschefen och här får Annika en speciell
roll som är avgörande för utgången av konflikten.

Förhållandet mellan Annika och Thomas känns skakigt.
Den ständiga konflikten mellan jobbet, barnen och partnern
suger kraft ur deras kärlek till varandra. Signaler utifrån om
att allt inte står rätt till får båda att börja tvivla och fundera,
men det ger dem även kraft att stå emot och kämpa och ta
steget vidare till ett starkare förhållande. 

Skildringen av känslor och miljöer känns för mig raka och
direkta. Man känner igen sig på många sätt, men ibland blir
det lite för mycket ”reporterkänsla” över det hela och vissa
tillägg om mjältbrand känns inte helt tidsenliga med tanke på
att händelserna utspelar sig ett par år tillbaka i tiden. Jag hade
svårt att lägga ifrån mig boken ju mer jag läste och kunde till
slut inte slita mig förrän allt var uppklarat och mördaren
hade erkänt. En perfekt bok för den som gillar spänning,
svensk miljö och är nyfiken på mediavärlden.

Åsa Andén
SWEA Chicago

Vad de uppbragta stockholmarna
inte vet om är att skylten satts upp
som ett ovanligt utstuderat practi-
cal joke. 

Den som vill ha djuppsykologi
och filosofiska funderingar bör
avstå från den här boken. Den som
däremot vill få sig ett gott skratt åt
de kvicka ordvändningarna och de
infama anspelningarna på hur jour-
nalistik och politik bedrivs utlovas
en angenäm lässtund.

Inger Forssell,  SWEA Genève

Uuve Snidare:
at home in sweden 
1900-2000.
Prisma 2002
Svenska orginalets
titel: hemma i sverige 
1900-2000
Översättning
Martin Heap
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Boktips

Sweaboken

Viveca Lärns Sol och vår (W&W
2002) är romanen som sätter känslor-
na i sväng! Den utspelar sig huvud-
sakligen på Saltön, någonstans utan-
för Göteborg. Vi får följa Emily
Schenker och andra originella öbor.
Emily är hon som skiljt sig från
Thomas Bogren, öns tobakshandlare,
blivit särbo med den överviktiga
stockholmspolisen Christer Strand

och sedan faller pladask för den betydligt yngre rödhårige
brandmannen Odd. Som om detta inte skulle räcka har hon
tidigare lämnat ön för att söka lyckan i storstaden Göteborg.
Livet blev kanske inte riktigt som Emily tänkt sig, men ingen
kan säga att hon inte söker förändring och nya utmaningar.
Naturligtvis har hon inte så lätt att komma ifrån sitt förflutna
utan att det pratas i det lilla samhället. Romanen luktar tång
och friska havsvindar och sträckläses med fördel!

Anne-Charlotte Nilsson, SWEA Bangkok

Fukta din aska  av Ernst Brunner (Bonniers 2002)
I efterorden till denna bok om ”C. M. Bellmans liv från bör-

jan till slut”, daterade januari 2002, poängterar författaren att
det inte är en vetenskapligt baserad biografi. Dock kan man
inte bortse från att alla detaljer, som baserar sig på historiska
skrifter och annat källmaterial, äger sin riktighet. 

Boken är skriven i jagform och man får följa Bellman från
det att han först slår upp sina ögon, direkt efter födseln, till
dess han åter slutit dem efter ett mycket innehållsrikt liv. 

Språket är tämligen högtravande och känns tidsenligt, vilket
även gjorde att jag tog god tid på mig att läsa. Ibland fick jag gå
tillbaka ett stycke för att riktigt ta till mig ordalydelsen. Man
vill inte missa en stavelse. 

Bellman var en mycket beläst man och bevandrad i ett fler-
tal språk, vilka han använde i sin diktning. Många av hans
alster finns med i boken, och är man själv lite språkkunnig kan
man njuta av Bellmans ord direkt från källan. 

Trots sitt stora kunnade och sitt genialiska diktande blir
Bellman bespottad av sin samtid, samt upphöjd till skyarna av
de som förstår sig på hans genialitet. Enligt romanen tog han

illa vid sig av att hans fyllevisor, och
diktande under inflytande av rus-
drycker, var det som spreds mest.
Han skrev ändå långt mycket mer av
seriös natur, som inte alls blev lika
känt. 

Redan under hans livstid berättades
Bellmanhistorier av typen, det var en
präst, en borgare och Bellman… 

Hans Gubben Noah, som han själv
ansåg basera sig på fakta hämtade ur
Bibeln, var den första skrift som riktigt satte honom i klistret.
Fram till dess var det endast hans vidlyftiga leverne och därpå
följande skulder som gjort livet besvärligt för honom. 

Det var mycket intressant att läsa om en person som man
känt till i hela sitt liv, i synnerhet som jag alltid haft en stor
förkärlek för Bellmans sånger när jag fått lite innanför västen. 

Pernilla Ahlin, SWEA Dubai

Christina Robinowitz, SWEA Dallas, är specialist på
interkulturell kommunikation och företräder en egen kon-
sultfirma. Genom sitt arbete har hon uppmärksammat före-
teelser som är av betydelse för relationen mellan företag i
Sverige och framförallt USA. I sin bok Modern-Day Vikings -A
practical Guide to Interacting with the Swedes vill hon öka med-
vetenheten om den svenska mentalitetens betydelse för en
lyckad affärsmässig kommunikation.

Vikingar är ett begrepp som vi utlandssvenskar ofta stöter på
men förmodligen inte vet vad det står för. Boken börjar med
att ge en kort och sammanfattad historisk beskrivning av hur
Sverige växte fram med början från vikingatiden på 1000-talet.
Vissa händelser och erfarenheter har stor betydelse ännu idag.
En förklaring till de nordiska kvinnornas självständighet här-

stammar, menar Robinowitz,  från tiden
när vikingarna gav sig ut på långa resor.
De lämnade då över ansvaret att sköta
driften av gården till hustrun. Ombord på
vikingaskeppet fanns det sällan en hög
hierarki utan alla såg sig själva som ledare.
Idag kan vi dra paralleller mellan dessa
händelser och svenska kvinnors starka
ställning i samhället, och med den platta
organisation som finns i svenska företag.

Vidare behandlar Robinowitz den
svenska modellen som utgör en
stomme i det moderna svenska samhäl-
let idag även om modellen för folk-
hemmet har vacklat på sistone. Hon
berör även ämnen som Sex och Sprit,
Självmord, och Socialism. Det finns
nästan inte något område som inte tas
upp, listan kan göras lång: Jantelagen,
”Lagom-begreppet”, jämlikhet, årstid-
ernas växlingar, kommunikation och beteende. Hur vilsen
blir inte en utlänning när han ska försöka förstå den svenska
skoregeln; ibland tar vi av oss skorna och ibland behåller vi
dem på inomhus.

Modern Day Vikings passar både för män och kvinnor, före-
tagare eller inte. Läs den själv och rekommendera den fram-
förallt till dina utländska vänner så att de får en rimlig chans
att förstå oss svenskar. 

Åsa Andén 
SWEA Chicago

Christina Johansson Robinowitz och Lisa Werner Carr
Modern-Day Vikings – A practical Guide to Interacting with the
Swedes. Intercultural Press 2001 www.culturalcoach.com
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To reatch your personal  consultant  p lease mai l  us at  in fo@ori f lame .se 
Read more about us at  www.ori f lame .com

Oriflame
Looking good, made easy

Each day is a new day but
also a result of yesterday.
A new beginning of a 
ritcher life is never to late.

Spoil yourself!
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+46 431-120 80  ❖ Östergatan 2, Ängelholm

www.hanssonsmobler.se

när och fjärran
Vår erfarenhet av 
exportverksamhet 
är idag både 
omfattande och 
långvarig. 

Vi har knutit trygga
och säkra fraktföretag 
till oss.

Inget är för litet och
inget för stort för att
skickas från Hanssons 
till något av jordens 
alla hörn.

SWEA Forum/Hösten/2002 47



Belöningens stund. Det svindlande ögonblick då åren av sena studiekvällar, 
och motsträviga tentor plötsligt får ett värde och blir ett minne för livet.

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket är en av Sveriges vackrast belägna skolor. 
Den ligger på en kulle i Sigtunas vackraste del, nära Stockholm, Arlanda och Uppsala.

Idrotten har sin givna plats på SSHL. Särskilt lagsporter - både med och utan boll. 
Närheten till Mälaren ger roddarna obegränsade möjligheter till träning. 

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket sshl
Box  S-  Sigtuna. Beställ mer information per tel -  , fax -   eller e-mail info@sshl.se.

Ett besök på vår hemsida rekommenderas dessutom www.sshl.se

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket är en av Europas 
modernaste och mest framgångsrika internatskolor. Ungefär 
elever studerar här, varav  är internatelever. 

Gymnasiet på sshl erbjuda gymnasieskolans naturvetenskapliga
(nv) och samhällsvetenskapliga (sp) program. Samt ett inter-
nationellt program (ib) som handhas av International Baccalaureate
Organisation. Examen från dessa ger tillträde till de flesta 
högskolor och universitet runt om i världen.

sshl erbjuder dessutom sina elever myp, the Middle Years
Programme - ett arbetssätt där hela processen och inte bara resultatet
värderas. Grundskolan och gymnnasiet knyts därmed ihop på ett
naturligt sätt. 

sshl är på många sätt en unik skola med stark internationell 
prägel, hög pedagogisk kvalitet och studieresultat som imponerar.

SSHL. En skola för framtiden.


