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IT’S NOT JUST A GREAT BED.

IT’S A WELL BEING PROGRAM.
Over one and a half miles of pure steel is used to make the
continuous coils in DUX ® Sleep Systems. With three distinct
layers of springs, our beds offer unparalleled support and
comfort. Sleep well. Feel well. The extraordinary, hand-made
DUX bed. It’s time to feel good again.
DUX. Advanced technology in sleepingTM.

Over 110 stores in 16 countries. For information or North America locations
Call 1-877-DUX-BEDS (1-877-389-2337)

dux.com

Swedish
Homecooking
•

The perfect gift
to friends abroad
•
www.bokbolaget.se
www.swedish-christmas.se

Välkommen att vara den du är.
Tradition & Vision. En skola ska vara utvecklande – fylld av möjligheter 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

Study and live at the
Scandinavian School of Brussels!

international profile. To achieve this, we have developed a curriculum based on the best practices in the
Scandinavian educational tradition – not least in
logical and critical thinking. Furthermore, an
important part of the programme is taught in
English and French by teachers who are native
speakers. French is the dominant language where
we live but students are welcome as beginners as
well as advanced. Study trips in Belgium and to our
neighbour countries are important, as well as participating in several European projects.
It is our goal to create a school that is innovative in thinking, yet, steadfast in values and where
openness and accountability are key principles.
I invite you to visit www.ssb.be/gueststudents and
you are, of course, welcome to contact us for any
further information.
Welcome to SSB!
Torbjörn Åberg
Headmaster.

scandinavian
SCHOOL of BRUSSELS

Scandinavian School of Brussels
Square d'Argenteuil 5, B- 1410 Waterloo, Belgium. Tel: +32 2 357 06 70. Fax: +32 2 357 06 80
E-mail: scandinavian.school@ssb.be Website: www.ssb.be

E&B Reklambyrå AB, Göteborg

The Scandinavian School of Brussels is today in a
dynamic stage of development. Founded in 1973,
the school has during the past 30 years continually
improved and progressed in order to serve young
people of the Scandinavian community in Brussels.
The aim has now been widened to include young
people coming directly from Scandinavia and other
countries who live in our boarding facilities at
Chateau d’Argenteuil or in guest families.
The castle is located on the school campus and
we welcome around 40 students every year studying
at Upper Secondary level (Gymnasieskolan). Our
house parents, also teachers at the school, are living
at the castle supervising and helping our guest
students. In the castle there is also a restaurant as
well as TV-room, gym and other useful facilities. On
our school campus we have a new sports hall, which
offers all kind of sports opportunities.
SSB includes students at all levels from PreSchool to National High School Diploma (NV and
SP) and the International Baccalaureate Diploma
programme (IB). We have today around 400 students.
The overall objective is to prepare young
Scandinavians to meet the challenge of a new and
integrated Europe. The school has a strong and clear
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Ordförande Siv Svensson

Bli aktivare kom med i en kommitté!
Kära Sweor
Tiden går otroligt fort. Snart
står jul och nyår för dörren. Det
gångna året har varit de många
katastrofernas år, tsunamin,
bombdåden i London och orkanerna som drabbat
Louisiana, Florida, Mississippi och Texas. SWEAs nätverk
har verkligen satts på prov och visat sig hålla måttet.
Sweor erbjöd sin hjälp till drabbade svenskar i New Orleans.
Maud Witt, regionordförande i Mellersta Amerikas, var
spindeln i nätet och fick tillsammans med New Orleans ordförande Eva Trivigno stor uppmärksamhet i svenska media.
Margaretta Simpson, SWEAs webbmoster, och Ginga
Sewerin-Olsson, regionordförande i Östra Amerikas såg till
att informationen snabbt kom upp på vår hemsida. Varmt
tack till er och alla andra som ställde upp och hjälpte till.
Insamlingen som gjordes inom SWEA i samband med
tsunamikatastrofen gav totalt SEK 375 000. Efter att ha löst
all juridisk formalia rörande "Barnhem Thai-Swedish
Foundation" i Phuket, vilket tyvärr tagit längre tid än vi
förutsett, kunde SWEA överlämna ett första bidrag på SEK
100 000 till barnhemmet i mitten av september. I början av
nästa år planerar SWEA ett besök där för att diskutera hur
resterande medel bäst skall användas. Vi kommer också att
undersöka, om och hur SWEA kan stödja barnhemmet i
framtiden.
Terroristattentaten i London inträffade under sommaren då
många av oss Sweor lämnat stan. En av bomberna detonerade i den tunnelbanestation som ligger närmast svenska
kyrkan, men inga svenskar eller deras anhöriga drabbades,
så vitt jag vet.
SWEA Forum har under året bytt redaktör. Ann-Sofi Ljung
Svensson har nu avgått efter sex lysande utgåvor av tidningen. SWEA tackar för ett mycket gott samarbete och
önskar Ann-Sofi lycka till i framtiden. Vi hälsar Susanne
Hederoth från SWEA Zürich hjärtligt välkommen på redaktörsposten.
Arbetet med SWEA-Guiden går framåt, men än saknas en
del avdelningsrapporter. Det är vår platsinformation som
gör guiden unik och som används när vi säljer in SWEA till
företagen. Jag hoppas att alla avdelningar nu skickat in sina
svar till Monica Rabe. Gå gärna in på hemsidan med jämna
mellanrum och titta på denna fantastiska guide som står till
vårt förfogande.
På nyåret skall förslag på kandidater till utmärkelsen Årets
Svenska Kvinna och Sigrid Paskells stipendium - i år till ett
stjärnskott inom teatern - sändas in till respektive kommitté. Kontakta din ordförande, om du har någon kandidat att
föreslå! Mer information finns på hemsidan.
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Boel Alkdal, som föredömligt skött vårt kansli och hållit ordning på SWEA och oss Sweor de senaste femton åren, går
i pension den 31 december. Boels sista uppgift har varit en
uppdatering av SWEAs handbok, ett jättearbete som nu är
i hamn. Vi kommer verkligen att sakna dig, Boel, och all den
gedigna SWEA-kunskap du besitter. Hoppas att du nu inte
överger oss helt! Ett stort och varmt tack från hela SWEA
som önskar dig allt gott för framtiden.
SWEA har under hösten inlett ett nära samarbete med
SVIV, som vi hoppas skall gynna båda organisationerna. Jag
vill återigen uppmana er att bli medlemmar i SVIV om ni
inte redan är det. SVIV arbetar ständigt och ihärdigt för att
stärka och öka utlandssvenskarnas rättigheter i Sverige.
I höst har sju regionmöten ägt rum med intressanta
årsmöten och fantastiskt fint ordnade program runtomkring. Hundratals Sweor från världens alla hörn har deltagit och "nätverkat".
SWEA behöver om igen nya intresserade medlemmar till de
internationella kommittéerna. Läs mer på hemsidan om
kommittéerna, kom med och påverka SWEAs utveckling
och framtid, såväl på det internationella som på de regionala och lokala planen. Det är en god merit vid hemflytt till
Sverige att utomlands ha deltagit i denna typ av uppdrag.
Vi skriver mer än gärna ut arbetsintyg till alla som begär ett
sådant.
I vår budget för 2005 hade vi ett mycket ambitiöst mål,
nämligen att öka SWEAs medlemsantal med 10 procent,
något som vi tyvärr inte har lyckats uppnå. Jag tror dock,
att vi skall kunna nå dit under 2006, om vi ALLA hjälps åt
att sprida kännedom om SWEA, att fånga upp nya
medlemmar och att återföra dem som lämnat oss. Skulle
alla lyckas värva en (1) ny medlem var, säger enkel matematik, att SWEA växer med 100 procent. Det är kanske lite
optimistiskt i överkant, men liksom Carolina Klüft och Kajsa
Bergkvist måste vi Sweor lägga ribban högt för att nå
önskat resultat.
Just nu arbetar många avdelningar med sina julmarknader
och luciafester där vi fortsätter att sprida kunskap om
Sverige och våra seder och helgtraditioner. Själv ser jag
fram emot att fira helgerna med familjen på Grimslätt, vårt
hus utanför Fjällbacka.

Med dessa rader vill jag önska er alla och era
familjer en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.

Siv
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I all hast några ord från Redaktören
Kära Sweor
Välkomna till ett nytt nummer av SWEA Forum, mitt första som redaktör. Det
känns ganska så pirrigt att ta över det här arbetet efter Ann-Sofi Ljung Svensson,
som har skött det med bravur de senaste åren. Jag vill gärna passa på att tacka
Ann-Sofi för all support under arbetet med mitt första nummer. Det har varit helt
oumbärligt! Tack även till alla andra i SWEA för förtroendet - jag ska göra mitt
bästa och hoppas att ni ska bli nöjda med “vår” tidning även i fortsättningen.
Det är fantastiskt att se hur väl SWEA-nätverket fungerar, även i tidningssammanhang, för utan er Sweor spridda över hela vårt klot skulle det ju inte bli någon tidning alls. Och utan e-mail vet inte jag hur det skulle bli. Brevduvor är ju inte lika
snabba, om än personligare.
I det här numret hittar ni flera artiklar om New Orleans, både före och efter
“Katrina” och även bilder från Världsmötet där. Om ni vill hjälpa och stödja New
Orleans finns det många möjligheter till det. Besök till exempel den här webbsidan så får ni mer information:
http://www.directrelief.org/sections/our_work/hurricane_katrina.html.
Sven Gustafsson, New Orleanskännare och föredragshållare på Världsmötet,
citerade i sitt senaste nyhetsbrev några rader från en känd jazzskiva:
“Trouble in mind, I am blue
But I won’t be blue always
The sun is gonna shine in my back door someday”
och visst tror och hoppas vi alla att det blir så. Sven planerar redan för nästa jazzresa till New Orleans under våren 2006.
Dessutom berättar vi om regionmöten runt om i världen och om Agneta Nilsson, som har fått “The Great Swedish Heritage
Award” - grattis, Agneta, det är du sannerligen värd!
Och innan man vet ordet av har vi redan ljus i vårt hus och julen är här! Jag önskar er alla - var ni än befinner er en riktigt härlig jul och ett gott SWEA-år 2006!
Precis före pressläggningen kom beskedet att Siv Svensson har blivit vald till SWEA Internationals ordförande för de nästa
två åren. Stort grattis, Siv!
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Specialist på

INTERNATIONELLA FLYTTNINGAR
STOCKHOLM
+46 8-646 26 40

GÖTEBORG
+46 31-80 75 80

MALMÖ
+46 40-39 43 50

JÖNKÖPING
+46 36-31 26 60

www.alfa-moving.se, E-post: info@alfa.moving.se
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Topp-Sweor

Topp-Sweor på
Text: Kersti Jakobsson, SWEA Vancouver
"Du menar inte att du gillar att vandra också?!
Jag sitter på en thailändsk restaurang i Hong
Kong bredvid en söt dam i 50-årsåldern. Gertie
är Bangkok-Swea och jag är Vancouver-Swea.
Det är regionmöte i Asien och jag är där på
egen hand, ditlockad av en extraresa till
Vietnam och Kambodja. Vi har konstaterat att
vi bägge kommer från Ulricehamn och att
Gertie bott granne med mina kusiner. Typiskt
SWEA!
Jag har just nämnt mina vandringar i Nepal och
Gertie har gjort bergen i Utah osäkra. Mitt
nästa äventyr ska bli en vandring Annapurna
runt - i svenskt sällskap - och Gertie får något
längtande i ögonen.
Några månader före min avresa får min grupp
besked att en person avråtts av läkare från att
åka och plats blir ledig. Gertie ska komma från
Bangkok (avundsvärt kort resa till Katmandu) och förena
sig med vår grupp på 15 pers. Jag har varnat henne för
dålig mat, utedass, kyla och risk för höjdsjuka, men hon går
inte att stoppa.
Jag anländer till Katmandu efter två dagars resa från
kanadensiska västkusten och på hotellet väntar Gertie. Det

ser bra ut; hon verkar vara i topptrim och har mycket mindre packning än jag - ett gott tecken. Efter diverse sightseeing och briefing så börjar vi så vår treveckorsvandring
runt Annapurna-massivet. Vi bussas 18 mil (tar en hel dag!)
till byn Besi Sahar, efter vilket inget annat än styrka,
envishet och god hälsa gäller.
Jag citerar vår ledare:
"Under 20 dagar ska vi vandra omgivna av världens mäktigaste natur! De stigar vi nu trampar är de enda som finns
mellan bergsbyarna i denna helt väglösa del av landet. Vi
vandrar 5-7 timmar om dagen upp på allt högre nivåer så
det är viktigt att ha gott om tid för höjdacklimatisering. Vi
får tillfälle att uppleva och fotografera den storslagna
naturen, ålderdomliga byar, bybor i arbete med gammalt
hantverk, buddhistiska tempel och bönemurar. I de byar där
vi övernattar bor människor från skiftande kulturer och vi
får en spännande inblick i deras levnadsvillkor i bergen."
Övernattningar ja, det är ett kapitel för sig. Lodgerna vi bor
på är primitiva och kalla - det känns lite som att sova i en
vedbod, men allting går. Har man tur finns det lite rinnande
(kallt) vatten. Matsalen värms upp av en liten ynklig kamin
och maten är inget att skriva hem om heller. Det är några
saker som bara måste finns i utrustningen: en varm
sovsäck, varma kläder, god kondition och gott humör.
Frånvaro av skoskav är något som inte kan köpas för pengar.
Men jag hade inte behövt oroa mig för Gertie. Jag hade
blivit tillfrågad innan; Är det säkert att hon kan klara av det
här? Jag svarade att hon varit ute och campat i Klippiga
Bergen och varit uppe på 4.000 m utan problem. Och oh
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äventyr på hög nivå
Bild: Bertil Warell©
boy - hon hade inga problem! När jag kom knegande
uppför en extra dj-ig stigning, genomsvett och kippande
efter luft, så sitter Gertie där på en sten helt oberörd och
vilar sig. Problemet var att kunna hålla henne tillbaka!
Vandringen gav många fantastiska upplevelser. Vi hade
underbart väder, såg jakar, antiloper och alla sorters fåglar.
Vi fick uppleva delar av den tibetanska högplatån och kom
till byar som tidigare varit stängda för västerlänningar.
Naturligtvis råkade vi ut för maoister också. Vi råddes att
läsa deras politiska pamfletter som sedan samlades upp
igen. Här är brist på allt! Lösen betalades och mitt värde är
satt till USD 20. Man tackar! Vi lämnades därefter i fred och
huvudguiden stoppade kvittot(!) i fickan.

Annapurnamassivets alla toppar från Manaslu i öster till till
Dhaulagiri i väster - ett av de mäktigaste panoramorna i
Himalaya.
Finns det då inget negativt att rapportera? Jo för all del. I
en grupp på 15 personer blir det väl alltid något under så
lång tid och så extrema förhållanden. Det fanns de som inte
hade insett hur pass påfrestande det hela kunde bli, vilket
ledde till muskelvärk och spektakulära skoskav. Svåra
förkylningar och sönderbränt skinn förekom också, liksom
magåkommor som är så svåra att skydda sig mot. Gertie
och jag klarade oss bra, men vi har båda en nedärv fasa för
svarta spindlar under sängen - i synnerhet när dom är stora
som småkakor i kroppen.

Det högsta punkten vi skulle över heter Thorung La - 5 416
m - och är ett av världens högsta vandringspass. Jag har
tidigare varit uppe på 5 545 vid Khumbu-glaciären nära
Everest, så jag tvivlade inte på att jag skulle klara av det
även om det faktum att vi skulle gå upp nästan tusen meter
på under sex timmar inte precis gjorde mig glad. Passet ligger nämligen så att man måste nå högsta punkten före
klockan elva på förmiddagen, sedan rullar de fuktiga monsunvindarna in och ger dimma och det är lätt att gå vilse.
Vi väcktes någon gång mellan tre och fyra på morgonen
och serverades en tung frukost som låg som en sten i
magen. Till råga på allt hade det snöat under natten. Vi
radade upp oss på den branta stigen utrustade med
pannlampor och började vandringen som en enda stor
lysmask. Jag borde ha filmat men var så nervös att jag
beslöt mej för att strunta i det och bara koncentrera mig på
att sätta den ena foten framför den andra.
Det var ingen tekniskt svår vandring (den kom på andra
sidan), men den extremt tunna luften gjorde att allt gick i
ultrarapid. Men - i rättan tid - var vi uppe på krönet och
allt var väl. Solen sken, foton togs, det värsta var över. Och
Gertie? Ja, hon hade stått där och frusit en halvtimme innan
jag kom.
Resten av vandringen var ingen picknick den heller.
Vanligtvis blir det lättare och lättare ju längre ner man kommer , men denna terräng var svår in i det sista. Vi fick se så
mycket, t.ex. templet i Muktinath dit heliga män vandrar
ända från södra Indien. Vi mötte flera av dessa sadhus, som
endast bär en filt och en tiggarkruka med sig. Vi gick i den
hårda vinden utmed Kali Gandakifloden på den urgamla
handelsleden från Tibet ner mot Indien, vi fick mäktiga vyer
över bl .a. Dhaulagiri, en av världens 8 000-meterstoppar. I
Tatopani badade vi i varma källor. Tänk att vara ren en
stund!! Vi gick genom blommande magnolia- och rhododendronskogar och såg soluppgången från Poon Hill över
Forum 2 / 2005

Dessutom fick vi uppleva hur människor inte kunde fatta
hur enkla förhållandena var ("Det måste finns bättre hotell
än detta!") och hur psykiskt påfrestande det är att under
tre veckor i stort sett bara ha sig själv att lita till.
En sån här vandring är fantastisk. Man lär sig massor om
andra länder, kulturer och människor, men framför allt lär
man känna sig själv.
Tack för trevligt sällskap Gertie! Sånt här kan bara hända
Sweor!
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SWEA-Stipendiater

SWEA-stipendiater
Ann-Marie Kjellander, SWEA Rom, har varit i kontakt
Vid Sverigemiddagen i Göteborg stiftade jag för första
gången bekantskap med våra stipendiater, dvs med dem
som fått årets utmärkelser. Jag blev mäkta imponerad och
undrade verkligen vad som hänt med de tidigare stipendiaterna. Det är i alla fall drygt 30 personer som fått ett
SWEA-stipendium.
Kunde jag kanske komma i kontakt med några och få möjlighet att berätta om dem i Forum? För en gammal journalist känns det inte precis roligt att skriva om personer man
inte träffat utan bara utbytt mejl med, men så blev det och
så får man kanske låta det vara i e-posttider och mellan
personer som bor på vitt skilda ställen.
Designhistoria och samarbete mellan stipendiater
Helena Kåberg, som undersökt betydelsen av Sveriges goda
renommé på formgivningsområdet, tillhör 2003 års stipendiater. Hon undervisar nu på Konstvetenskapliga institutionen i Uppsala och på Konstfack i Stockholm.
Genom SWEA-stipendiet fick hon möjlighet att vara i New
York som Visiting Scholar and Lecturer in Swedish Design
History, hon höll föredrag för SWEA New Jersey, ett
arrangemang som Maud Hendler ordnade. De blev dessutom mycket, mycket goda
vänner. Kontakterna som
Lucy Creagh
Helena skaffade det året
gjorde att hon kunde vistas
hösten 2004 i New York.
Helena har många järn i
elden, bland annat lärde hon
känna Lucy Creagh i New
York, också hon SWEAstipendiat 2004. Nu jobbar
de tillsammans med att redi
gera nyckeltexter i svensk
designhistoria och göra dem
tillgängliga på engelska.
Helena
medverkar
i
Nationalmuseums
årsbok
2006 med ett bidrag som heter "Svensk design i världen
under designåret".
Hon konstaterar med stor glädje att hon har SWEA att
tacka för många av de kontakter och erfarenheter som nu
är viktiga i hennes arbete som forskare, lärare och skribent.
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Marie skriver deckare och fackböcker om kalla kriget
Första kulturmötesstipendiat blev Marie Cronqvist från
Lund, 1998, och då gick Sverigemiddagen av stapeln i
Västerås. Kalla krigets kulturella föreställningsvärld handlade hennes då nystartade avhandlingsarbete om.
Stipendiepengarna använde hon till att vistas en termin
som gästforskare vid EU-institutet Istituto Universitario
Europeo, i Fiesole utanför Florens. Hon tvekar inte idag att
säga att stipendiet vidgade hennes vyer intellektuellt,
socialt och kulturellt genom vistelsen i Florens.
Avhandlingen fick en ny och mer spännande inriktning
tycker hon. Kontakterna som hon knöt i Italien, både
forskningsmässiga och sociala, har hon kvar. Hon bor fortfarande kvar i Lund, men har haft många tillfällen att
komma tillbaks till Italien även för längre vistelser för
forskning och för studier i italienska. Inte glömmer hon i
första taget olivträdet under vilket hon fick sitta och skriva
färdigt sin avhandling.
2004 disputerade Marie och sedan dess jobbar hon halvtid
på Historiska institutionen, halvtid på Forskningspolitiska
institutet, båda i Lund. Hon har publicerat en bok som heter
“Mannen i mitten”, ett spionddrama i svensk kallakrigskultur, utgiven på Carlssons bokförlag i Stockholm, och i
förordet till den tackar hon SWEA. En ny bok om svenska
rädslor under efterkrigstiden är på väg.
Utländska stipendiater fick möjlighet att studera och skriva avhandlingar i Sverige
Marta Reuter, Silvia Müller och Eva Data Bukowska har det
gemensamt att de, förutom att de har tilldelats SWEAstipendierna, är födda utanför Sverige; i Polen och i
Schweiz. Deras svenska är perfekt. För en av dem innebar
stipendiet just möjligheten att komma till Sverige och fullborda studier och avhandling. SWEA-stipendiet har nästan
alltid kommit in i bilden på väg mot en doktorsavhandling,
men det kan också ha blivit
Silvia Müller
impulsen till att skaffa en bärbar dator och ge sig iväg. Eva
höll på med kognitionsforskning i Lund, och doktorerade i
Krakow. Ja, det är vida vyer
kring alla dessa flickor. Eva
skriver som sammanfattning
om tiden efter SWEAstipendiet, att det har gett
henne mycken frihet i hennes
vetenskapliga utveckling. Hon
kunde planera något och
även genomföra det. Hon vet att hennes avhandling har en
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SWEA-Stipendiater

- vad hände sedan?
med några av dem och här är hennes berättelse.
mycket modern och väl
underbyggd teoretisk
del. - Det är tack vare
SWEA-stipendiet som
jag fick åka till Sverige
när jag behövde det och
använda mig av den
nyaste litteraturen, säger
hon. - Utan detta stipendium skulle jag ha vetat
mindre och varit mindre
säker på det som jag
sysslar med - lingvistiken
ur det kognitiva perspektivet.

Eva Data Bukowska

Norrländska forskar om samisk kultur
Sofie Persson, som är född i norra
Hälsingland, började studera sent - i 30årsåldern - hade jobbat bl.a. i flygbranschen och med pistmaskiner innan. Hon
har läst egyptologi i Uppsala och tagit
magisterexamen vid Umeå universitet
och håller just nu på att doktorera i
Sofie Persson
samisk kultur och historia. Tack vare
SWEA stipendiet kunde hon tillbringa ett
år i Canada och USA och det var för henne en fantastisk tid,
där hon bland annat fick inblick i oijbwayindianernas och
inuiternas kultur.

Nyutgivning av Fredrika Bremers “Hertha”
Åsa Arping disputerade 2002 i Göteborg på avhandlingen
“Den anspråksfulla blygsamheten”, i vilken hon visade
fram auktoritet och genus i 1830-talets svenska romandebatt. Den svenska romanen växte fram med hjälp av en
grupp kvinnor med Fredrika Bremer i spetsen. SWEA-stipendiet har hjälpt henne att genomföra ett annat projekt,
nämligen att ge ut Fredrika Bremers klassiska roman
“Hertha”, Sveriges första feministiska roman, på nytt. Tack
vare SWEA- stipendiet kunde hon åka till Philadelphia i USA
och studera originalmanuskriptet som förvaras på
American-Swedish Historical Museum. En mammaledighet
har fördröjt utgivningen, men Åsa tror att hon i år skall
kunna genomföra arbetet med Hertha, som aldrig hade
blivit påbörjat utan pengar och annan positiv uppbackning
från SWEA.
Det skulle vara roligt att kunna räkna upp alla prestationer
som våra stipendiater åstadkommit, men det skulle bli för
mycket. Alla har jag inte fått kontakt med heller.
Ja, detta var bara en kort inblick. Hoppas att vi skall kunna
fortsätta med stipendieberättelser i Forum. Det inspirerar,
stimulerar och gör oss stolta tycker jag. Dels för att vi kunnat belöna framåt personer, men framförallt för att vi kan
konstatera hur SWEA-stipendiet blivit en avgörande vändpunkt, en viktig stimulans ofta kryddad med personliga
vänskapsband som vuxit sig starka, ibland med föredrag
inför avdelningar. Alltid med glädje till SWEA i hjärtat.

Karin lever på kulturmöten!
Det har gått fem år sedan Karin
Atthoff fick SWEAs Kulturmötesstipendium och nu bor hon i London,
men under åren emellan har hennes liv
i högsta grad växlat mellan många länder, antingen genom egna studievistelser eller mångkulturella projekt,
arbeten i internationella organisationer
Karin Atthoff
och annat. Hon tillskriver detta sina
föräldrars vana att ta med sina barn på långa bilresor i
Europa varje sommar. Dessa resor väckte hennes nyfikenhet , hon ville se och lära mer om andra kulturer.
"Man kan tro att man skall göra en viss sak och planera för
det, men under resans gång får man nya infallsvinklar, nya
dörrar kan öppnas om man trycker ner handtaget och plötsligt är man någonstans som man inte visste fanns - men
den röda tråden löper vidare", skriver hon.
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Vill du vara med och arbeta internationellt i
SWEA?
Vi söker Regionordförande och medlem i
SWEA Internationals styrelse.
Posterna som regionordförande i samtliga
regioner för mandatperioden 1 maj 2006 30 april 2008 utlyses härmed.
Intresserade Sweor kan vända sig till respektive
regions valberedning för ytterligare upplysningar.
Intresseanmälan ska vara valberedningarna
tillhanda senast den 31 december 2005.
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Fin utmärkelse
till Agneta Nilsson

Agneta Nilsson tilldelad
Great Swedish Heritage Award
Text: Carin Foster, SWEA Philadelphia
Bild: Ulla-Britt Apell© & Fred Pfaff©
Den finaste brittsommardagen i oktober anlände hon,
Agneta Nilsson, SWEAs grundare, till Philadelphia. Det var
hela nio år sedan sist - då för att inviga
Philadelphiaavdelningen. Denna gången var det för att ta
emot en välförkänt utmärkelse från Swedish Council of
America.

Christina Moliteus, Ulla-Britt Apell och Agneta Nilsson

Swedish Council of America (SCA) hade tilldelat Agneta
Nilsson the"Great Swedish Heritage Award for 2005".
Samtidigt fick ambassadör Jan Eliasson utmärkelsen
"Swede of the Year". SCA hade valt Philadelphia för årets
sammanträden och presentationer.
Den 30 september samlades cirka 150 festklädda personer
på det ärorika Union League för att hedra dessa två extraordinära personer. Naturligtvis var SWEA välrepresenterat.
Åsa-Lena Lööf hade rest upp från Florida för att å SWEA
Internationals vägnar gratulera Agneta. Christina Moliteus,
f.d. ordförande i SWEA International, kom trots digert reseprogram. Vi var
åtskilliga från New
York, New Jersey
och Philadelphia
som gladdes åt att
få vara en del av
gratulanterna.
Stämningen var på
topp, maten god
och talen många!

över att detta är en del av
den svensk-amerikanska
historien. Muséet är byggt
på gammal svensk mark
från New Sweden Colonytid. Den är uppförd i herrgårdsstil och ligger inbäddad i parklik prakt ett
stenkast från centrala
Philadelphia.

Siri Eliason (Ordförande i Swedish
Council of America) och Agneta Nilsson

Naturligtvis missade inte
vi
Philadelphia-Sweor
tillfället att få träffa
Agneta lite mera privat.
Minsann snappade vi inte
upp henne direkt från
flygplatsen! Agneta fick
knappa tio minuter att
inspektera sitt hotellrum.
Sedan bar det av till en
SWEA-medlems underbara hus. Kvällen var sammetslen, mat och dryck
bara så bra som den kan
bli när vi svenska damer lägger manken till! Ett 25-tal lyckliga Sweor fick rå om Agneta hela kvällen. Vi njöt av att
höra hennes berättelse om hur SWEA en gång startade i
Los Angeles. Kamerorna knäpptes för fullt och stämningen
var på topp. Tacksamma och trötta skildes vi åt för att i
bästa Agneta-anda sprida SWEA-ordet vidare.

Följande kväll fortsatte festligheterna
med Merit Awardutmärkelser
på
American Swedish
Historical Museum.
Många av deltagarna, som kommit
från USAs många
hörn, såg denna
pärla till byggnad
för första gången
och kände stolthet
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Bildkavalkad

Bilder© av Christina Vollert, Kerstin Alm, Marie-Louise
Mägerle-Axelsson, Petra Lindberg-Hultén

Orkanen i New Orleans

Efter orkanen i New Orleans SWEAs nätverk - en räddare i nöden
av Ann-Sofi Ljung Svensson, SWEA Malmö

Det är ödets ironi att den mest kända drinken på Bourbon
Street i French Quarter i New Orleans heter Hurricane. "It
starts out calm, but it gets stormy towards the end". Den
erkänt starka drinken ser emellertid ut att få en konkurrent
om turisters smak för det groteska. Redan sex dagar efter
orkanens ödeläggelse av New Orleans sökte två personer
tillsammans om varumärkesskydd för en "alcoholic beverage" med namnet Katrina. Logon är redan klar: "Get
blown away".
Det är svårt att förstå den cynism som ligger till grund för
ett sådant handlande. New Orleans som det var finns inte
längre och vissa delar av staden kommer aldrig att återskapas.
-Det är flera områden nära Lake Pontchartrain som är helt
borta. Där handlar det om att schakta bort och bygga nytt,
säger Eva Trivigno, ordförande i SWEA New Orleans, när
jag talar med henne i telefon i slutet av oktober. -Österut
fanns svarta kvarter som förmodligen aldrig kommer att
byggas upp igen.
-Men alla områden som Sweorna besökte under
Världsmötet finns kvar. French Quarter är oskadat. Jag har
inte varit där än, säger Eva, men Malle Vogel är tillbaka i sitt
hus. Hon stannade kvar när orkanen drog fram, men var
tvungen att ge sig av när vattenledningarna kollapsade.
Det började stiga upp avloppsvatten ur toaletterna.
Eva kom tillbaka till huset i New Orleans med sin man Pat i
början av oktober, en månad efter Katrinas ödeläggelse av
staden. Huset var skadat, men relativt välbehållet. Där
fanns inget vatten, ingen el, ingen gas, det var översvämning i källaren och det hade regnat in genom ett hål i taket.
Men många har drabbats hårdare. -Flera Sweor har förlorat
allting. Precis allting. Och en hade ingen försäkring, säger
Eva. Jag vet några som inte kommer att återkomma till New
Orleans, trots att dom bott här i över trettio år. Dom flyttar
till Sverige eller till andra platser i USA.
SWEA New Orleans startade 2004 och bestod före orkanen
av 28 medlemmar. Idag är de förmodligen några färre.
Trots svårigheterna att nå varandra - telefon och Internet
fungerar bara sporadiskt - har avdelningen haft sitt första
styrelsemöte efter orkanen. Fyra Sweor var närvarande.
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-Men vi hade telefonkontakt med ytterligare två så att vi
kunde fatta beslut, säger Eva och skrattar lite stillsamt. Hon
vill verkligen betona hur viktigt SWEA har varit.
-SWEAs nätverk har varit fantastiskt. Helt fantastiskt. Hela
världen har hört av sig. Vi har fått hjälp och stöd.
En av dem som tog ordentligt ansvar var Maud Witt,
regionordförande i MAME och bosatt i Houston. Nio olika
evakueringsbostäder togs fram runt om i USA för New
Orleans-Sweorna. Men de flesta kunde ordna sin evakuering själva genom släkt och vänner. Maud ställde sin gästlägenhet och familjens extrabil till förfogande för Eva och
hennes man. Eva, som befann sig i Malmö när orkanen slog
till, strålade samman där med maken, som befunnit sig i
Atlanta. Maud såg också till att tillsammans med Svenska
generalkonsulatet organisera insamlingen av uppgifter om
var alla New Orleans-Sweorna tagit vägen. Det tog ett tag
att lokalisera alla. Till slut blev förteckningen komplett. Alla
var trots omständigheterna välbehållna.
-Men det tog tid att hitta min dotter Alexandra och hennes
familj, säger Eva. Telefonerna fungerade ju inte och det var
nervöst att inte veta vad som hänt henne och barnen.
-Hon kan inte flytta in i sitt hus längre ner här i kvarteret
än. Förmodligen inte på ett halvår. Hela första våningen var
översvämmad. Så dom bor hos hennes svärföräldrar just
nu. Och det är inte bra för barnen med luften här. Det är
mögel överallt. Man vänjer sig, men visst känns det i luften.
Evas dagar har, sen hon kom tillbaka till hemmet, bara
handlat om att leta hantverkare. 200 000 hushåll behöver
hjälp med allt just nu; värme, vatten, luftkonditionering,
reparationer. Men det är nästan omöjligt att hitta någon
som kan komma. De räcker inte till.
-Vi har i alla fall lyckats få en ny varmvattenberedare, säger
hon.
När jag frågar Eva om hon kommer att bli kvar utbrister
hon med sin skånska dialekt: -Oh, det skulle aldrig falla mig
in att lämna New Orleans. Det här är vårt hem. Jag har bott
här i 37 år. Jag skulle heller lämna Amerika än New Orleans.
-Var dag går det framåt!
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HYRA, KÖPA ELLER SÄLJA
LÄGENHET PÅ MANHATTAN??

VAD DU ÄN BEHÖVER,
SLÅ MIG EN SIGNAL
(212) 937 7007 ELLER
SKICKA MIG ETT
E-MAIL myw@corcoran.com

Maria Wall
The Corcoran Group
660 Madison Avenue
New York, NY 10021

corcoran group
real estate

Owned and operated by NRT Incorporated.

The British International
Primary School of Stockholm
Welcome to our school!

The British International
Primary School of Stockholm
Östra Valhallavägen 17
182 68 Djursholm, Sweden
www.britishinternationalprimaryschool.se

N

A broad, high quality international education,
delivered in English, for children aged 3 to 11.

N

Fully qualified and experienced staff including
specialist teachers in PE, Music, Swedish and
Information Technology.

N

A caring and supportive atmosphere that enables
all children to develop their potential.

N

Excellent support learning English as an additional
language and for Individual Needs.

N

Digital interactive whiteboards in every classroom.

N

Superb facilities in a beautiful, calm setting close to
public transport.
For more information or to arrange a visit
please contact
Susan Brayshaw, School Secretary
Tel: + 46 8 755 23 75
Email: borgen@britishinternationalprimaryschool.se

SWEA International söker kandidater för flera poster.
Se detaljer på hemsidan www.swea.org!
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New Orleans

Voodoo i
Text: Anna Carlsson Ring
Bild: Anna Carlsson Ring Rönneskog©

New Orleans går ofta under benämningen America's most
haunted city. Haunted kanske i meningen att det är en stad
som drabbats av många olyckor, nu senast de förfärliga
naturkatastroferna som förstört stora delar av staden och
som skördat många människors liv. Men också, och framför allt, med hänsyn till stadens mytomspunna förflutna,
som till viss del lever kvar ännu i dag. Det finns många
skräckhistorier om New Orleans, innehållande både spöken
och varulvar, men det som faktiskt varit och är en realitet i
staden sedan tidigt 1700-tal är utövandet av voodooism.
Voodo (eller Voudoun, Vodoun, Vadu, Hoodoo) är en religion baserad på afrikansk folktro. En fruktbarhetskult med
rötter från västra Afrika. Via slavhandeln kom religionen i
början av 1700-talet till franska Västindien och därifrån
vidare till New Orleans. Benämningen
voodoo härstammar från en afrikansk term
för ande - vodu. Hoodoo är en förenklad
form av voodoo som fokuserar på trolldom
och örtmagi och den voodoo som utövas i
New Orleans är en kombination av voodoo,
hoodoo och den katolska tron.
Voodon i New Orleans - en blandning av
voodoo och katolska traditioner
Fransmännen och spanjorerna försökte till
att börja med att förbjuda sina slavar att
utöva voodoo. Slavarna, som kom direkt
från Afrikas västkust eller från de karibiska
öarna, behandlades omänskligt hårt. När de
inte arbetade under piskan, förvarades de
fastkedjade i sina logement. Allt för att hindra dem från att
göra uppror eller att tänka fritt. År 1803 tillkom dock
bestämmelser som reglerade slavarnas villkor. Man fick
söndagar och vissa andra helgdagar lediga, främst för att
kunna gå i kyrkan och det var varje slavägares skyldighet
att fostra sina slavar i den katolska tron. Efter kyrkan samlades slavarna på Congo Square i New Orleans och vid
stränderna av Lake Pontchartrain. Här utfördes traditionella afrikanska danser till ljudet av primitiva afrikanska trummor och voodooritualer, såsom offerriter och dyrkande av
Damballa, ormguden. Ritualerna tillägnades naturkrafterna
och de dödas andar. Men eftersom många av slavarna samtidigt tillägnat sig den katolska tron och var döpta i den
katolska kyrkan, kom den ursprungliga afrikanska voodooismen att blandas samman med de katolska traditionerna
och många av de katolska symbolerna, såsom helgonbilder,
ljus, rökelser m m fick en stor del i utövandet också av New
Orleans-voodoon.
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Marie Laveau - hårfrisörska och voododrottning
En beskrivning av voodoo i New Orleans kan aldrig bli
komplett utan att man nämner Marie Laveau, New Orleans
okrönta voodoo-drottning, verksam under mer än sextio år.
Hon föddes 1794 utom äktenskapet och var dotter till den
kreolska plantageägaren, Charles Laveaux, och hans
haitiska slavinna och älskarinna. År 1819 förekommer de
första noteringarna om hennes liv i New Orleans, då hon
gifte sig med Jacques Paris, en man som, liksom hon själv,
var en fri färgad person - a free person of colour. Detta
äktenskap varade inte mer än några år och 1826 träffade
hon den man som hon sedan skulle tillbringa sitt återstående liv tillsammans med och med vilken hon födde
femton barn, Christophe de Glapion, också
han en freeman of colour. Marie Laveau var
hårfrisörska och genom sitt yrke lärde hon
känna de flesta i New Orleans sociala elit och
flera av deras hemligheter. Dessa kunskaper
utnyttjade hon sedan både i utpressningssyfte
och för att spå lycka eller olycka under sina
voodooritualer. Under sin tid som voodoodrottning byggde hon upp ett stort och effektivt nätverk av informatörer bland New
Orleansbornas tjänare, handlare, hustrur m fl.
Det hon inte kände till om New Orleansborna
var inte värt att känna till och hon var på så
sätt både fruktad och beundrad.

Ormdans och gris-gris-magi
Marie blev tidigt en legend i New Orleans, mycket därför
att hon var så mycket mer än bara en voodoo-utövare. Det
var hon som förde in de katolska traditionerna i voodooismen. Hon var känd för sina offentliga ritualer, där hon i
timmar dansade utmanande danser tillsammans med sin
orm, Li Grand Zombi. Hon använde sig av gris-gris-magi
(gris på franska betyder grå), en kombination av svart (negativ) magi kallad mojo och vit (positiv) magi kallad jojo.
Många är de historier som berättas om henne, men den
mest framträdande är den då hon genom sin magi lyckades
utverka ett frikännande av en dödsdömd man i New
Orleans. Mannens far blev så tacksam mot Marie Laveau
att han skänkte henne det hus på St Ann Street där hon
kom att bo fram till sin död år 1881. Detta hus inhyser i dag
ett voodoo-museum till Marie Laveaus ära.
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New Orleans
Rönneskog, SWEA Genève
och Ann-Sofi Ljung Svensson©

Död eller levande?
Efter Marie Laveaus död, tog hennes dotter, också hon med
namnet Marie Laveau, över och många insåg aldrig att det
var dottern som var där i sin mors ställe. Ännu i dag finns
det de som är övertygade om att Marie Laveau fortfarande
lever och man vet i alla fall säkert att hon återvänder åtminstone en gång per år, på St Johns Eve den 23 juni. Hon är
begravd i St Louis Cemetary no 1 och hennes grav besöks
ständigt av troende och nyfikna. Här lämnas offergåvor i
form av matvaror, voodoo-artiklar, plastrosor etc och
många ritar X på hennes gravsten för att på så sätt välsignas av den ständigt närvarande voodoo-drottningen.
Fortfarande i dag räknar man med att ca 15% av New
Orleans invånare utövar voodoo och den har även haft
stark influens på dagens New Age-rörelse. Och kanske kan
Marie Laveau och voodooismen genom sina magiska
krafter hjälpa till att återuppbygga New Orleans igen - alla
sätt är bra utom de dåliga. Och visst kommer vi snart att
kunna besöka New Orleans igen. Allt annat är otänkbart.
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Plantager i New Orleans

Plantagens
Text och bild: Ann-Sofi Ljung

Längs River Road utmed den slingrande Mississippifloden
mellan New Orleans och Baton Rouge låg under mitten av
1800-talet runt 350 plantager. Idag finns fortfarande ett
dussintal som fungerar som museum. På några av plantagerna möts man av tidstypiskt klädda unga damer i krinolin som visar besökarna runt och berättar om hur livet levdes under plantagekulturens glansperiod mellan 1830 och
1860. Det är vackert, storslaget och imponerande. Precis
som i Borta med vinden. Man väntar sig nästan att få se
Scarlet O'Hara stå på trappan till herrgården och stolt blicka
ut över ägorna.
Oak Alley Plantation, som Sweorna
hade möjlighet att
besöka under världsmötet i New Orleans,
är en av plantagerna
utmed River Road.
Lyckligtvis klarade
sig Oak Alley från
orkanen Katrinas förödelse. Den storslagna ekalléen som
gett namn åt plantagen och som leder
från Mississippifloden upp till det stora
huset, planterades
redan under tidigt
1700-tal, då den första plantagen startades på platsen.
Huset så som det
står där idag är från
1837 och kännetecknas av en total symmetri. Alla fyra
sidorna, med sina vardera åtta doriska pelare, är identiska.
Oak Alley är en av de mest fotograferade plantagerna och
flera filmer har spelats in här.
Det är lätt att låta sig förföras av de ståtliga husen, de
pampiga alléerna och den prunkande grönskan. Men vetskapen om att hela denna kultur byggde på ett produktionssystem som innebar handel med svarta människor,
kastar en skugga över de vackra omgivningarna. Var finns
slavarnas bostäder? Endast några få exemplar av de enkla
träbyggnader som var deras hem finns fortfarande kvar
utmed River Road.
Plantagekulturens historia är ett med den amerikanska
söderns och tar sin början under tidigt 1700-tal. Nybyggare
kom norrifrån och slog sig ner utmed Mississippifloden, där
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de började odla den bördiga jorden i flodens deltaområden.
Här odlades bland annat ris, majs, indigo, hampa och
tobak. De första skeppen lastade med slavar kom redan
runt 1720 från franska Senegal. Det var början till en betydande ekonomisk framgångshistoria.
En gryende världsmarknad var under tillväxt. Europa efterfrågade kolonialvaror från områdena i Nya Världen där produktionen var billig och effektiv. Den gröda som framförallt
kommit att förknippas med den amerikanska sydstatskulturen är bomull. På grund av tekniska innovationer kunde
bomullsframställningen förenklas och under 1790-talet
ökade efterfrågan
på råvaran dramatiskt. Slavarbetet
gjorde en snabb
produktion möjlig.
Slavarna betraktades som produktionsenheter, som
kapital. De var
egendom som kunde säljas, köpas,
hyras ut och ärvas.
Visserligen utvecklades lagar som
gav slavarna rätt till
en viss standard
vad gällde mat,
kläder och husrum,
men de var rättslösa; fick inte röra
sig som de ville,
inte äga någonting, hade inte rätt
att lära sig att läsa eller att vittna i domstol.
I praktiken var det dock inte möjligt att behandla slavarbetarna hur som helst. De pengar som slavägaren - the
Master - betalat för sin arbetskraft skulle inbringa så stor
vinst som möjligt. Vitsen var ju att hålla en hög produktivitet på godsen och det krävde friska och starka arbetare
som bildade familj och fick barn, som så småningom kunde
tas i bruk för arbete. Det gjorde förhållandena för slavarna
i de flesta fall drägliga. Inte sällan verkade plantageägaren
för att skapa lojalitet hos sina slavarbetare genom att få
dem att tro att det som låg i hans intresse, dvs vinst och
framgång, också var till deras lycka. Till viss mån var det
säkert så. Välstånd skapar alltid bättre förutsättningar för
socialt ansvar.
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historia
Svensson©, SWEA Malmö

Plantagerna fungerade ofta som minisamhällen. Här fanns
inte bara den stora mangårdsbyggnaden - The Big House utan mängder med små hus - Outbuildings - som gemensamt bildade en liten by. Det stora huset byggdes oftast i
två våningar. Risken för att Mississippi skulle svämma över
var stor och viktiga bostadsenheter som kök, matsal,

sin undergång efter 1860. Det amerikanska inbördeskriget
1861-1865 innebar slutet för plantagekulturens produktionssätt på den amerikanska kontinenten, och i Sverige var
det den internationella konkurrensen och koncentreringen
till allt större produktionscentra som fick många småbruk
att gå omkull. Det feodala systemet hade nått vägs ände.
En av River Roads mest kända plantage är Laura Plantation
inte långt från Oak Alley. Laura brann ner till grunden för
ett antal år sedan men restaureringsarbetet har kommit en
bit på väg och plantagen klarade sig undan Katrinas härjningar. Laura Plantation är intressant av flera skäl. Det är en
creoleplantage, d.v.s. startad och driven av infödda ättlingar till kontinentaleuropéer. Medan de anglo-saxiska plantageägarna byggde sina överdådiga mangårdsbyggnader i
vitt, så är creolernas byggnader mindre och alltid praktfullt
färgsatta. Laura Plantation har en vacker träbyggnad i gult
och grönt. Här startades sockerrörsodling 1805 med sju
slavar som arbetskraft. Fram till amerikanska inbördeskriget
växte plantagen till en av de allra största med 185 svarta
slavarbetare. Sockerrör har just utmed River Road varit den
dominerande grödan.

salonger och sovrum fanns på andra våningen. Huset hade
i de allra flesta fall pelarburna, öppna gallerier runtom för
att solen och den starka hettan inte skulle nå in i huset. Av
samma skäl sköt taket ut en bit från huset.
Runtomkring fanns sedan allt annat som behövdes för att
driva ett stort jordbruksföretag; lador, stall, vagnslider,
kvarnar och slavarbetarnas bostäder. Men här fanns också
smed, butik, barnmorska, läkare och andra verksamheter
som var viktiga för det lilla samhället.

Mest intressant är dock Laura Plantation för att den i fyra
generationer drevs av kvinnor. Den sista i raden - Laura
Locoul Gore - skrev 1936 ner plantagens historia. Den 168
sidor långa texten har nyligen givits ut med titeln Memoires
of the Old Plantation Home and a Creole Family Album
(2001). Laura, som givit plantagen dess namn, blev 102 år
gammal (1861-1963) och förmedlar i sin berättelse en autentisk och mångfacetterad bild av livet på en plantage
under flera generationer.

De amerikanska sydstatsplantagerna påminner i mångt och
mycket om den svenska brukskulturen, men i Sverige byggde de mellansvenska bruken på produktion av järn, trä och
glas istället för odling av grödor. En herrgård, lantarbetarbostäder eller statarlängor och en mängd byggnader med
viktiga funktioner bildade en sluten, självförsörjande enhet.
Kyrka, handelsbod, värdshus, läkare och skola fanns i
anslutning till varje större bruk. Vi ägnade oss förvisso inte
åt slavhandel, men lantarbetarnas och statarnas villkor var i
vissa avseenden snarlika de amerikanska slavarnas. Rösträtt
var kopplat till ägande och den låga skriv- och läskunnigheten bland lantarbetarna, deras lojalitet till brukspatronen och församlingens präst innebar i praktiken en
rättslöshet och ett totalt beroende. Att bryta sig loss var för
flertalet i praktiken inte möjligt. Och precis som i den
amerikanska södern så gick den svenska brukskulturen mot
Forum 2 / 2005
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Går Du i flyttankar?

(OTEL $IPLOMAT LIGGER PË 3TRAND
VÛGEN EN AV DE BÛSTA ADRESSERNA I
3TOCKHOLM MED SKN ATMOSFÛR OCH
VACKER UTSIKT VER .YBROVIKEN (ÛRI
FRËN ÛR DET NÛRA GËNGAVSTËND TILL ALLT
NJEN SHOPPING OCH KULTUR

Jag är Licensierad Fastighetsmäklare och bor sedan
många år i Westport, CT. Mitt arbetsområde är
främst Westport, Weston, Wilton, Fairfield, Easton,
Redding, Norwalk, Trumbull och Bridgeport. Men
skall du flytta någon annanstans i USA, hjälper jag
gärna till via våra samarbetspartners över hela landet.

37%!S MEDLEMMAR ERHËLLER 
RABATT PË ORDINARIE PRIS
2ING VËR BOKNING OCH UPPGE 37%!
(OTEL $IPLOMAT 3TRANDVÛGEN #

Vill du ha en fastighetsmäklare som är professionell,
ger dig personlig service och som är lyhörd för dina
krav och önskemål, när du ska köpa, sälja eller hyra
hus:

     WWWDIPLOMATHOTEL COM

Kontakta Viveka Kjellgren
Licensierad. Fastighetsmäklare

William Raveis Real Estate

&RUKOST
"RUNCH
,UNCH
!FTERNOON TEA
#HAMPAGNE
-IDDAG

47 Riverside Avenue
Westport, CT 06880
A: (203) 227.4343
M: (203) 984.2499
E-mail: kjellgrenv@raveisre.com

)TS ALWAYS T TIME

“My Professionalism,
Your Peace of Mind”
4"!2

      WWWDIPLOMATHOTEL COM

3KULTUNA HAR TAGIT FRAM ETT ERBJUDANDE TILL SVENSKA
FÚRETAG I UTLANDET FÚR JULGÍVOR TILL VËNNER ANSTËLLDA
OCH KUNDER -AILA ER ADRESS TILL INFO SKULTUNACOM
FÚR ETT PERSONLIGT UTSKICK

Din partner när det gäller internationella
flyttningar och transporter.

Vi erbjuder individuella och
flexibla lösningar, ingenting är
för litet eller för stort.

“transferring mementos,
creating comfort”
NovaTrans Systems AB
Box 7322, 187 14 Täby
Tel +46 (0)8 446 34 40 Fax +46 (0)8 755 19 19
www.novatrans.com
info@novatrans.se
WWWSKULTUNACOM
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Regionmöte i Dallas

Vilda västern på regionmöte i Dallas
Text och bilder©: Tina Klintmalm, Ordförande SWEA Dallas
SWEA Dallas
hade
glädjen att
välkomna
14 tillresta
medlemmar
från
vår region.
Vi saknade
AO
från
New Orleans och
South Florida
som
var drabSWEA Dallas värdinnor välkomnar vid hotellet, från vänster
bade
av
Marianne Grofcsik,Florida, Ann Marie Boyar och Ingrid Owen,
orkankatabåda från Dallas
strofer och
därför kunde inte närvara. Vi saknade också SWEAs
Internationals vice ordförande som pga ett hektiskt schema
med många möten inte kunde närvara.
Fredagen inleddes med att SWEA Dallas värdinnor välkomnade på hotellet med en presentpåse innehållande Dallasinformation, diverse presenter och godis. Vi åkte sedan för
att besöka The Women's Museum. Besöket var mycket
uppskattat och inleddes med lunch i parken då vi också
passade på att hålla ett förmöte.
På kvällen bjöd SWEA Dallas på välkomstdrink hemma hos
AO i Dallas där vi också hade ett sittande traditionellt
svenskt smörgåsbord med alla tillbehör, vilket avslutades
med kaffe och Oscarstårta. Medlemmar i SWEA Dallas
hade lagat all mat. Underhållningen bestod utav vår fantastiska SWEA Dallaskör, allsång och inspirerande välkomsttal av både AO och RO. Vi tittade på den mycket fina
DVD:n med bilder och musik från Världsmötet i New
Orleans och hade också ett roligt lotteri. Kvällen blev verkligen lyckad, stämningen var hög, alla var nöjda och mycket glada över både god mat och trevliga nya
bekantskaper. Extra glädjande var att många av SWEA
Dallas nya och även några blivande medlemmar kom.

På söndagsmorgonen var
vi 19 Sweor som njöt av
en härlig Brunch nere i
Reunion Tower med
utsikt över hela Dallas.
Därefter var det tyvärr
dags för många att resa
hem. De Sweor som var
kvar utforskade Fort
Worth, som är beläget ca
en timmes bilfärd från
Dallas. Det blev besök på
Kimbell Art Museum och
därefter lite smak av
Vilda Västern vid The
Stockyards. Även detta
mycket uppskattat.

Catharina Wicker vann första pris "Supergodiskorg" vid fredagskvällens smörgåsbord hemma hos AO, SWEA Dallas

På söndagskvällen var vi ett par lokala Sweor som träffades
och åt middag med vår f.d SWEA Dallasmedlem Marianne
Grofcsik, numera medlem i Florida, som kommit hit på
besök. Marianne hade bakat och hade dessutom med sig
Oscarstårtor, som vi stolt kunde bjuda på vid smörgåsbordet.
Planeringskommittén för MAME Region Mötet i Dallas
bestod av: Tina Klintmalm (AO), Johanna Carlander Davis
(Vice AO), Carin Anger (tidigare AO) och Christina
Robinowitz (medlem). Vi hade stort stöd från Pernille
Nordström, sammankallande i Programkommittén, med att
arrangera smörgåsbordet. Alla transporter till och från
hotell, restauranger, utflykter och även skjuts till flygplatsen
sköttes av lokala Dallas-Sweor.
Vi här i SWEA Dallas är mycket nöjda med Regionmötet.
SWEA Dallas teamwork fungerade perfekt. Jag som ordförande är mycket stolt och tacksam över mina DallasSweor som delade med sig av sin tid, energi och sitt glada
humör. Alla bidrog till att detta möte blev så lyckat! Tack
för att SWEA Dallas fick möjlighet att vara värdinnor och
visa upp "BIG D", Dallas Texas! Välkomna åter!

Under lördagen satt 13 Sweor i ett mycket givande möte
under ledning av vår suveräna RO, Maud Witt. DallasSwean Margareta Benser, tidigare mångårig styrelsemedlem, bjöd generöst på sin tid och var sekreterare för
mötet. Några besökande Sweor och en Dallasvärdinna
ägnade dagen åt sightseeing, vilket var mycket uppskattat.
Restaurang Texas Land & Cattle CO stod på programmet
för lördagskvällen. Där var vi 24 Sweor som deltog och åt
en "Texas Cowgirl Dinner" och hade kul. Lotter såldes
friskt! SWEA Dallas AO gav RO Maud Witt en bok, "Texas
Tornado", skriven och signerad av Louise RaggioBallerstedt (86 år, advokat med kvinno- och familjerätt som
specialitet, Dallasbo och svenskättling) som ett tack för
hennes ledarskap.

Sweor njuter av härlig söndagsbrunch uppe i Reunion Tower i Down Town Dallas

Forum 2 / 2005
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SWEA-Guiden

SWEA-Guiden - allt du b
Monica Rabe är eldsjälen bakom SWEA-Guiden - www.sweaguiden.com - som erbjuder mängder av
information för dig som ska flytta, eller just har flyttat, utomlands eller kanske hem till Sverige igen.
Monica har själv bott utomlands länge och i ett antal olika länder och har skrivit flera böcker i ämnet.
Ett varmt tack, Monica, för ditt engagemang och enorma arbete. Stort tack också till Tina Idhammar,
som är webdesignern bakom den lättanvända och snygga webbsidan.

Kultur & Överlevnad
Det finns många kulturella skillnader och aspekter som är bra att
känna till när man flyttar utomlands. Här hittar du intressanta artiklar i ämnet (“Kulturchock”, “Medföljandeproblematik vid utlandsflytt” etc) som kan hjälpa dig på vägen.

Flytta ut - Tänk efter före
Det är ju inte bara att flytta... Det är
mycket att tänka på vid en utlandsflytt
och här hittar du viktig information om
t.ex. säkerhetsfrågor, praktiska tips och
checklistor och länkar till olika föreningar
för utlandssvenskar, UD etc.
Flytta hem - Tänk efter före
Det kan ju verka som det enklaste som
finns att flytta tillbaka till sitt hemland,
men det är inte alltid så. Mycket kan ha
förändrats, inte minst du själv, och många
känner sig lite vilsna i den nya svenska
vardagen. Här finns dock hjälp att få:
såväl
praktisk
information
om
flyttfirmor osv, som organisationer du kan
vända dig till för att finna likasinnade.
Land & Platsinfo
Via SWEA-Guiden kan du få tillgång till en
tjänst som Utrikespolitiska Institutet tillhandahåller, Landguiden. ID och lösenord kan
du få genom att skicka ett mail till guiden.
Här finns även information från våra egna
Sweor om de platser de bor på och du kan
själv hjälpa till att göra SWEA-Guiden ännu
bättre genom att bidra med information om
den stad och det land du själv bor i.
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Utlandshälsovård
Viktig information om hälso- och sjukvård när
du bor utomlands, länkar till olika organisationer och ett par artiklar om hälsa.
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SWEA-Guiden

behöver veta på en sida!
Det unika med SWEA-Guiden är att du kan hitta information om i stort sett allting i samband med en
flytt och få svar på dina frågor på ett och samma ställe och slipper ägna onödig tid åt att få tag på
rätt person eller företag att fråga om varje enskilt område. Våra egna Sweor i hela världen är en obetalbar kunskapskälla med sina bidrag till guiden, som hela tiden uppdateras och aktualiseras med den
senaste informationen från alla våra avdelningar i världen. Bland framtidsplanerna finns ett utökat
samarbete med olika organisationer och företag, som kan tillföra ännu mer matnyttig information. Hör
gärna av dig till Monica om du har idéer om hur SWEA-Guiden kan göras ännu bättre!
Ungdomsforum
Den här delen riktar sig till s.k. globala nomader (dvs. ungdomar som på
grund av sina föräldrars arbete, har bott utomlands större delen av sina liv).
Här finns länkar till sidor där man kan utbyta erfarenheter med andra med liknande bakgrund.
Affärskultur & Jobbmarknad
Här finns information om hur det är att arbeta
utomlands, vad man bör tänka på, en ny platsbank för Sweor där du kan lägga in ditt CV,
länkar till jobbsajter och mycket mer.
Ekonomi & Juridik
Vad bör man tänka på juridiskt och
ekonomiskt vid en utlandsflytt? Gäller
den svenska lagen i utlandet? Här får du
svar på frågor om äktenskapsbalken,
familjerätt och pensioner m.m.
Forskning
Utlandsflyttarna har ökat lavinartat under
de senaste åren och en hel del forskning
bedrivs i ämnet. Läs mer om det här!
Mer information
Förutom de redan omnämnda specialområdena, finns information om föreningen
SWEA, våra stipendier och aktiviteter på
sidan.
Skolor & Utbildning
Vad kännetecknar det svenska skolsystemet och hur
fungerar det att flytta sina barn till ett helt annat system i
ett annat land? Här hittar du mycket matnyttigt om detta
viktiga ämne. På många platser finns organiserad
svenskundervisning för svensktalande barn och på somliga även en svensk skola.
Forum 2 / 2005
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Regionmöte i Japan

Regionmöte i den uppgående solens rike
Text och bilder av Petra Lindberg Hultén©
Bussfärden gick vidare till det berömda kimonomuseet.
Här har den drivna konstnären Itchiku Tsujigahana samlat
sina kimonokonstverk vid en bergsluttning. Museet drivs
numera av sonen, som hedrad bjöd sina gäster på en personlig guidning. Varje stycke symboliserade ett tema exempelvis Fuji eller årstiderna - där enbart ett av dessa
konstverk tagit minst två år att färdigställa. Olika japanska
färgnings- och sytekniker fanns representerade och det ena
alstret överträffade det andra.
Avslutningsvis hamnade gruppen på en mycket genuin
restaurang uppe på berget Takao. Här fick Sweorna på
egen hand grilla sin mat och njuta av ett kulinariskt äventyr
på äkta japanskt manér.
Det blev en unik japansk inramning på regionmötet i Tokyo.
Middagen på Roppongi Prince Hotel inleddes med
taikotrumgruppen "Vackra stormen" och deras mullrande
välkomstrytmer. Därefter tog jordbävningsrytmerna oväntat vid och skalvet fick oss att hålla andan under ett par
minuter. Porslinet vibrerade som asplöv på de dukade borden. På menyn fanns ett välsorterat urval från det japanska
köket av bl.a. sushi, sashimi, tempura, friterad kyckling och
sobanudlar.
Välkomsttalet hölls av Petra Lindberg Hultén (SWEA Japans
AO) som tackade alla hjälpsamma Sweor. Särskilt uppmärksammades den skickliga organisatören och RM-koordinatorn Karin Nilsson. Elisabeth Halling (RO) kunde med äkta
glädje konstatera att alla avdelningsordförande kunnat
samlas på årets RM med en samling Sweor i släptåg.
Programmet innehöll en heldagsutflykt till de gröna kullarna sydväst om Tokyo. Bland dessa gigantiska ryggar och
kammar ligger Hakone - de heta vulkankällornas centrum.
Första anhalten gjordes under en internationell prägel vid
Hakones Open Air museum, där bl.a. skulpturerna
Människan och Pegasus, Guds hand och Solglitter av vår
egen Carl Milles finns att betrakta.

Regionmötet hölls på Svenska Ambassaden med alla avdelningsordförande och SWEA Internationals ordförande Siv
Svensson närvarande och regionordförande Elisabet Halling
vid rodret. Japansweor ställde upp som värdinnor och
serverade kaffe och lunch i pauserna. Åhörarskaran var
liten men naggandes intresserad.
Taket lyftes när kvällens fest drog igång på krogen
Gonpachi. Inte en strupe var torr eller tyst!
I det hippa kvarteret Omotesando promenerade Sweorna
till det berömda templet Meiji Jingu, där traditionella bröllop kunde beskådas trefaldigt. Vid ingången till denna
enorma tempelpark har de utspökade ungdomarna sitt
näste om helgerna. Här kunde man inhandla souvenirer på
Oriental Bazaar och häpna över världsstora märkesvaruhus
som Gucci, Prada och Christian Dior. Benen vilades och
shoppingkraft återhämtades på den internationellt präglade
lunchrestaurangen Fujimamas.
Kerstin Lindström, SWEA Japans hedersmedlem, öppnade
sitt residens på Svenska Ambassaden för sayonaramiddagen. Den danske kockens buffet mättade Sweornas svultna
magar och japansk Noh-teater avslutade kvällens eleganta
festligheter.

Den renande upplevelsen blev ett
dopp i en het
källa på ett japanskt gästgiveri.
Här bjöds Sweorna
även på en traditionell matupplevelse vid sedvanligt knähöga
bord.

Gimmicken för Sweorna på RM i Tokyo var en valfri hatt och kreativiteten var stor och medryckande..
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Regionmöte i Boston

Östra Amerikas regionmöte och SWEA Bostons 20-årsjubileum
Text: Åsa Eldh, Bild: Margaretta Simpson©
Östra Amerikas Regionmöte hölls i år i Boston från 14 till 16
oktober i samband med SWEA Bostons 20-årsjubileum. Vi
Boston-Sweor ville fira jubileet tillsammans med våra
regionsystrar som vi hade gjort när vi fyllde tio år och liksom då blev det ett sällsynt lyckat evenemang med en fin
balans mellan arbete och nöje.

Åsa Eldh föräras blombukett som
tack för välordnat möte.

På mötet i Boston var alla
regionens åtta avdelningar
representerade av en eller flera
medlemmar, flest från Boston
naturligt nog, och dessutom
hedrade oss några mer
långväga Sweor med sin närvaro, SWEA Internationals
Vice Ordförande Åsa-Lena
Lööf från Florida, VEMAs
regionordförande Ulla Hising
från London och Sofia Fransson Krall från SWEA-kansliet i
San Diego.

För dem som anlände tidigt på fredagen hade vi planerat en
utflykt till John F. Kennedy Presidential Library and Museum
ritat av den kände arkitekten E.M. Pei och underbart
vackert beläget vid vattnet i Bostons södra del. Museet är
välplanerat med filmer, fotografier och utställningar som
ger en uttömmande bild av Kennedys politiska bana, hans
familjeliv och tragiska död.
På fredag kväll ägde den stora födelsedagsfesten rum på
Harvard Club i Boston. Och fest var det med över 90 glada,
festklädda Sweor som bjöds på champagne, härlig mat,
roliga tal och underhållning av både Bostons skönsjungande skandinaviska kör Stämbandet och spexiga studentkören Harvard Krokodiloes.
Lördagens årsmöte, som också hölls på Harvard Club där
de flesta av oss bodde, fördes effektivt och skickligt av vår
regionordförande Ginga Sewerin-Olsson. Rapporterna av
regionordföranden, avdelningsordförandena
och kommittéerna inspirerade till livliga
diskussioner bland de drygt 40 närvarande.
Under eftermiddagen gav Eva-Gitta Nabih
en lärorik presentation om PR inom SWEA
International och Monica Rabe informerade
entusiastiskt om SWEA-Guiden. Vår webbmoster Margaretta Simpson visade ett bildspel med medryckande jazzmusik från
världsmötet i New Orleans. Vi är tacksamma
för att hon dokumenterat det New Orleans
som fanns innan orkanernas katastrofala
förstörelse.
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Efter en lång arbetsdag kände vi oss väl förtjänta av den
delikata s.k. shore dinner vi fick avnjuta på Amerikas äldsta
restaurang, Union Oyster House i Boston. Där njöt vi av
New England-specialiteter när de är som bäst, clam chowder, hummer, musslor och till efterrätt apple crisp.
På söndagen gavs en chans att se något av Boston och
Cambridge,
där
Harvard University
är beläget. Vi åkte
genom staden med
trolley
medan
chauffören/guiden
livligt och med stark
Bostondialekt
berättade om sevärdheterna. Efter
brunchen på en
populär
pub
i
Cambridge visade
två Boston-Sweor
oss runt Harvard Lena Sölvell (Boston) och Iji Gunnarsson (New
University.
Även Jersey) på strålande humör.
Bostons
svenske
honorärkonsul Allen Counter tog sig tid från sitt hektiska
arbete som Harvard-professor och hjälpte till med guidningen.
Att stå som värd för ett regionmöte innebär naturligtvis
noggrant planerande och en stor arbetsinsats, men för alla
oss i Boston som hjälptes åt att föra det iland blev det en
oförglömligt glad och positiv upplevelse som svetsade oss
samman. Vi gläder oss nu åt alla uppskattande tackkort
från deltagarna, men det är vi som tackar dem för allt de
bidrog med. Länge kommer vi att leva på alla goda skratt
vi hade tillsammans och allt vi lärde oss av varandra. Vi fick
många nya kontakter och vänner och det är det som är en
av SWEAs viktigaste uppgifter.

Besök på Harvard. I mitten svenske konsuln i Boston Dr. Allen Counter framför statyn av John
Harvard.
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Regionmöte i Aten

ÖEMA och VEMA på gemensamt regionmöte i Aten
Text: Anna Carlsson Ring Rönneskog, SWEA Genève
Bilder: Anna Carlsson Ring Rönneskog© och Kerstin Alm©
ÖEMA:s
styrelse

Och här kommer nu en kort rapport och ett stort tack från
ÖEMA till SWEA Athens för ett fantastiskt välordnat
regionmöte i Aten.
Mer än etthundrafemtio Sweor från jordens alla hörn hade
anmält sig till ÖEMAs och VEMAs regionmöte i Aten den
6-9 oktober. SWEA Athens hade ordnat ett fantastiskt program med cocktail på det svenska residenset, utflykt till
Akropolis och det Egeiska havet och fantastiska grekiska
middagar med både intern och extern underhållning. Vår
region ÖEMA, representerades av ordförande och vice ordförande från SWEA Athens, Budapest, Dubai, Genève,
Istanbul, München, Stockholm, Vilnius, Västerås, Wien och
Zürich. SWEA Riga och Warszawa var tyvärr inte närvarande. Inga motioner hade inkommit till mötet, men vi
hade ändå en diger agenda att gå igenom. En av de viktigaste punkterna på ett RM är då vi presenterar oss själva
och våra avdelningar. Extra intressant denna gång, eftersom vi i vår region hade förmånen att hälsa SWEA
München välkomna som ny avdelning. Vi fick också en kort
presentation av Ulla-Stina Ardevall, som är på god väg att
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starta en ny SWEA-avdelning i Moskva. Vi gick dessutom
igenom alla regionala och internationella kommittérapporter, fastställde vår budget och beslutade att införa en
idékommitté, som kommer att arbeta tillsammans med vår
internationella Framtidskommitté (FramKom). Och så hade
vi ett intressant avbrott i mötet med information från vår
PR-kommitté (Eva Malm - SWEA Stockholm) och FramKom
(Cecilia Svensson, SWEA Malmö). Sammantaget ett bra
och
effektivt
möte,
mycket
tack
vare
vår
Regionordförande, Maud Larsson (SWEA Zürich), som
tyvärr avgår den första april, efter att ha suttit som ordförande i fyra år. Vi i ÖEMA vill passa på att tacka Maud för
hennes fantastiska arbete och vill också rikta ett varmt tack
till vår sekreterare Ninni Pettersson-Wästberg (SWEA
Stockholm) för allt hennes arbete. VEMA:s styrelse

Att få vara med på ett RM är en nyttig och inspirerande
upplevelse och att få göra det med Aten som inramning gör
upplevelsen än mer fantastisk. Tack alla inblandade och vi
ses snart igen.
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Regionmöte i Nice

Lyxigt möte på Rivieran
Text: Catherine Kallerman, SWEA Rivieran
Bilder: Kerstin Alm©
Efter drygt ett år
av förberedelser
var det dags!
Upploppet hade
varit långt och
roligt, vi hade
175 anmälda,
fler än vi hade
vågat
hoppas
på.
Regionmötet
inleddes på fredagen med vernissage av fem
duktiga SWEA
Rivierakonstnärers utställning på Svenska
Konsulatet
i
Nice.
Utställningen var mycket välbesökt!

MEMAs styrelse på Hotel Negresco i Nice.

Under dagen hade Sweor från 28 avdelningar strömmat in,
också SWEAs Int. ordförande Siv Svensson och tidigare
ordförande Christina Moliteus, och det var med stor
förväntan vi alla samlades för mingel på kvällen! Charlie,
vår italienska musikant, hade under dagen tappat sitt
dragspel, men kom med piano i stället, och stod för underhållningen. Vi njöt gott vin och minglade, tyvärr utan så
mycket tilltugg, en vild strejk hade utbrutit i köket. Det kändes som en riktigt bra början, ett tappat dragspel och ingen
mat! Men Sweorna är ett tappert släkte, vi beklagade, konstaterade att vi befann oss i Sydeuropa, såg inga sura miner
utan bestämde oss för att hoppas på morgondagen i stället!

Glada Göteborgs-Sweor på restaurang i Nice.

Lördagen var vår
konferensdag
och
den var givande. Vi
hälsade vår nya
regionordförande
Monica
Hallworth
välkommen,
och
tackade vår avgående
Maude
Vännman. De som
inte deltog i konferensen gick antingen
på matkurs i Mougins
eller besökte parfymerierna i Grasse.
Efteråt träffades alla
på Le Feu Follet i
Mougins för en
mycket
näringsrik
och vällagad lunch.
Tillfälle fanns också
till guidad tur i gamla
Nice, där några besökte våra fantastiska museer. Ytterligare några åkte till
närliggande St Paul för promenad och för att se modern
konst på Fondation Maeght.
På kvällen hälsade vi Rivierasweor välkommen på det
anrika Hotel Negresco. Drinken intogs i Salle Louis
Quatorze, därefter följde middag i Salle Massena, en middag som var mycket uppskattad! Efter sedvanlig
lottdragning kom kvällens överraskning, den franske
rockartisten Johnny Halliday, "forever young"!
Naturligtvis som kopia, men Sweorna rockade och klappade i händerna och hade roligt! Sent kom vi i säng för
att hinna med champagnebrunch innan söndagens utflykter till de vackra Villorna på Cap Ferrat respektive
Casinot i Monte Carlo, där spel och dobbel frestade. Ett
par dagars utflykt till det vackra och intressanta Aix en
Provence följde, bl.a. besöktes Cézannes atelje och
vinslottet Chateau de
Berne.
Ja, vi hade intensiva
dagar och glada och
positiva gäster! Ni är
alla så välkomna hit
igen, säg bara till så
ordnar vi! A Bientôt!
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Handbok vid cocktailkonversation om
Sverige - Kapitel 3 av Erik Enroth, Executive Director
North America, ISA, Invest in Sweden Agency.

"Sverige är ju så socialistiskt."
Har du hört det yttrandet och slitits mellan lusten att hålla
med och önskan att försvara gamla Svedala? Vad skall man
göra?

ett slag under bältet. Vi får anta att socialisterna inte har
tänkt sig att den mänskliga delen av produktionsmedlen
skall ingå i det offentligt ägda.

Här råder begreppsförvirring. Var och en har sin (förmodligen ganska dimmiga) uppfattning om vad som menas med
socialism. Om man gillar att debattera är det närmast en
fördel med att folk menar olika saker med samma ord, för
då kan man hålla på och diskutera hur länge som helst,
eftersom det per definition inte går att komma överens,
annat än möjligen av misstag.

Vem äger naturtillgångarna? Det kan enklast sammanfattas
som markägande, eftersom de flesta naturtillgångarna finns
på eller i marken.

Men det är kanske en nackdel just vid cocktailkonversationer, där man helst inte säger mer än två meningar om
samma ämne. Det är svårt nog ändå att koncentrera sig på
vad folk säger, speciellt om man hela tiden (så obemärkt
som möjligt) tittar sig runt lite för att se om det finns någon
mer underhållande eller betydande person att ägna sig åt.
Det skall man egentligen inte göra, men du vet hur det är
på cocktailparties.
Men, till saken! Du kommer att ha ett övertag om du råkar
veta vad som egentligen menas med socialism. Kärnan i
socialismen är att produktionsmedlen ägs av staten eller
kommunen eller något annat kollektiv som i sin tur ägs
gemensamt av hela folket. Sedan finns det ett antal tilltänkta konsekvenser av detta, som att folket därmed även
bestämmer över produktionen, varor delas efter behov, och
ingen tjänar pengar på andras arbete och ingen äger något
utöver det gemensamma. Det är i alla fall förhoppningen.
Men det här var bara följder, själva definitionen är
ägarskapet av produktionsmedlen.
Då vill vi gärna veta hur det står till med ägarskapet av produktionsmedlen i Sverige, så att vi kan kolla hur socialistiskt
det hela är. Sedan vill vi gärna jämföra med något annat
land, t.ex. USA, som sällan anklagas för socialism. Först
gäller det dock att veta vad som menas med produktionsmedel ("Means of Production" på engelska.). Nationalekonomer brukar dela upp produktionsmedlen i arbetskraft, naturtillgångar och realkapital, med vilket främst
avses maskiner och byggnader.
Vem äger arbetskraften i Sverige? Förhoppningsvis ingen.
Sverige avskaffade träldomen på 1300-talet. USA avskaffade slaveriet först på 1800-talet. En poäng till Sverige för
att vara mindre socialistiskt. Nej förresten, det här är nog

I Sverige ägs ca. 28% av landets markyta av staten, kommunerna och kyrkan. Av det står staten för 19%. Mest äger
staten i Norrbottens, Jämtlands och Västerbottens län,
minst i Värmlands, Gävleborgs och Västernorrlands län.
I USA ägs ca. 40% av landets yta av federala regeringen
och delstaterna. Av det står den federala regeringen för
31%. Det mesta är väster om Mississippi, men det betyder
inte att det bara är nästan folktomma stater som mest
består av naturreservat. Kalifornien är en stor och tättbefolkad industristat som till över 50% ägs av det allmänna. I
öster ligger delstaten New York högt med över 37%
offentligt ägande av marken. Ytterligare land ägs av lokala
städer och kommuner.
Minst tio poäng till Sverige för att vara mindre socialistiskt.
Realkapitalet då, dvs. maskiner, byggnader, m.m.? Det
mesta finns i företag. Av Sveriges ca. 900 000 företag är
0.1 % statliga och 0.2 % kommunala. I USA finns i princip
inga statliga företag, bara myndigheter och liknande, så
man kan inte jämföra direkt, men Sveriges 0.3% summa
statliga och kommunala företag låter ju inte speciellt socialistiskt.
Man kanske får titta på antalet offentligt anställda i stället.
Det finns ju en relation mellan hur många som jobbar och
hur många maskiner och byggnader de har att jobba med
och i. Antalet anställda i statliga företag minskar i Sverige
och är nu nere i knappt 140 000. Ytterligare ca. 230 000 är
anställda i statliga myndigheter. Ca. 700 000 är anställda i
kommunerna. Totalt är det ca. 10% av hela befolkningen
I USA är 19 miljoner klassade som "Government Workers",
dvs. knappt 7% av hela befolkningen.
Enligt definitionen på socialism är Sverige alltså knappast
ens mer socialistiskt än USA! Det är det nog inte många
som tror på även om man har statistiken på sin sida. Vad
lära vi härav? Bl.a. att "Perception is Reality", dvs.
"[Miss]uppfattningen är det som gäller" och att folk
egentligen inte alls menar Socialism utan Välfärdsstaten,
vilket är något annat.
Hur skall du nu kunna sammanfatta allt det här i de två
meningar som du har på dig enligt min teori om cocktailkonversation? Ja, först skall du ju, som jag lärde ut i
tidigare artiklar, hålla med lite så dom inte blir defensiva.
Säg t.ex. "Det är sant att den offentliga sektorn är större i
Sverige än i USA" (55% av BNP i Sverige mot ca, 35% i
USA). Sedan: "Men definitionen på socialism är ju inte
transfereringar utan ägarskapet av produktionsmedlen, och
där har Sverige ungefär samma grad av offentligt ägande
som USA". Chansen är att de byter samtalsämne. Annars
kan du ta fram arsenalen ovan. Men bäst är nog att raskt
föreslå en drink till.
Forts. i nästa nummer: "Men det är ju så dyrt i Sverige".
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Sverigemiddagen och Kalender

Sverigemiddagen i Göteborg
av Ann-Marie Kjellander, SWEA Rom
Koss va' de' vemlar av töser ida'! E' de' REA? - Nä, de' e' SWEA.
Ja, med de orden förstår ni väl alla att jag citerar sången vi sjöng på
Sverigemiddagen i Göteborg den 11 augusti. Göteborgskor eller inte, så sjöng vi
alla. Vilken stämning! 200 Sweor från 49 avdelningar hade kommit samman, en
del vidgade evenemanget med en skärgårdstur före och en slottsvandring efter.
Välordnat och kul. Och för kanske första gången - för mig- var vi i en lokal med
matta, det gick faktiskt att prata med bordskamraterna. (Vilket brukar vara ganska svårt med den ljudnivå som sweorna uppnår!)
Borden ja, dom var fiffigt uppkallade efter öar i den göteborgska skärgården,
maten var fantastisk. Vi fick årets stipendiater presenterade och hela sju tidigare
Åskor hade ställt upp för att välkomna Ingrid Le Roux in i kretsen som svetsats
samman genom Lise Lotte Lybeck Erixons (Åsk 94) oförtröttliga engagemang.
Vi fick åtnjuta såväl sång som balettuppvisning och i sådana portioner som ger mersmak men inte lockar de närvarande
till störande prat. Christina Vollert och henns festkommitté har all anledning att vara mycket nöjda, för vi alla som var med
fick en oförglömlig kväll och slöt Göteborg i vårt hjärta. Inte bara med sången ovan utan även mycket annat.
P.S. Och samma kväll fick vi fnissa åt att Past President, dvs Christina Moliteus, och sittande ordförande, Siv Svensson,
hade samma rosa guldiga kavajer. Mycket vackra och klädsamma. Vi hade kul och dom tog det mycket sportsligt. D.S.

ICASvenskmat.se
www.astrazeneca.com
www.astrazeneca.se

24 december 2005
25 december 2005
26 december 2005
31 december 2005
1 januari 2006
6 januari 2006
14 april 2006
15 april 2006
16 april 2006
17 april 2006
30 april 2006

Julafton / Christmas Eve / Weihnachtsabend
Juldagen / Christmas Day / Weihnachten
Annandag jul / Boxing Day / zweiter Weihnachtstag
Nyårsafton / New Year’s Eve / Silvesterabend
Nyårsdagen / New Year’s Day / Neujahrstag
Trettondedag jul / Epiphany / Dreikönigstag
Långfredagen / Good Friday / Karfreitag
Påskafton / Easter Saturday / Ostersamstag
Påskdagen / Easter Sunday / Ostersonntag
Annandag påsk / Easter Monday / Ostermontag
Valborgsmässoafton / Walpurgis Night /

25 maj 2006
4 juni 2006
5 juni 2006*
6 juni 2006**
23 juni 2006
24 juni 2006

Kristi himmelsfärdsdag / Ascension Day / Auffahrt
Pingstdagen / Whit Sunday / Pfingstsonntag
Annandag pingst / Whit Monday / Pfingstmontag
Sveriges nationaldag
Midsommarafton / Midsummer Eve / Mittsommer
Midsommardagen / Midsummer Day

19 juli 2006
augusti 2006
13-15 oktober 2006
mars 2007

SWEA Örestads traditionella sommarlunch i Båstad
Sverigemiddag i Stockholm (exakt datum meddelas senare)
Regionmöte för VEMA, MEMA och ÖEMA i Berlin
Världsmöte i Dubai

Walpurgisnacht

*obs! Ej helgdag i Sverige.
** från och med 2004 helgdag i Sverige.
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Årets svenska kvinna 2006
SWEA ÅRETS SVENSKA KVINNA 2006
SWEA uppmanar härmed alla Sweor att sända in
nomineringar till SWEA Årets Svenska Kvinna för år 2006!
Kandidaten skall vara en svensk kvinna, vars bidrag inom
kultur, mänskliga relationer, handel eller vetenskap, på ett
markant sätt bidragit till att stärka banden mellan Sverige
och ett annat land. Kandidaten behöver inte vara SWEA.
SWEA Årets Svenska Kvinna kommitté rekommenderar kandidater till en
jury efter det att enskilda Sweor eller lokalavdelningar har sänt in förslag på
kandidater. Juryn väljer en kandidat som utnämns till Årets Svenska Kvinna
av SWEA Internationals styrelse vid årsmötet. Årets Svenska Kvinna presenteras vid SWEAs Sverigemiddag i augusti. Förutom äran får vinnaren en
minnesgåva. Pristagaren bjuds på middagen, hotell samt resan dit.

Ge ditt barn det franska språket från tidig ålder!
Franska Skolan Göteborg erbjuder:

Nomineringar, inkluderande ett utförligt Curriculum Vitae, skall vara kommittén tillhanda senast den 10 januari 2006. För att underlätta för juryn
finns ett formulär att fylla i med de uppgifter som skall vara med.
Formuläret är på engelska, men kan med fördel fyllas i på svenska. Det skall
fyllas i av den som vill nominera en person. Formuläret kan beställas av
Anna Källqvist, se nedan, eller hos din ordförande som fått det per e-post
under oktober månad.

• Franskspråkig förskola (1–5 år)
• Tvåspråkig förskoleklass (6 år)
• Svensk grundskola med fransk profil
• Högstadum i samarbete med Internationella Skolan
i Göteborg
• En skola med familjär stämning och »esprit français«

Nomineringarna vill vi helst ha per e-post. Alla förslag skall skickas till sammankallande ledamot i Årets Svenska Kvinna kommittén,

Vill du veta mer? Kontakta rektor Inga
Hybbinette-Krook på tel +46-31-165482 eller besök
vår hemsida www.franskaskolangoteborg.se!

Anna Källqvist
anna.kallqvist@telia.com
Sippvägen 13
183 63 Täby
Tel: +46-(0)8-756 99 39

Sista chansen - endast ett fåtal exemplar kvar!!!
SWEAs Silverjubileum 2004
Filmen, på DVD, är ett underbart minne från dessa tre fantastiska jubileumsdagar i
Stockholm i juni 2004, både för er som var med och för er som inte hade möjlighet att
deltaga. Filmen är gjord av yrkesfilmaren Danne Myhrman på uppdrag av SWEA
Internationals styrelse och visar invigningen i Storkyrkan, båtfärden till Millesgården med
konstutställningen, Foresta, Oscarsteatern, Skansen, Nordiska Museet, Stadshuset och
avslutningen med picknick i Ulriksdalsparken och Confidencen, allt med tal och musik.
DVDn finns i två utföranden: PAL som är vanligast i Europa och NTSC för USA.
Pris: SEK 220.- eller USD 30.- eller EURO 24.Porto + förpackningskostnad tillkommer. DVD:n kan sändas till er över hela världen.
För beställning kontakta: Maud Larsson, Regionordförande i ÖEMA
oema@swea.org eller maud.larsson@high-tech-center.ch
Om du inte har tillgång till Internet, be din avdelningsordförande att kontakta mig.

EZ Home Finder
Hjälper Er att söka
nytt boende i Sverige

Eva Zand
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Linnégatan 102, 115 23 Stockholm
+46 (0)706 82 20 16
evazand@privat.utfors.se

SVENSKA I SVERIGE
Läs svenska i universitetsstaden Lund
Ta en sommarkurs, eller förbered svenskan
inför universitetsstudier.
Har du inte möjlighet att komma hit?
Vi erbjuder kurser på distans.
Besök vår hemsida!

www.folkuniversitetet.se/isu
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Svensk TV i världen
(och i Sverige)

Svt Europa ute i världen
Sedan 1997 sänder Svt Europa svenska TV-program, två
radiokanaler och text-TV över hela Europa och delar av
Mellanöstern. Den 15 april i år startade även sändningar till
övriga världen. En satellit över Thailand sprider nu Svt:s signaler över hela Asien, hela Australien och i princip över hela
Afrika. Endast Nord-, Mellan och Sydamerika nås inte av
Svt Europas två satelliter. Men offerter på kostnader för
sändningar från amerikanska satelliter har redan tagits in.
Intresset för de svenska sändningarna har varit stort ute i
världen. Privatpersoner och flera hotell i Asien har tecknat
nya kontrakt. Svt Europa går nu ut med annonsering i alla
SWEA-blad på de berörda kontinenterna.
-SWEA är en lysande kanal för oss. Det enda felet med
SWEA är att män inte får vara med, säger Tapio Tuominen,
som har hand om Svt Europas annonsering. -Men vi vänder oss också till ambassader och direkt till stora svenska
företag ute i världen. Vi informerar och annonserar.
-Svensk TV är en klar trivselfaktor och många svenskar ute
i världen vill verkligen veta vad som händer i Sverige. BBC
och CNN har inga nordiska nyheter. Då behövs en svensk
kanal.

Den nya världssatsningen har inneburit att programtablåerna som man hittar på Svt Europas hemsida har förbättrats.
Idag finns 17 tidszoner att välja mellan när man vill se vilka
program som erbjuds och när. Tyvärr kan Svt Europa av
flera skäl inte sända på olika tider för olika delar av världen
utan alla program sänds på svensk tid. Men för att underlätta för abonnenterna kan man i programtablåerna välja
tidszon som anger de lokala sändningstiderna. I vissa delar
av världen sänds programmen på mer eller mindre olämpliga tider. Svt Europa rekommenderar därför att man väljer
en satellitmottagare med inbyggd hårddisk så att man kan
lagra alla program man vill se. Då kan man själv välja när
man vill titta. De mottagare som finns till försäljning på Svt
Europas hemsida kan lagra upp till 40 timmars sändningar.
-Vi rekommenderar även köp av satellitmottagare i Sverige
av ett annat skäl. Köper man en mottagare i Asien så kan
den med stor sannolikhet inte ta emot våra text-TV-sändningar, säger Tapio Tuominen.

Mer information om de utvidgade sändningarna
finns på Svt Europas hemsida: svt.se/europa

Det analoga TV-nätet släcks ned i Sverige
Det analoga TV-nätet håller på att släckas ner i Sverige. Nedsläckningen började på Gotland den 19 september.
Riksdagen har beslutat att det nuvarande analoga tv-nätet ska stängas 1 februari 2008. Det betyder att det kommer att
bli svart i rutan om du inte köper en digital-tv-box som är anpassad till det nya digitala tv-nätet. Ungefär en femtedel av
svenska folket måste välja hur de vill ta emot tv i framtiden, nämligen de som tar emot med en vanlig tv-antenn i sin
bostad. Gör man ingenting blir det svart i rutan och man missar sina favoritprogram.
Digital-tv ger dig i de flesta fall bättre ljud och bild. Det ger dig fler kanaler och ger också möjligheter till många nya tjänster via tv.
Mer information finns på ww.svt.se

ien,
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e
v
ä
Nu ralien o
Au s t a !
Afrik

Dina svenska favoritprogram nu i fyra världsdelar!
Du kan se dem samtidigt som dina vänner i Sverige, var du än bor i Europa, Asien, Australien
eller Afrika – om du abonnerar på Sveriges Televisions utlandskanal SVT EUROPA.
Och inte ens när du reser i dessa världsdelar behöver du vara utan svensk tv – förutsatt att
ditt hotell har abonnemang på SVT EUROPA.
SVT EUROPA direktsänder svenskproducerade program från SVT1 och SVT2 samt från
temakanalerna SVT24 och Kunskapskanalen via satellit. Dygnet runt, året om. Du får
nyheter och fakta. Musik, sport och natur. Barn- och nöjesprogram. Drama, debatt och
kultur. Dessutom radiokanalerna Radio Sweden och P4 samt SVT Text:s alla 800 text-tvsidor (inkl Stockholmsbörsen).
Som SWEA har du medlemsförmån vid tecknande av nytt abonnemang – för närmare
information kontakta vår kundtjänst:

svt.se/europa
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e-post: info.tvx@connova.se
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Adresslista SWEA International
och SWEAs lokalavdelningar
SWEA International,
Styrelse:
Ordförande
Vice Ordförande
Grundare
Reg.Ordf. VAME
Reg.Ordf. MAME
Reg.Ordf. ÖAME
Reg.Ordf. VEMA
Reg.Ordf. MEMA
Reg.Ordf. ÖEMA
Reg.Ordf. Asien

Inc

Administration:
Past President
Sekreterare
Skattmästare
Vice Skattmästare
Juridisk rådgivare
SWEA kansli
SWEA kansli
SWEA kansli
Webmaster
Medlemsregistret
Redaktör Forum
Annonschef
Annonsansvarig:
Amerika
Europa
Webbadresser:

Siv Svensson
Åsa-Lena Lööf
Agneta Nilsson
Britta Armstrong
Maud Witt
Ginga Sewerin-Olsson
Ulla Hising
Monica Hallworth
Maud Larsson
Elisabet Halling

Telefon
+44 20 8892 1192
+1 954 946 8369
+1 310 545 8969
+1 760 720-0828
+1 281 679-0631
+1 781 431-7531
+44 1923 84 0740
+33 1 39 08 09 07
+41 71 672 1808
+81 3 3705 8252

Christina Moliteus
Anita Rhodes
Ann-Marie Gustafson
Britt-Marie Wood
Gita Paterson
Boel Alkdal, Administratör
Sofia Fransson Krall
Heléne Wiorek
Margaretta Simpson
Lena Powers
Susanne Hederoth
Eva Malm

+1 908 685 0516
+1 908 879-6761
+254 20 4440330
+1 763 475-9112
+33 1 45 25 96 45
+1 760 918 9653
+1 760 918 9653
+1 760 918 9653
+1 781 631-8490
+1 425 837-8814
+41 44 401 37 15
+46 8 18 08 37

Åsa Andén
Gunilla Pearce
www.swea.org

+1 630 789 0741
+974 483 4066
www.sweakansliet.org

SWEA Lokalavdelningar:
REGION VÄSTRA AMERIKAS (VAME)
Hawaii
Eva Wannheden
Las Vegas
Marita Kingman
Los Angeles
Gunilla Horacek
Orange County
Helena Gagne
San Diego
Marianne Svedlund
San Francisco
Kerstin Eriksson-Splawn
Santa Barbara
Linda Austin
Seattle
Malena Grundel
Vancouver
Gun-Britt Fransson

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

808
702
310
949
858
408
805
425
604

REGION MELLERSTA
Arizona
Austin
Chicago
Dallas
Denver
Houston
Florida, South
Michigan
Minnesota
New Orleans
Toronto

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

480 657-9019
512 371 9323
773 296-9384
214 526-6468
303 388-7628
713 661-2444
954 321 7383
248 335 4039
651 351 7267
504 891-1263
905-465 1879

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

770
781
908
212
919
856
757
301

AMERIKAS (MAME)
Lena Rapp
Elisabeth Kihlberg
Annette Bilgin
Tina Klintmalm
Birgitta Sigfridsson-Harquail
Anne Appleyard
Filippa Leijonhufvud
Barbro Lundberg
Ulla Jerner-Mayer
Eva Lamothe Trivigno
Erika Johansson

REGION ÖSTRA AMERIKAS (ÖAME)
Atlanta
Christine Robinson
Boston
Åsa Eldh
New Jersey
Madeleine Hershberger
New York
Victoria Gardezi
North Carolina
Gunilla Davidsson
Philadelphia
Carin Foster
Virginia Beach
Anna Lissnils-Morlock
Washington DC
Monika Sergo

262-2678
558-7889
476-5353
716-0515
459 0424
255 4241
969-2799
882 7989
926-5246

446-5660
237-4079
607 1903
748-1288
481-1010
829-4294
318-9440
469 8361

Fax
+1 954 781 4374
+1 310 545 4343
+1 760 720-0889
+1 281 679-0631
+1 781 431-1102
+44 1923 84 0940
+33 1 39 08 09 76
+41 71 666 7270
+81 3 3705 7321
+1 908 707 8449
+1 908 879-6761
+1 763 519-7800
+33 1 40 50 03 05
+1 760 918 9654
+1 760 918 9654
+1 760 918 9654
+1 781 639-1101
+1 425 837-1638
+41 44 401 37 17
+46 8 18 08 37

E-post
president@swea.org
vicepresident@swea.org
founder@swea.org
vame@swea.org
mame@swea.org
oame@swea.org
vema@swea.org
mema@swea.org
oema@swea.org
asien@swea.org
pastpresident@swea.org
secretary@swea.org
treasurer@swea.org
bwood@cybertrol.com
GitaPaterson@compuserve.com
office@swea.org
office@swea.org
office@swea.org
webmaster@swea.org
members@swea.org
editor@swea.org
advertising@swea.org
adsamerica@swea.org
adseurope@swea.org

www.sweaguiden.com

+1 310 472-1853
+1 949 858-4994
+1 408 725 8885

+1 604 926-5248

+1 609 384 6830
+1 214 522-0148

+1 954 321 7384
+1 586 268 9320
+1 504 891-1263
+1 905 465 3063
+1 770 446-1931

+1 919 481-1010
+1 856 829-5450

hawaii@swea.org
lasvegas@swea.org
losangeles@swea.org
orangecounty@swea.org
sandiego@swea.org
sanfrancisco@swea.org
santabarbara@swea.org
seattle@swea.org
vancouver@swea.org
arizona@swea.org
austin@swea.org
chicago@swea.org
dallas@swea.org
denver@swea.org
houston@swea.org
florida@swea.org
michigan@swea.org
minnesota@swea.org
neworleans@swea.org
toronto@swea.org
atlanta@swea.org
boston@swea.org
newjersey@swea.org
newyork@swea.org
northcarolina@swea.org
philadelphia@swea.org
virginiabeach@swea.org
washingtondc@swea.org

SWEA i korthet
SWEA, Swedish Women’s Educational Association, Inc, är en global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska
ursprung och kulturarv 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.
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Adresslista SWEA International
och SWEAs lokalavdelningar
Telefon
REGION VÄSTRA EMA (VEMA)
Barcelona
Margaretha Bernsten Persson +34 938 96 00 79
Costa Blanca
Brigitte Winkle
+34 96 670 38 17
Göteborg
Christina Vollert
+46 31 16 21 22
Holland
Gunilla Léons
+31 71 541 95 09
Irland
Ninni Svantesson Frisk
+353 1 6720854
Lissabon
Angelica Heldt
+351 21 486 85 03
London
Gunilla Pearce
+46 312 02311
Madrid
Louise Senninger-Åkerblom +34 91 650 74 40
Malaga
Monica Haglund
+34 952 56 00 47
Mallorca
Kersti Winblad von Walter +34 971 640395
Marbella
Kerstin Jungwirth
+34 952 88 62 33
Oslo
Katarina Silverskiöld
+47 22 14 28 85
South Africa
Karin Smith
+27 21 424 3096
Telemark
Anita Coward
+47 35 52 06 61
REGION MELLERSTA
Belgium
Berlin
Frankfurt/Heidelberg
Israel
Köln/Bonn
Luxemburg
Malmö
Milano
Paris
Rimini
Rivieran
Rom
Tunisien
Örestad

EMA (MEMA)
Ulrika Hardie
+32 2 351 6666
Ankin Häusler
+49 30 218 2216
Karin Martyris
+49 69 979 44799
Nanette Mayberg
+ 972 9 8872447
Åsa HoegenTunander
+49 228 21 19 37
Raija Peltonen
+352 26 25 93 61
Ulla Ganslandt
+46 40 26 29 53
Inga Magnusson Rio
+39 02 29 52 60 04
Ann Winstanley
+33 1 4647 91 85
Elisabeth Cederholm-Pezzi +39 0541 22373
Catherine Kallerman
+33 4 93 58 88 69
Marianne Bengtsson Agostino +39 06 8862250
Margareta Alouane
+216 71 753383
Elisabeth Theba
+46 42 14 1612

REGION ÖSTRA EMA (ÖEMA)
Athens
Birgitta Koniali
+30 210 89 71 647
Budapest
Mirja Kjellgren
+36 26 571 909
Dubai
Ann Hespe
+971 4 347 7121
Genève
Anna Carlsson Ring Rönneskog +41 22 860 1556
Istanbul
Marianne Alstermark
+90 216 467 45 57
München
Catarina Holtz
+49 89 56 76 00
Riga
Annica Parling-Öhman
+371 7325605
Stockholm
Margareta Hölcke
+46 8 6787303
Vilnius
Ingrida Drukteinyte
+370 5 237 84 62
Västerås
Yvonne Taha
+46 21 52 667
Warszawa
Maria Welander
+48 22 853 8394
Wien
Ingela Kindås-Mügge
+43 1 486 24 25
Zürich
Marie-Louise Mägerle-Axelsson +41 43 833 92 13
REGION ASIEN
Bangkok
Beijing
Hong Kong
Japan
Kuala Lumpur
Perth
Seoul
Singapore

Berit Radencrantz
Marita Löfdahl
Pirkko Sjögren-Lehto
Petra Lindberg Hultèn
Susanne Rapp
Anneli Carson
Anna-Karin Niklasson
Monica Berglund

+66 2 653 1783
+86 10 6450 0021
+852 2899 0024
+81 463 76 6769
+60 3 620 13 970
+61 8 9293 2291
+82 2 793 0919
+65 6 475 1581

Fax

E-post

+34 96 670 38 17
+46 31 16 21 22

+46
+34
+34
+34

304 667295
91 650 87 17
952 56 00 47
971 71 07 29*

+47 35 52 02 47
+32 2 351 69 13

+972 9 8872449

+46 40 26 29 53
+39 02 27 00 63 47
+39 0541 565 45
+33 4 93 58 88 69

+30 210 41 77 958

+41 22 860 1557
+49 89 56 76 00
+46 8 545 05010
+46 21 52625
+43 1 484 82 06
+41 43 833 92 84
+66 2 653 1823-4
+852 2899 0024
+81 463 76 6769
+60 3 620 13 977

+65 6475 6794

barcelona@swea.org
costablanca@swea.org
goteborg@swea.org
holland@swea.org
irland@swea.org
lissabon@swea.org
london@swea.org
madrid@swea.org
malaga@swea.org
mallorca@swea.org
marbella@swea.org
oslo@swea.org
southafrica@swea.org
telemark@swea.org
belgium@swea.org
berlin@swea.org
frankfurt@swea.org
israel@swea.org
kolnbonn@swea.org
luxemburg@swea.org
malmo@swea.org
milano@swea.org
paris@swea.org
rimini@swea.org *
rivieran@swea.org
rom@swea.org
tunisien@swea.org
orestad@swea.org
athens@swea.org
budapest@swea.org
dubai@swea.org
geneve@swea.org
istanbul@swea.org
munchen@swea.org
riga@swea.org
stockholm@swea.org
vilnius@swea.org
vasteras@swea.org
warszawa@swea.org
wien@swea.org
zurich@swea.org
bangkok@swea.org
beijing@swea.org
hongkong@swea.org
japan@swea.org
kualalumpur@swea.org
perth@swea.org
seoul@swea.org
singapore@swea.org

*=c/o annan person eller arbetsplats
EMA= Europa, Mellanöstern, Afrika
Amerikas=Nord-, Mellan- och Sydamerika
Lena Powers, SWEA Medlemsregister12 oktober 2005

SWEAs syfte är att värna om det svenska språket, stödja och sprida kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla personliga och professionella kontakter och samt etablera ett nätverk mellan Sweor över hela världen.
SWEA stöder utbildning genom stipendier samt olika projekt med svensk anknytning. SWEA har idag över 8 000
medlemmar i 77 lokalföreningar i 35 länder på fem kontinenter. Föreningen startades av Agneta Nilsson i Los Angeles
1979. Prinsessan Christina, fru Magnuson, är föreningens hedersordförande. Ordförande sedan 2005 är Siv Svensson.
Forum 2 / 2005
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Sigrid Paskells Stipendium
SIGRID PASKELLS STIPENDIUM
inom scenkonsterna år 2006
SWEA inbjuder alla medlemmar att skicka
in förslag på kandidater till Sigrid Paskells
Stipendium, som år 2006 skall gå till en
skådespelare.
Stipendiet ges ut inom de s.k. scenkonsterna: sång, dans, teater,
musik med en konstart i taget under en rullande fyraårsperiod.
Stipendiet avser unga, lovande svenskor/ar, som ej behöver vara
medlemmar i SWEA.

Fullständig
Högstadieundervisning
via Datorn sedan 1994

Stipendiet utlyses inte utan en kommitté söker aktivt kandidater.
Förslag kan även inkomma från individuella SWEA-medlemmar och
avdelningar. Förslagsgivaren motiverar i skrift och med CDs eller
videos sitt val av stipendiat. Stipendiaten förväntas ge en enkel
redovisning för hur stipendiet använts.

Sofia Skola har nu mer än
500 distanselever i åk 6-9!
För ytterligare information
och anmälningsblanketter

Nomineringsförslagen skall vara kommittén till handa före 10 januari
2006. En jury utser en stipendiat som utnämns av SWEA
Internationals styrelse vid årsmötet. Stipendiet är på USD 6000.

www.sofiadistans.nu
mail@sofiadistans.nu

Förslag till stipendiat med motivering skickas till

Sofia Distansundervisning

Malin Philipson
sammankallande i kommittén
Epost:
Tel:
Adress :

Barnängsgatan 12
116 41 Stockholm

malin.ph@telia.com
+46-8-21 87 97
Grev Turegatan 47, SE-11438 Stockholm

Tel: +46-8-555 777 00
Fax: +46-8-555 777 07

A global reach. With a local touch.
Aseptic packaging is considered the most
important advance in food science in the
past ﬁfty years. Today, the most sensitive
foods can be kept for months without losing
their taste, nutrients and freshness, and
without the need for preservatives or refrigerated transport.
The nutritional value of milk, and other foods, can reach people
in even the most isolated areas of the world.

School milk, for example, 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, assuring school children nutritious refreshment.
A global reach with a local touch.
Tetra Pak, present in more than 165 countries, is securing the
safe, efﬁcient and environmentally sound distribution of food to
people in all parts of our world.

www.tetrapak.com
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Svensktalande
advokater
i USA
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Ska Du flytta till USA?
Låt mig få hjälpa Dig
att köpa eller hyra bostad,
var som helst i USA.
Jag är fastighetsmäklare i
Greenwich, Connecticut, där jag
också bor sedan tjugo år.

Aja Öhman

New York City

Bed &
Breakfast
Rum med eget
badrum, TV,
2 enkelsängar på
Upper East Side.
Enkel frukost ingår.
Ej rökare.
$60 per person/natt.
Mona Johnsson
(212) 369 1335

Kontor:
Hem:
Mobil:
E-mail:

+1 203 637-9333
+1 203 661-9610
+1 203 979-4413
aja.ohman@sothebysrealty.com
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monaswede@earthlink.
net eller
mona.johnsson@malmo.
com
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Designåret 2005
Text och bild: Ann-Sofi Ljung Svensson©

Turning torso, Europas högsta bostadshus, beläget i
Västra hamnen i Malmö, invigdes i slutet av augusti i år.
190 meter, 54 våningar högt, vrider byggnaden sig 90
grader runt sin egen axel. Torsons skapare, den spanske
arkitekten Santiago Calatrava, föreställde sig en människokropp när han ritade den skulptur som kom att bli
förebilden till det unika huset. Efter fyra års byggtid, två års
försening och 1,6 miljarder kronor kan nu HSB i Malmö
släppa in hyresgästerna i de 147 lägenheterna. I november
var det klart för inflyttning. Här kan man bo för mellan
7 000 och 26 000 kr i månaden. Ingen insats. Bland hyresgästerna finns bl. a. Lill Lindfors med make och löparen
Sven Nylander med sambo. I hyran ingår - naturligtvis utvändig fönsterputsning, men också vinkällare, concierge,
gym med jacuzzi och festvåning. Vill man skicka brev till
någon i torson så är adressen Västra Varvsgatan 34. Men
det går nog bra att skriva bara Turning Torso. Brevbäraren
kan inte missa det huset.
Läs mer och titta på bilder på www.turningtorso.se

Den svenska kaffekoppen erövrar världen
Amerikanska kafékedjan Starbucks har med sina 8 000
försäljningsställen erövrat hela världen. De startade redan
på 70-talet i kaffetrendstaden med stort K - Seattle, på den
amerikanska västkusten. Nu är det Sveriges tur att ta del i
framgången.
Design House Stockholm har fått det prestigefulla uppdraget att formge den nya kollektionen av kaffemuggar,
sockerskålar, mjölkkannor och kaffeburkar som säljs i
Starbucksbutikerna både i USA och runt om i världen. 1015 miljoner kronor kommer projektet att inbringa för det
svenska företagets del under de närmaste åren. Anders
Färdig, Vd på Design House, säger till TT: - Det här är ett av
de hittills största projekten med skandinavisk design utanför
Sverige.
Design House, som fungerar på samma sätt som ett bokförlag, samarbetar med ett trettiotal skandinaviska designers
och har funnits i tio år. De har tidigare bland annat formgivit åt den amerikanska heminredningskedjan
Crate&Barrel och deras produkter finns både på MOMA i
New York och hos Conran Shop i London. En av de designers som Design House anlitat för uppdraget är svensk
designs grand old lady - konstfacksprofessorn Signe
Persson-Melin. Hon är 80 år fyllda men fortfarande fullt
verksam. Starbucks har önskat något rustikt och jordnära.
Signe Persson-Melins förslag är drejade i rödbrun stengodslera. Trots att hon tidigare arbetat med stora serier hos företag som Kosta Boda, Höganäs och Rörstrand kommer hon
med den nya ordern att få sin hittills största upplaga.
Massproduktionen kommer att ske i Thailand.

Nantucket Island!
Stay at
”SWEDISH DELIGHT”
Bed and Breakfast
1 rum med queensize bed
och sitting area.
1 rum med två enkelsängar.
Båda rummen har TV
och privata badrum.

Ingrid Francis
Tel: +1(508)228 1839

Den andra formgivaren som tar del i projektet är MarieLouise Hellgren, som arbetat tillsammans med Design
House vid tidigare tillfällen. På frågan om vad som är
speciellt med svensk och skandinavisk design säger hon i en
intervju i Expressen: - Typiskt är att den är praktisk, funktionell och enkel. Lite som vi människor här i Sverige.
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SWEA i världen - Seattle

Midsommar och jul är årets höjdpunkter för de skandinaviska
ättlingarna i Seattle
Text och bilder av Cecilia Lago Albright©, SWEA Seattle
I Seattle är vi ca 100 kvinnor som är medlemmar i SWEA.
Men det är många, många fler som kallar sig för svenskar
här. Enligt den senaste undersökningen härstammar cirka
en miljon av Seattles invånare från Skandinavien. Detta
bidrar till att aktiviteter som anordnas av SWEA och andra
skandinaviska föreningar är väldigt populära och drar
mycket folk. För SWEA är midsommar och julen årets höjdpunkter när det handlar om att sprida den svenska kulturen. I år deltog 400 personer i firandet av midsommar i St
Edwards Park i norra Seattle. Mellan dans av Små grodorna
och resning av en gigantisk midsommarstång sålde vi
Sweor svensk fika som smör i solsken. Nyfikna amerikanare
fick lära sig om begreppet fika, Toscakaka, Kärleksmums,
Drömmar och Chokladbollar.
Under hösten kommer de elever som går sista året och som
läser svenska för tredje året på University of Washington att
få besök av Sweor igen. Det är upp till den SWEA som gästföreläser att välja ämne så länge det är relaterat till den
svenska kulturen och sker på svenska. Ämnen som
diskuterats under de väldigt uppskattade interaktiva
föreläsningarna har varit Statistiska Centralbyrån, kulturella
skillnader mellan svenska och amerikanska arbetsplatser,
det svenska skolsystemet, kalla kriget sett ur ett svenskt
perspektiv, sammansatta ord och en operasångerskas
vardag. Det sista ämnet presenterades av vår egen
sångfågel Marie Birve som arbetar som operasångerska här
i USA.

Nu när hösten har kommit till Seattle för att stanna har
planeringen av den årliga Yulefesten och julmiddagen satt
igång på allvar. För 28:e året i rad anordnar Nordic Heritage
Museum, som drivs av vår egen SWEA, Marianne Forsblad,
Yulefest. Under två dagar i november bjuder museet in
allmänheten att fira högtiden genom att besöka julmarknaden, äta skandinavisk mat och beskåda underhållning. Vi
Sweor träffas vid ett flertal tillfällen innan detta evenemang
och pysslar inför marknaden. Vi syr svenska julprydnader,
dekorerar adventsljus och mycket annat som sedan säljs
under Yulefesten.
Den 10 december är det dags
för julmiddagen på Swedish
Cultural Centre. Gästerna får
besök av svenska skolans
Luciatåg medan de njuter av
hemlagad julskinka, köttbullar,
glögg och allt annat som hör
det svenska julbordet till.
Under julmiddagen delas också
ett stipendium ut till en
amerikan som är intresserad av
det svenska språket och av att
främja vår kultur. Förra året
gick det till Christopher Breed
som
läser
svenska
på
University of Washington och
sysslar med stamcellsforskning.
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SWEA i världen - Zürich

Konst, religion, språk och musik Text: May Mosbach,
Bild: Agneta Bekassy

SWEA Kan

pengar ska vara hinder för en eldsjäl, som bl.a. ensam
arrangerat svenska utställningar på bl.a. Zentralbibliothek i
Zürich.

“Sverige, vårt fosterland. Det är vårt hem och det som
binder oss alla samman. Sverige behöver ej rädas för en
Konst på kons(t)ulatet
jämförelse med andra länder. Vår natur är ej
överväldigande och skrämmande såsom t.ex. Schweiz (sic)
Vår SWEA-konsul, Birgitta Arve, initierade påpassligt en
utan mild och inbjudande som en modersfamn. Icke heller
konstutställning på vår nationaldag med så aktuella konstpå tankens och förståndets område står vårt folk tillbaka.
närer som humoristiske Dan Wolgers, Ernst Billgren och
Det är därför om Sverige vi vilja tala, om dess natur och
Peter Frie. Ernst Billgren älskar att synas och föra ut sitt
folk, om dess frihet, om dess skönhet och rikedom, om allt,
budskap - en förebild för en Swea? Peter Fries svenska
som klingar oss till mötes i de dyra orden: Sverige, fosterlandskapsmålningar kan omvända även dem som rynkar på
land.” Dessa ord skrevs 1914. Så storvulna ord använder vi
näsan åt sådana motiv. Även om Wolgers gjort reklam för
Sweor oss inte av idag i den globala världen för att föra
Absolut Vodka (snapskulturen kan vi hoppa över, eller...)
fram Sveriges fördelar. Den nationella känslan är betydligt
använder han sig ofta, ovanligt nog, av religiösa symboler.
nedtonad, vilket känns befriande. Samtidigt kan man inte
Under några dagar i oktober ställer Zürich-Swean Barbro
låta bli att känna en
Hallén ut sina intressorts, naturligtvis blyg,
santa tavlor på
stolthet över vad ett
Kongresshaus.
litet land som Sverige
Otroligt vad Sweor
frambringar. I en stad
är begåvade inom
som Zürich, alltid
konst och design!
nominerad
bland
städerna med högst
Svenska kyrkan
livskvalitet, med sitt
enorma kulturutbud,
Sverige är känt för
där t.o.m. en restauatt vara ett av de
rang har väggarna
mest sekulariserade
fulla, helt öppet, med
länderna i världen.
Picasso och andra lika
Utomlands däremot,
kända
konstnärer,
väckes det tungt
undrar man i sitt stilla
sovande kristna arsinne vad Sweorna
vet. I Zürich är
kan tillföra. Men
prästfrun
Carin
Sweor kan och många
Bohlin Swea. Detta
Sweor tar på allvar
bidrar till att andra
budskapet att föra ut Ernst Billgren, Birgitta Arve (SWEA Zürich) och Magnus Zetterberg (SAS)
Sweor gärna hjälper
svensk kultur, språk och inte minst traditioner. Use or lose
till vid kyrkans julbasar där man kan vinna allt från julbockar
- det gäller inte minst språket.
till Stockholmsresa med SAS. Julbasaren har vid det här
Svenska språket och litteraturen
En som tagit denna sanning till sig är vår Swea Karin
Naumann som under trettio år hållit ca fyrtio litteratur- och
språkföredrag. Hon har organiserat författarturnéer och
efter tre års försök lyckats få hit den finlandssvenske författaren Kjell Westö till Zürich den 8 november.
Författarturnéerna som genomfördes i samverkan med universiteten i Zürich och Basel, Schweizerische Gesellschaft
für Skandinavische Studien och svenska ambassaden i Bern,
har tyvärr fått ställas in i brist på finansiella medel. Synd att
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laget även blivit en tradition för många schweizare. Gissa
om glöggen, Janssons frestelsen och den svenska handslöjden går åt! Eftersom kyrkoherden, Per-Ola, är så generös
och upplåter sin lokal till SWEAs olika aktiviteter, donerar
SWEA Zürich gärna pengar till kyrkan. Indirekt bidrar vi
genom kyrkoherden till svenska språkets bevarande. Vid
hans predikningar behöves ingen stötstång “Ty det är en
glädje för själen att vara verksam i kroppen”. Aha, det var
ingen Swea som stod för det uttrycket, utan Hildegard av
Bingen. Vi Sweor ska användas, det måste vara helt i
Agneta Nilssons anda. Vi ska vara verksamma och användas till att främja vänskap och hjälpa andra. Helt enkelt bli
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SWEA i världen - Zürich

Sverige är rikt representerat i Zürich
medlemsansvarig SWEA Zürich
de Bekas© och Andreas Bobak©

aktiva. Någon opponerade sig mot detta uttryck på ett
SWEA-möte, men det är skillnad på att användas och bli
utnyttjad.
Svensk sång och musik
En som inte rädes att bli använd är Susanne Hederoth. Hon
ställer hela sin personlighet till förfogande. Och den är inte
liten. Hon leder den skandinaviska kören, Nota Bene, med
många SWEA-medlemmar, med bravur mot idel nya höjder
vid framträdanden i välkända kyrkor, på arbetsplatser och
t.ex. på Mainau hos grevinnan Bernadotte. I Zürich har det
exotiska Luciafirandet i imponerande Grossmünster nästan
blivit kult och till advent och julkonserten kan åhörarna fira
orgier av gemensam hemlängtan och känslosamhet. Vem
kan undvika att påverkas av Det strålar en stjärna, Jul, jul
strålande jul, Nu tändas tusen juleljus, Gläns över sjö och
strand osv. Luciafirandet i Zürich har kommit för att stanna
och spridas ännu mer. Valborgsfirandet med Zürichsjön som
kuliss och till toner av allt från ABBA till Olle Adolphson och
Taube gör Sverige än mer populärt. Körverksamheten har
fler deltagare än personer aktiva inom idrotten, så sjung
Swea, sjung.
Svenska produkter och egna företagare
Det är inte enbart skolföreningen i Zürich, som erbjuder
kompletterande svenskundervisning, alla duktiga egenföretagare med svenska produkter samt intressanta konstnärer
och olika terapeuter som arbetar för svenska intressen. Alla
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dessa unga, framåt kvinnor inom SWEA Zürich, och självklart även äldre, sprider svensk kultur. Och den är högaktuell och inspirerande. Kulturellt aktiva drottning Kristina
(om vilken Oxenstierna sa att hon inte var som en
kvinnsperson utan hade gott förstånd) tyckte att alla kvinnor, utom hon själv, var fjollor. Hon skulle sett dagens välutbildade, engagerat argumentera för likaberättigande och
självständighet. Krav, som inte nödvändigtvis har med feminism att göra. Att de fortfarande behöver poängteras är
tragiskt. Dessvärre är det fortfarande, i högsta grad, inget
ovanligt i Schweiz att kvinnor accepterar en lägre lön och
orättvis behandling vid t.ex. graviditet. Här har vi en
Sverigekultur att vidarebefordra. När vi berättar att kvinnor
i Sverige kan vara hemma åtminstone 1,5 år, med stor del
av lönen i behåll, suckas det över de ynka fyra månader,
som erbjudes i Schweiz. Vidare är de djupt imponerade
över att vi "vågar" ta egna beslut utan att fråga våra äkta
män, utan att fördenskull riskera våra äktenskap. Inte förrän man sätter sina fötter på utländsk mark blir man varse
hur den hierarkiska livsstilen blivit hälsosamt ramponerad i
Sverige. Detta ska vi värna om och sprida vidare.
SWEA är en rolig möjlighet, som göres ännu begripligare
med Tomas Tranströmers (han besökte Zürich i fjol och när
ska han bli Nobelpristagare?) ord:
Var människa är en halvöppen dörr
som leder till ett rum för alla.
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SVIVs Kinakonferens

Utökat samarbete mellan SWEA
Text och bild: Elisabet Zeller©, SWEA
Belåtna återvände vi alla till eftermiddagens
teman som startade med Kina i världsekonomin, vidare kineser till Sverige och avslutningsvis Kina som marknadsplats.
Vid 17-tiden avslutades konferensen, som var
mycket innehållsrik och givande.
En riktig svensk sommardag gjorde det möjligt
för oss att bjuda på en aperitif ute. Kinesiska
journalister anlände och deltagarna kunde
utbyta erfarenheter om konferensen.
Dagen därpå avhölls SVIVs årsmöte, med som
vanligt intressanta teman. Bl.a. togs samarbetet med SWEA upp. Naturligtvis var vi glada
att kunna hälsa Agneta Nilsson, som även är
medlem i SVIVs valberedning, välkommen.
SVIV och SWEA har beslutat att utvidga sitt samarbete. I
och med detta finns vi nu bl.a. på varandras hemsidor på
Internet. Detta ger mig anledning att kort få presentera
SVIV närmare och nämna lite om SVIVs stora satsning detta
år: Kinakonferensen, samt vårt årsmöte.
SVIVs motto är att bevaka, påverka och informera. Så
bevakar vi utlandssvenskarnas intressen gentemot regering,
riksdag och myndigheter. Nu söker vi också engagera
utlandssvenskar i arbetet att främja Sverige och dess
intressen. Vi ger råd och hjälp i olika frågor. Som stor
framgång anses föreningens delaktighet i genomförandet
av det dubbla medborgarskapet.

Vi diskuterade även nästa års riksdagsval, som kommer att
bli ett stort tema, då SVIV önskar, att så många
utlandssvenskar som möjligt går och röstar. Vi arbetar
dessutom för rättigheterna för utlandsstationerade i pensionssystemet och kris- och katastrofberedskap för
utlandssvenskar har en stor prioritet.
Därefter samlades vi till ett seminarium beträffande skattefrågor, familjerättsspörsmål samt ut- och hemflyttningsproblem. Läs gärna mer på SVIV:s hemsida www.sviv.se.

En tidig morgon i augusti infann sig ca 210 deltagare samt
en strålande vacker Kronprinsessan Victoria vid Tekniska
museets lokaler på Djurgården. Kronprinsessan visade stort
intresse och följde konferensen hela dagen.
På förmiddagen diskuterades teman som relationen
Sverige-Kina, Kinas in- och utrikespolitik, svenskarna i Kinas
historia, kulturella kontakter idag samt svenskt näringsliv i
Kina.
Vid 12-tiden samlades vi alla ute för att bege oss till
Kinesiska ambassaden, där ambassadör Lu Fengding med
fru bjöd på en fantastisk lunchbuffet. Ett honnörsbord hade
dukats upp för inbjudna gäster.
Många och intressanta samtal skedde vid denna lunch.
Kronprinsessan Victoria delade, med charm och kunnighet,
ut priset till Årets Svensk i Världen, vår bordtennisspelare
Jan-Ove Waldner. Jan-Ove har genom sin bordtennis blivit
en av de mest kända svenskar i Kina. Hans meriter är enorma, naturligtvis först och främst genom bordtennisen. Men
han har faktiskt även hjälpt den svenska industrin att få fotfäste i Kina. Således är han en mycket värdig prismottagare.
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Elisabet Zeller ombord på “Götheborg”.
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SVIVs Kinakonferens

och SVenskar I Världen
Zürich och SVIVs ombud i Bern, Schweiz

Efter lunch begav vi oss till ett
besök
på
"Ostindiefararen
Götheborg", som låg vid strömmen för några dagar. Ett enormt
projekt och verkligen intressant.
Båten är byggd efter gamla ritningar, men är helt tekniskt
utrustad. Den 2 oktober 2005
kl.13.30 kastade Ostindiefararen
Götheborg loss från Göteborg
och är nu på väg till Kina.
www.soic.se visar hela båtens historia, tillkomst och färd.

Kerstin Gustafsson (SVIV) och Agneta Nilsson framför Kinesiska muren.
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Det var roligt att kunna iakttaga,
att numera många Sweor även
blivit medlemmar i SVIV, ja t.o.m.
ombud. Tänk så viktigt att vi finns
till för varandra och kan hjälpa till
där det behövs.
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Bok, Film, Musik
Nya svenska filmer

Tre röda näckrosor av
Elin Lindqvist

Zozo
av Josef Fares (som även gjorde “Jalla! Jalla!). Zozo har
valts ut till Sveriges bidrag till Oscarsnomineringarna för
2005.

Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö
efter boken med samma namn av Håkan Nesser, med
Anton Lundqvist, Jesper Adefelt, Jonas Karlsson, Helena af
Sandeberg m.fl. Nessers, annars mest känd som kriminalförfattare, ungdomsskildring har blivit en utmärkt film
som ger hopp om liv (trots att det faktiskt även här finns ett
mord med i spelet).

Stockholm Boogie
av bröderna Johan och Kalle Lindström, är en roadmovie till
fots som utspelar sig under en sommarnatt i Stockholm. Ett
humoristisk drama om att fatta egna beslut och om att vi
alla behöver någon att älska.

Harrys döttrar
av Richard Hobert, handlar om två systrar, Marie och Ninni
(spelade av Lena Endre och Amanda Ooms) som bägge två
är gravida för första gången. Det blir dock inte riktigt som
de har tänkt sig. Ett djupt samtidsdrama om när båda systrarna börjar förlora kontrollen över sina liv.

Ny svensk musik
Kristina Lugn + e s t:
Jag vill aldrig mer vara ful och ensam
(Atlantis/Amigo).
Kristina Lugn läser egna dikter till improviserad musik av
Esbjörn Svenssons Trio.

Alf: Alfs andra (Dolores/EMI).
Trallvänlig pop på skånska.

Ulf Lundell: Lazarus (EMI).
Tredje delen i en albumtrilogi av den folkkäre musikern och
författaren.

Magnus Lindgren & Malmö Opera Orchestra:
Music for the neighbours (Amigo).
En inspelning från Stockholms konserthus utgiven på två
skivor, en CD och en DVD. En jazzsvit i sju satser.

Eric Ericsons kammarkör: Khoros (BIS/CMM).
Musik av den svenske tonsättaren Ingvar Lidholm.
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Elin Lindqvist debuterade för tre
år sedan med romanen Tokyo
natt. I år, endast 22 år gammal,
kommer hennes andra bok, Tre
röda näckrosor. Precis som i
debutromanen skildras den
unga gränslösa, kosmopolitiska
backpackergenerationen.
Vi får möta irländaren Jack som
bor i Vietnam och arbetar som
dyklärare. Han mister sin svenska flickvän Klara i en motorcykelolycka och hamnar i en livsvalssituation. Likaså gör
Yuki, ung japanska i Tokyo. Hon förlorar sin enda släkting,
morbrodern, ojiisan, i en tyfon som också ödelägger hennes
blomsteraffär.
De bådas öden skildras parallellt och först i sista kapitlet
träffas de på en helt annan plats i världen. Det är ingen
överraskning. Som läsare vet man från början att detta
måste ske. De är två vilsna själar som söker varandra.
Textens ironi ligger just i detta att vi som läsare vet mer än
Jack och Yuki.
Det fascinerande med Elin Lindqvists romaner är att de på
ett så intressant sätt gestaltar världsmedborgaren. Vilken
plats man är född på, vilket språk man talar, vart man är på
väg, spelar egentligen ingen roll. Romanpersonerna byter
språk och uppehållsort när livet så kräver. De utstrålar frihet
och vilja och är helt i avsaknad av sentimental hemlängtan
eller känsla av rotlöshet. Någon identitetsförlust är det inte
tal om. Nej, snarast är det tvärtom. Jakten på nya platser,
upplevelser och erfarenheter är en livsinstinkt som fungerar som ett nav kring vilket jaget snurrar.
Ann-Sofi Ljung Svensson, SWEA Malmö

Leka tre av Carin och Stina Wirsén
Sara, Stina och Lina är kompisar. Men att leka tre är inte
lätt. Alltid är det någon som blir utanför. Stina och Linas
namn rimmar och då får inte Sara vara med. Men Sara och
Stinas namn börjar på s och då får inte Lina vara med. Men
Lina och Sara har fyra bokstäver i sitt namn och då får inte
Stina vara med. Alltid finns det någon anledning till varför
den tredje inte får vara
med!
Det här är egentligen
en barnbok, men den
lämpar sig väl för alla
åldrar och kanske
särskilt för kvinnnor,
som ofta har svårigheter att just “leka
tre”. (Visst känner vi
igen oss lite “till
kvinns”)?
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Bok, Film, Musik
Sveriges mest sålda bok firar 60 år!

De glömda sagorna / The Lost Fairy Tales
Runt sekelskiftet 1900 florerade konstsagan. Mängder av
sagor som nu är bortglömda publicerades i svensk press.
Flera författarnamn, som Elsa Beskow och Selma Lagerlöf,
känner vi fortfarande idag. Men sagor skrevs av så många
fler. Konstsagan lockade framförallt kvinnliga skribenter
och skiljer sig från den anonyma folksagan genom att vara
helt nyskriven och litterärt gestaltad av en namngiven författare.
Nik Dee har lagt ner tid och möda på att i Kungliga
Biblioteket i Stockholm gå igenom gamla svenska tidningar
för att hitta den förlorade sagoskatten. Arbetet har resulterat i fyra sagosamlingar. Den första med titeln Resan börjar/The Journey Begins, har under året utkommit på
Swedutainments förlag. De sju sagorna i samlingen utgår
från det kända sagotemat "att bege sig ut i världen". Alla
sagorna finns även översatta till engelska och är inlästa på
en medföljande cd.
Swedutainments idé är att denna sagoskatt inte bara ska
kunna avnjutas av privata läsare utan att den ska kunna
ingå som ett naturligt led i undervisning. Som arbetsmaterial för svenska skolor i utlandet passar de därför alldeles
utmärkt.
Ann-Sofi Ljung Svensson, SWEA Malmö

Icaförlagets “Sju
sorters kakor” gavs
ut första gången
1945. Direkt efter
krigsslutet var det
många som efter
hårda
ransoneringstider ville njuta
av socker, smör och
grädde. En kaktävling i den nystartade
Ica-kuriren
resulterade i 10 000
inskickade recept.
De allra bästa samlades i en kakbok
som snabbt blev en
försäljningssuccé.
Idag har boken i
sina många upplagor sålts i 3,4 miljoner exemplar sammanlagt och
försäljningen avtar inte. Varje år säljs mellan 50 000 och
80 000 exemplar.
Många recept har kommit till under åren som gått. En del
har också försvunnit. Men de flesta recepten består. Här
hittar man alltid gamla fina klassiker som schackrutor,
bondkakor, havreflarn och finska pinnar. Bland senare tiders
nymodigheter finns flera tårtor; tiramisu, fransk chokladtårta, dajmtårta. Mina egna favoriter är vaniljhorn och Karl
den XV:s kringlor. Mumsigt möra och sockrigt söta. Men
trevligast är nog ändå alla de där kakorna och tårtorna med
spännande namn som man ännu inte hunnit prova; torplyckor, odenbullar, spandauer och sans rival. Dem kan man
kanske passa på att baka nästa gång det är dags att bjuda
på kafferep.
På ett riktigt svenskt kaffekalas ska det bullas upp
ordentligt. Till de sju sorterna räknas endast småkakorna.
Utöver dem ska det dessutom finnas vetebröd, flera sorters
mjuka kakor och självklart en gräddtårta. Till etiketten hör
dessutom, som vi vet, att alla sorterna måste avsmakas för
att värdinnan inte ska bli förnärmad. Man börjar med
bullarna, går sedan över till de mjuka kakorna och därefter
småkakorna. Avslutningsvis tar man sig an gräddtårtan. Så
ser det svenska kafferepets väl utprövade liturgi ut. En
vördnadsvärd tradition väl värd att bevara och sprida till
omvärlden. Från och med i år finns den nämligen även i en
engelsk utgåva med titeln Swedish Cakes and Cookies.
Ann-Sofi Ljung Svensson, SWEA Malmö
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SAS Media

Web is in the air

Surf the clouds with Wi-Fi
You can now fly between continents and still use email and surf the web all through your flight. SAS Net
Access, a wireless high-speed Internet service, is installed throughout the plane on all of our intercontinental flights. Now, more than ever, is the time to bring along a laptop PC.
Relax while surfing the web for news and information, chat with relatives and friends back home or
email your colleagues and business contacts. You can even log on to your company’s intranet via a Virtual
Private Network. Choose to connect for the entire flight or take one of the flexible pay-as-you-go options
(you can also use your EuroBonus points to pay for the service).
If you fly in Business or Economy Extra you have access to a PC power outlet. If you fly Economy we
recommend that you bring along a reserve battery for your laptop.
To check what you need to utilize this service, log on to flysas.com or your local country page of the
SAS web site.
So don’t be surprised if you receive an email with “10,000 meters above Greenland” in the subject field.
It’s SAS Net Access, of course !

SSHL. En skola för framtiden.

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.

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 Europas
modernaste och mest framgångsrika internatskolor. Ungefär 550
elever studerar här, varav 350 är internatelever.
Gymnasiet på sshl erbjuder gymnasieskolans naturvetenskapliga
(nv) och samhällsvetenskapliga (sp) program. Samt ett internationellt 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 gymnasiet 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.

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket sshl
Box 508 S-193 28 Sigtuna. Beställ mer information per tel 08-592 571 00, fax 08-592 572 50 eller e-mail info@sshl.se.
Ett besök på vår hemsida rekommenderas dessutom www.sshl.se

