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Strandtomt mitt i Hamburgsund!

Ansvarig mäklare Peter Oskarsson
peter@gofab.se, T. 0706- 78 30 04
www.skarethamburgsund.se

Köp din drömbostad!
Nu står två möblerade visningshus klara för dig att uppleva på plats.
Husen byggs med egen brygga och båtplats runt en lagun som är 
förbunden med en kanal till sundet i Hamburgsund. 

Det �nns två storlekar av hus i mycket hög standard, 90 kvm och 120 kvm.
För den som älskar Bohuslän är detta ett helt unikt tillfälle.
Pris från 5 500 000 kr.
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dags att nOmInera tILL sIgrId 
paskeLLs stIpendIum 2016
swea inbjuder alla medlemmar att skicka in förslag på kandi-
dater till sigrid paskells stipendium, som år 2016 utdelas i sång.
stipendiet ges ut inom scenkonsterna: sång, dans, teater, 
instrumentalmusik med en konstart i taget under en rullande 
fyraårsperiod. stipendiet är på usd 10 000.

stipendiet avser unga lovande svenskor/ar i början av sin 
karriär.

stipendiet utlyses inte; i stället söker en kommitté aktivt kan-
didater. förslag kan även inkomma från individuella swea-
medlemmar och avdelningar.  den föreslagna kandidaten får 
inte vara en swea eller nära anhörig till en medlem i swea. 
förslagsgivaren motiverar sitt förslag till kandidat i skrift och 
med CD, DVD eller MP4 filer uppladdade till YouTube eller Vi-
meo.nomineringsförslagen skall vara kommittén tillhanda före 
den 15 januari 2016.

en jury föreslår en kandidat till stipendiet och swea Interna-
tionals styrelse utser stipendiaten på årsmötet den 9 april i 
toronto, kanada. stipendiaten förväntas ge en enkel redovis-
ning för hur stipendiet har använts.

förslag på stipendiat skickas tillsammans med motivering till:
sigrid paskell-kommittén
anki rosander forsselius (sammankallande)
herserudsvägen 9 a se-181 50 Lidingö
mobil: 070 7974403
e-post: anki.rosander@gmail.com

föreslagen kandidat ombeds fylla i swea-blanketten och 
skicka den tillbaka till den nominerande avdelningen/person-
en. den/de skriver in motiveringen. alla förslag skickas 
automatiskt till paskell-kommittén.  
All information finns under fliken Om Paskell-stipendiet på 
http://www.swea.org/paskell

grattIs OCh varmt väLkOmmen 
ChrIstIna haLLmert!
swea International, Inc. har nöjet att meddela att ny internationell 
ordförande från den 1 januari 2016 blir Christina hallmert, swea 
rom. en överväldigande majoritet av sweas avdelningar gav 

Christina förtroendet att ta över 
rollen efter margaret sikkens 
ahlquist, swea holland, som avgår 
den 31 december 2015 efter fyra 
år som sweas internationella 
ordförande. Christina är vald fram 
till den 31 december 2017. Idag är 
Christina regionordförande i mema 
(mellersta europa, mellanöstern, 
afrika) och har i den rollen varit 
ledamot i swea Internationals 
styrelse i två år. 

vi gratulerar Christina och önskar 
henne varmt välkommen som 

sweas internationella ordförande. en längre presentation av 
Christina kommer i nästa nummer av forum.
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swea i ett nötskal...
  
swea är ett Globalt nätVerk med 7 500 svensktalande kvinnor i 
ett 70-tal avdelningar och ett 30-tal länder.
swea är den största sverigefrämjande organisationen utanför 
sverige och vårt syfte är att främja det svenska språket samt sprida 
svensk kultur och tradition.
swea ger donationer och delar ut stipendier för nära två miljoner 
kronor per år.

swea är en icke vinstdrivande ideell organisation som erbjuder 
ett personligt kontaktnät samt är ett starkt socialt stöd för den 
svenska industrin utomlands. 
swea representeras på många platser i världen och spelar en vik-
tig roll i svenska Utrikesdepartementets krisberedskapsplan.
swea startades i los angeles 1979 av agneta nilsson.

elsa maréchal, redaktör

sweor står för omtanke, medkänsla, 
ansvar och stöd

ännu ett halvår har snart gått sedan det senaste numret 
av forum kom ut i våras och inom swea har det hänt en 
hel del sedan dess.

vi har bland annat delat ut tre stora stipendier och korat 
årets svenska kvinna, petra wadström. Läs här om hur 
Petras genialiska uppfinning hjälper människor i utveck-
lingsländer att få rent vatten. 

vi har också haft världsmöte i arizona och i detta num-
mer har vi hunnit med ett bildcollage från det vänskaps- 
knytande evenemanget. mer om vm kommer i nästa 
nummer. 

I skrivandets stund kom resultatet av swea Internationals 
val av ny internationell ordförande för de kommande 
två åren. Christina hallmert, regionordförande i mema 
och rom-swea, får äran att ta över stafettpinnen som 
ordförande efter margaret sikkens ahlquist. 

nätverken swea-professionals sprider sig bland våra 
avdelningar och de anordnar många aktiviteter runtom 
i swea-land. I samband med årets sverigemiddag höll 
nätverket i malmö ett intressant seminarium om hem-
vändarna som en viktig resurs i svenskt näringsliv.

två nya avdelningar har startat i år, swea portland i 
Oregon och swea basel i schweiz. Ordförande Ingrid 
heijdenberg i basel berättar om hur allt började och 
vad de har hunnit göra under sitt första år.

under våra resor och år av utlandsboende berörs vi 
sweor ofta av vad vi ser och upplever. några svenska 
kvinnor som träffats genom swea singapore bestämde 
sig för att göra en insats. Läs om hur de startade en 
egen välgörenhetsorganisation, som förser barn och 
ungdomar i Laos och vietnam med mat och utbildning.

när vi bor långt borta från våra nära och kära behöver 
vi själva ibland en hjälpande hand. se här hur dallas-
sweorna startade ett omsorgsnätverk för att stödja 
varandra.

när jag själv bodde utomlands och skulle föda barn i 
slutet av 80-talet ville jag absolut hem till sverige före för-
lossningen. men tiderna har förändrats och sjukvården 

runtom i världen är ofta minst lika bra som i sverige 
och i några fall även betydligt bättre. att föda barn i 
singapore är på många sätt mycket annorlunda än i 
sverige. missa inte anna rydbergs intressanta text om 
hur det var att få barn i singapore mitt i sommaren.

från dallas får vi en julhälsning med bilder från de-
ras årliga julbasar. Och på boksidorna kanske ni kan 
hitta roliga och ”matnyttiga” julklappar till era vänner 
utomlands, nämligen de två kokböckerna som hyllar 
den svenska matkulturen på engelska, franska och 
kinesiska.

Detta och mycket mer finns att ta del av i årets sista 
forum, så nu önskar jag er alla en trevlig lässtund och 
en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Ledare
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Kära Sweor, 
vi tillhör en unik organisation. det är något jag ofta 
sagt och kommer att fortsätta med. jag har under fyra 
år haft förmånen att som ordförande leda organisa-
tionen och det har berikat mitt liv. 

när jag sökte posten som internationell ordförande 
skrev jag i min ansökan om min vision, att swea skulle 
förbli en organisation i ständig utveckling där vi skulle 
se förnyelse som en utmaning. jag skrev att vi skulle ta 
vara på den kunskap och erfarenhet som finns lagrad 
hos erfarna sweor, men att även lyssna till nyblivna 
Sweor i alla åldrar; de unga, de nyfikna, de modiga. I 
min ansökan stod också att vi skulle satsa ännu mer på 
olika kommunikationsformer för att stärka nätverket. 

tillsammans med styrelsen, som under resans gång  
ändrat utseende ett par gånger, har vi drivit det vi 
trott på och lanserat nya idéer på region- och avdel-
ningsnivå. vår viktigaste informationskanal, swea.org, 
har helt förnyats och det har alla avdelningar fått stor 
glädje av. vi har harmoniserat arbetsmetoder och 
teknik för webbredaktörerna runt om i världen. Oav-
sett vilken webbsida vi går in på, känner vi igen oss. all 
viktig dokumentation finns dessutom på SWEA Intern-
info, vars lösenord alla intresserade sweor har tillgång 
till. även den externa informationen har med vår nya 
webbsida förbättrats. vi kan nu sprida bilden av swea 
som en modern organisation med en viktig funktion att 
sprida kännedom om sverige och det svenska. 

med hjälp av dagens teknikutveckling har våra möten 
effektiviserats och vår professionella administration 
stärkt hela organisationen. vi utnyttjar idag också de 
sociala medier som passar oss och flera grupper på 
facebook och LinkedIn och även Instagram har kom-
mit igång. SWEA Global, en nyhet som ger fler kvinnor 
möjlighet att komma med i swea, har startat. våra 
vägar att kommunicera och informera har blivit fler 
och det känns som vi kommit varandra närmare, fastän 
milen mellan avdelningarna förblir desamma. någon 
sa: ”swea sover aldrig; vi är igång 24 timmar per dygn, 
jorden runt.  alltid är det någon swea som är aktiv.” 
den tanken uppskattar jag. 

Det finns ett stort engagemang inom SWEA och det är 
1000-tals sweor som på olika sätt bidrar till vår verk-
samhets utveckling. vi byts ut med jämna mellanrum, 
eftersom mandatperioderna är begränsade, och det 
är bra. när jag valdes första gången till internationell 
ordförande visste jag, att det var dessa två år och 
därefter en möjlighet att bli omvald för ytterligare en 
period. men sen var det stopp. med den vetskapen 
valde jag att lägga mycket tid och energi på mitt ar-
bete för swea, eftersom det var en begränsad tid. när 
mandatet är över finns det alltid annat att ta tag i inom 
organisationen och för min del kommer det kännas 
bra, att kunna vara med på fler aktiviteter i min egen 
avdelning. det har jag under de senaste fyra åren inte 
hunnit med. 

jag skulle vilja likna mina år som internationell ord-
förande som en berg- och dalbana. första backen 

upp kändes spännande och jag visste inte riktigt vad 
som väntade mig på toppen. där uppe blåste det 
ibland och jag var tvungen att sitta stadigt och hålla 
fast vid min önskan att fortsätta i den riktning jag ville 
att swea skulle utvecklas. nedförsbackarna gav glädje 
och medvind. 

det har varit ett ansvarsfullt uppdrag där jag fått träffa 
otroligt många trevliga och kreativa sweor. för mig 
är det viktigt att som ordförande ha en övergripande 
bild av verksamheten och inte peta i detaljer. jag har 
delegerat både uppdrag och ansvar vilket jag ser som 
helt nödvändigt. jag har gjort mitt bästa för att stödja 
avdelningar som hamnat i besvärliga situationer och 
det har alltid skett i en positiv anda. jag har hela tiden 
haft ett fantastiskt stöd av några sweor som stått mig 
nära. Oavsett vilka vi är och vilken position vi har, be-
höver vi mentorer. 

det känns nu mycket bra att få lämna över uppdraget 
som internationell ordförande till Christina hallmert, 
swea rom, tillika memas regionordförande. vi har 
arbetat tillsammans i styrelsen i två år och jag har stort 
förtroende för Christina. hon är lugn och vänlig, kunnig 
och diplomatisk vilket är värdefulla egenskaper i denna 
roll. 

jag tackar för denna fantastiska tid då jag har fått 
vara er ordförande och med mina honnörsord, glädje 
och respekt, önskar jag swea och alla sweor en ljus 
framtid. 

margaret sikkens ahlquist
Ordförande swea International

Ordförande
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årets svenska kvInna/åsk 2016 utses och presenteras av 
swea i syfte att sprida sprida svensk ”goodwill” i världen som att 
uppmärksamma swea i sverige. 
 
utmärkelsen instiftades av agneta nilsson i samband med swea 
Internationals tioårsjubileum i Los angeles 1989.

mottagaren skall vara en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt 
representerar och lyfter fram sverige av idag ute i världen. hon bör 
gärna vara känd även utanför den lokala avdelningen. 

mottagaren kan vara swea-medlem.

nominering skall göras av en swea-avdelning. enskild swea 
uppmuntras att ge förslag till sin avdelning. minst en swea-avdelning 
måste stödja nomineringen.

förslagen skall vara åsk-kommittén tillhanda senast den 1 februari 
2016. kommittén administrerar nomineringarna och skickar förslagen 
vidare till swea Internationals styrelse för beslut.

Ytterligare information finns att hämta på SWEA Internationals 
hemsida, www.swea.org, under fliken Stipendier & Donationer.

september 2015 

åsk-kommittén genom Christina moliteus 
sammankallande                                                         

e-post: ask-committee@swea.org

dags att nOmInera sweas 
årets svenska kvInna 2016
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SWEA Malmö, Göteborg, Stockholm, 
Västerås och Örestad turas om att stå 
för värdskapet och de tävlar i att visa 
sin stads och dess omgivningars bästa 
sidor till stor glädje för alla tillresande 
Sweor från när och fjärran. I år bjöd 
SWEA Malmö oss på ett digert program 
i åtta punkter. Men i allt detta goda är 
dock själva Sverigemiddagen fortfarande 
dagarnas absoluta höjdpunkt.

I år var det alldeles speciellt roligt, 
eftersom vi för första gången på 
många år hade alla tre stipendiaterna 
och Årets Svenska Kvinna med på 
samma middag. Kvällens evenemang 
inleddes med strålkastarna på dessa 
fyra huvudpersoner. SWEA Malmö 
hade öppnat upp och bjudit in gäster 
till stipendieutdelningen. Våra stora 
stipendier på vardera USD 10 000 
och ÅSK-utmärkelsen förtjänar att bli 
kända och uppskattade även utanför 
medlemskretsen. Det är väsentligt 
för SWEA att den årliga utdelningen 
uppmärksammas och når en större 
publik. 

Efter den ceremonin samlades 
164 Sweor med hedersgäster i 
Landstingssalen på Malmö Rådhus 
för mingel och ett glas mousserande 
vin. Oppositionsrådet Torbjörn 
Tegnhammar (M) framförde en 
välkomsthälsning från Malmö stad 
som stod värd för årets Sverigemiddag. 
Hälsade oss välkomna gjorde också 
SWEA Malmös ordförande Cecilia 
Wettstam.

Nu väntade middagen i den 
imponerande Knutssalen. Vid vackra 
runda bord slog vi oss ned och blev 
serverade en utsökt trerättersmiddag. 
Som vanligt hade Sweorna oändligt 
mycket att tala om och sorlet steg mot 
taket, som lyckligtvis var högt. Kvällens 
toastmaster, Monica Hallworth, fick 

TExT: Maude VännMan, ÖReSTad 
FOTO: KeRSTin alM, loS angeleS

hyLLades på sverIgemIddagen

Sverigemiddagen är idag 

en något missvisande 

benämning. Förmodligen 

var det i SWEAs 

begynnelse bara en 

middag, men under årens 

lopp har den steg för steg 

vuxit och i år var den ett 

tredagars evenemang. 

höja rösten ordentligt, när hon ville 
bryta igenom för att släppa fram 
talarna. Hon välkomnade först Skånes 
landshövding Margareta Pålsson, 
som höll ett mycket uppskattat tal 
och berättade för oss, att företagande 
kvinnor är yngre, mer tillväxtinriktade 
och har högre utbildning än företagande 
män och hon lyfte fram Solvattens Petra 
Wadström, årets ÅSK, som exempel. 
Bland nyföretagarna är idag en tredjedel 
kvinnor. 

SWEAs ordförande, Margaret Sikkens 
Ahlquist, tackade SWEA Malmö för 
väl arrangerade dagar med många 
trevliga och varierande aktiviteter. Hon 
tackade också för kvällens middag och 
överlämnade SWEAs fana till SWEA 
Göteborg som välkomnade oss till nästa 
års Sverigemiddag.

Efter kaffet var det dags för 
underhållningen och Gunhild Carling 
Trio intog scenen. Gunhild är en helt 
otrolig mångkonstnär, en jazz- och 
swingstjärna som dansar, spexar, sjunger 
och spelar trombon, trumpet och 
många andra instrument. Trion består 
av Gunhild med bror och syster. Det 
var en fantastiskt rolig, inte så lite galen, 
show. Kulmen var när hon stod på sin 
brors axlar och spelade trumpet. Långa 
entusiastiska applåder från Sweorna.

Nu återstod bara dragningen i det 
stora lotteriet och många glada Sweor 
gick hem med fina vinster, många av 
dem närproducerade och donerade av 
skånska företag. 

Sist samlades på scenen de Sweor som 
aktivt stått bakom dagarnas evenemang 
och avtackades med en uppskattande 
applåd. Och sedan var festen slut 
och 2015 års Sverigemiddag gick till 
historien. 

ÅSK och årets stipendiater 
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Ingrid Hanell Karlsson, Malmö  och Lisbeth Classon, Hongkong

Kerstin Hofvander, Malmö och Maude Vännman, Örestad

Kerstin Stråmark Johansen, Örestad och Cecilia Wettstam, Malmö

Stipendiaterna Lana, Anna och Marta
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Juryns, som är SWEA Internationals styrelse, motivering löd: 
Juryn anser att Petra Wadströms enastående kreativitet och filantropiska 
uppfinningsrikedom gör henne till ett strålande exempel på en svensk 
internationell kvinna.

När jag frågar Petra hur hon vill att man presenterar henne 
svarar hon genast: 
– Mamma till fyra barn och farmor/mormor till fem 
barnbarn, uppfinnare, designer, konstnär och entreprenör.
Man märker snart att alla benämningarna passar bra på henne. 
Petra Wadström växte upp utanför Stockholm i en natur- och 
konstintresserad familj, där hon tidigt fick lära sig tänka och 
skapa kreativt. Som konstnär har hon arbetat mycket med 
återvunnet material och vidareutvecklat praktiska geniala 
uppfinningar, som har uppmärksammats både i Sverige och 
utomlands. Hennes uppfinning OSNODD är känd av många. 
En resårsnodd med klämma som håller kvar plånboken om 
någon försöker ”sno” den.

När Petra bodde i Australien i början av 2000-talet började 
hon fundera på varför vi inte tar solens energi bättre till vara. 
Över en miljard människor saknar idag tjänligt vatten och 
mer än två miljoner, varav de flesta är barn och ungdomar, 
dör varje år av olika magsjukdomar p.g.a förorenade 
vattenkällor. Tänk om man kunde skapa en användbar och 
billig produkt som kan rena och hetta upp vatten med solens 
hjälp - och som samtidigt är miljövänlig?  Efter många 
års utvecklingsarbete kom Petra fram till hur hon kunde 
sammanföra naturens enkla principer för att hjälpa människor 
i vardagen och så skapades SOLVATTEN. Uppfinningen var 
färdig 2003, men det tog många år innan den till slut nådde 
marknaden med hjälp av inkomster från tidigare uppfinningar 
och investeringar i familjeföretaget.  

– Solvatten är enkel och smidig att använda.  Eftersom den 
är utformad som en väska är den lätt att ta med och förvara 
vatten i. Syftet med konceptet är att göra vardagen lättare för 
fattiga människor i utvecklingsländer - speciellt kvinnor och 
barn - som ofta tillbringar merdelen av sina liv med att förse 
hushållet med ved och vatten, förklarar Petra. 
– Solvatten minskar användarens exponering för rök samt 
behovet att elda för att värma och koka vatten. Det innebär att 
antalet olyckor och brännskador i hemmet kan minskas. Den 
mängd ved Solvatten sparar åt hushållet motsvarar fem-sex 
medelstora träd per år. När träden får stå kvar istället för eldas 
upp, minskar också jorderosionen och utsläpp av växthusgas.

För Petra har det varit en spännande resa med besök i olika 
länder, fältstudier i Nepal, Thailand, Indonesien, Haiti och 
flera länder i Afrika samt möten med både användare och 
beslutsfattare.  FN stöttade det första forskningsprojektet i 
Nepal år 2007. Då startades även företaget Solvatten AB med 
Petra Wadström som enda anställd. Idag arbetar 6 personer, 
inklusive Petras båda söner, inom företaget.

Enligt Petra har utmärkelsen ÅSK 2015 öppnat ett nytt starkt 
nätverk av kvinnor som kan vara med och sprida Solvattens 
ringar runt omkring i världen. Till kvinnor, med kvinnor, 
av kvinnor som smider en än starkare kedja för att uppnå 
konkreta positiva förändringar. Många har uppmärksammat 
utnämningen och Petra är så klart glad och stolt över det fina 
förtroendet. 

Vad vill Petra för framtiden?
– Att Solvatten vore ett självklart val av FN, ideella 
organisationer och regeringar för att ge människor redskap att 
ta sig ur fattigdom. 
– Mer tid att leka, bygga, måla med barnbarnen. Fortsätta att 
skapa små objekt av något gammalt och nära, men sett ur en 
annan vinkel som att pressarfoten av vår gamla symaskin blir 
en ny Sankt Göran och Draken.

Petra Wadström 
räddar LIv med sOLens hjäLp

TExT: ChRiSTina MoliTeuS, global  FOTO: KeRSTin alM, loS angeleS

Vid årets Sverigemiddag i Malmö hyllades Petra Wadström för sin insats 
att hjälpa familjer i utvecklingsländer att få tillgång till rent vatten.  
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hur fungerar Solvatten?
Solvatten är en tvådelad svart behållare, som går att öppna 
som en bok, som fylls med vatten. Solens UV-strålning tränger 
in via en transparent yta. Inne i behållaren träffar solstrålarna 
en absorbator som hettar upp vattnet. En synergieffekt av UV 
strålning och värme uppstår. Vattnets temperatur höjs till 55 
°C och efter 2-6 timmar är vattnet fritt från mikrobiologiska 
föroreningar som kan orsaka diarrésjukdomar, som till 
exempel dysenteri, tyfus och kolera. Vattnets temperatur kan 
stiga till 75 °C.

Behållaren innehåller också ett filter som tar bort andra 
vattenorganismer och gör vattnet mindre grumligt. En grön 
gubbe, temperaturindikator, signalerar när processen är klar. 
Behållaren rymmer 10 liter vatten och kan användas flera 
gånger per dag i flera års tid. Kostnaden per ”dunk” är cirka 
1 000 SEK, ett lågt pris per liter räknat på dess kapacitet och 
långa livslängd. En studie från Uppsala Lantbruksuniversitet 
visar på produktens Social Return of  Investment  
(samhällsnyttig avkastning) – en krona i Solvatten ger hela 26 
kronor tillbaka!

Skänk en Solvatten-renare till familjer i nöd 
genom att donera till Solvatten Insamlingsstiftelse 

på bankgiro 508-9768

Skarv skapad av återvunnet material

Petra Wadström håller upp en dunk Solvatten

Petra Wadström och ÅSK-ledaren Lise-Lotte Lybeck-Erixon

Christina Moliteus, Margaret Sikkens Ahlquist, Petra Wadström och  
Agneta Nilsson
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Det var det egna intresset för mångkultur och övertygelsen 
om dess vikt i dagens internationaliserade samhälle som 
gav Anna Lorentzon idén till sin masteruppsats i barn- 
och ungdomsvetenskap. Hon skulle forska på lärande och 
identitetsutveckling hos ungdomar i mötet med främmande 
och internationella miljöer.
– Det blir allt viktigare att förstå värdet av kulturell mångfald. 
Jag tror att det är lättare att vara tolerant och accepterande, 
om man konfronterats med en främmande miljö, säger hon.
Anna Lorentzons hypotes låg i att skolan bidrar positivt till 
den trenden. Hon fokuserade på elever i yrkesförberedande 
utbildningar.

anna vILL InspIrera ungdOmar tILL att resa 
Anna Lorentzon inser värdet av olika 
kulturer. Med hjälp av SWEAs stipendium 
för interkulturella relationer genomförde 
hon en studie om ungdomars möten med 
främmande länder.
TExT: eMMa ÖST  FOTO: KeRSTin alM, loS angeleS 

– Det finns mycket att lära utanför skolans väggar. Jag tycker 
att det ska vara självklart för alla ungdomar att få delta i 
internationella aktiviteter. Yrkeselever tenderar att inte alltid få 
den chansen, säger hon.

Anna sökte Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för 
studier av interkulturella relationer för att kunna genomföra 
sin forskning utomlands och hon fick stipendiet. Hon for då 
till Wales för att träffa elever som skulle praktisera i Tyskland 
och hon följde med svenska skolelever på FN-rollspel i Polen 
och Italien. Resultatet blev framgångsrikt. Efteråt påvisade 
eleverna en språk- och identitetsutveckling och ett förändrat 
förhållningssätt till andra kulturer. 
– De var nervösa men de blev förvånade, när de insåg hur 
mycket de hade gemensamt, säger Anna. 

Efter studien menar Anna Lorentzon att skolans roll för 
elevers positiva förståelse av mångkultur blivit än mer tydlig. I 
framtiden hoppas hon att det ska bli enklare för elever att fara 
utomlands i samband med utbildning.
– Många har utvecklat en ny sorts nyfikenhet. De vill resa ut 
igen. När jag ser vad som händer i ungdomarna känns det 
som att jag har lyckats, säger hon.

Agneta Nilsson, Margaret Sikkens Ahlquist,  Anna Lorentzon och  Ann Marie Gustafson
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Vid stipendieutdelningen berättade Marta Stasiak-Górna på ett 
pedagogiskt och intressant sätt om grunddragen i sin forskning.

SWEAs Litteraturstipendium delas ut till forskare i svenska 
språket, litteraturen eller samhället. Sökande ska vara väl 
meriterade doktorander inom något av dessa områden vid ett 
universitet utanför Sverige, och permanent bosatta utanför 
Sverige.
Kommittén har i år tilldelat Marta Stasiak-Górna stipendiet. 
Marta talar och skriver flytande svenska fastän hon vuxit upp i en 
liten stad i Övre Schlesien i Polen.

Marta är 31 år, gift och arbetar sedan sju år vid Jagellonska 
universitetet i Krakow som lärare och forskare. Inom sin 
forskning har hon fokuserat på översättning av litterära texters 
talspråksinslag, och hur olika översättare själva påverkar texten.  
Hon frilansar också som tolk och översättare.
Marta och hennes man deltog i de arrangemang som föregick 
den högtidliga stipendieutdelningen vilket gjorde att många av 
Sweorna fick stifta bekantskap med denna charmiga person.
Marta har en stark kärlek till Sverige och det svenska språket och 
hon är en strålande ambassadör för vårt land och vårt språk.

TExT: biRgiTTa huSS, MaRbella
FOTO: KeRSTin alM, loS angeleS

Pianisten Lana Anikina Suran tilldelades Sigrid Paskells 
Stipendium i Scenkonsterna. 
 
Lana framförde ett pianostycke vid ceremonin i Malmö 
Rådhus och berättade om sina inspiratörer inom musiken. 
– Elena Power, utbildad vid Tasjkents statliga musikhögskola, 
var min pianolärare från åk 4 till 9. Elena fick mig att tänka 
fem gånger extra både tekniskt och musikaliskt. 
– Den andra inspiratören är min nuvarande pianolärare 
Alexander Korsantia, som är född i Tbilisi, Georgien. Han 
visar att man måste våga vara som man är, även om man har 
en egen stil. 
Lana säger också att hon redan som ung fick höra att hon var 
begåvad, men att man ändå behöver  någon som ställer krav 
och lyssnar, vilket mina lärare gjort.

Lana Anikina Suran har sedan unga 
år lovordats för sin felfria teknik och 
sin karisma och anses vara en av de 
främsta pianisterna i sin generation. 
Hon har uppträtt i flera av de mest 
berömda konserthusen runt om i 
världen.
 
På frågan om vilka tonsättare som 
inspirerat Lana var svaret självklart: 
– Bach är en inspiration. Hur han 
behandlar musiken. Sedan låter jag 

marta taLar fLytande svenska

Lana satsar på sIn egen musIkaLIska stIL

TExT: ninna buRgMan, gÖTeboRg
FOTO: KeRSTin alM, loS angeleS

känslan och musiken gå igenom mitt eget filter. 
SWEAs stipendium kommer att hjälpa Lana att ytterligare 
utvecklas inom musiken. 
– Jag fortsätter studera vid New England Conservatory of  
Music i Boston och stipendiet kommer att användas för att 
finansiera mina studier.

Birgitta Huss, Marta Stasiak-Górna, Margaret Sikkens Ahlquist 
och Agneta Nilsson

Agneta Nilsson, Margaret Sikkens Ahlquist, Lana Anikina 
Suran och Ettan Bratt 13
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Kristina lang Falck – Styrelseledamot i Wirtén Content 
agency ab i Malmö.
Hennes uppdrag utomlands har varit inom IKEA-
koncernen och hon har också varit styrelseledamot i Svenska 
Handelskammaren i Kina. På seminariet talade vi mycket om 
att det svenska näringslivet borde ha ett mer internationellt 
synsätt. Det finns mycket att lära av affärsrelationer i andra 
länder.  
– I Sverige är vi kontrollerade och tar oss sällan friheter, om 
det inte klart föreskrivs. I Kina liksom i många andra länder 
är allt tillåtet, som inte är uttryckligen förbjudet. Känner man 
till dessa olikheter i synen på regler, så blir mötet enklare 
och vi lär oss att bli tydligare med vad som gäller på svenska 
arbetsplatser och i samhället, säger Kristina. 
Hon efterlyser allmänt en större nyfikenhet hos svenska 
beslutsförfattare inom politik och näringsliv kring vad som 
kan vara av intresse i andra länder. Kristina tror att nyfikenhet 
är viktigt för innovation och utveckling. 
– Det känns som att man måste tona ner sin person för att 
passa in i Sverige efter ett yrkesliv utomlands. Man tar för stor 
plats.
– Det är lätt hänt, att vi ser Sverige genom rosafärgade 
glasögon. Svenska beslutsfattare på högre nivåer borde ha en 
mer kritisk inställning till företeelser i vårt eget samhälle och 
företagsamhet. Vi anser oss gärna oöverträffade vad gäller fina 
värderingar och förmåga att sköta saker och ting. 

Johanna Persson - global Sales and Marketing director, 
nord-lock international ab
Johanna arbetade som integrationsdirektör för Duni i 
Singapore. Hon hade valt att skriva ut sig ur Sverige, som 
sig bör vid planerad längre utlandsvistelse, under tiden 
i Singapore. Det gjorde det svårare att förbereda vissa 
saker inför hemflytten, som att köpa lägenhet, teckna olika 
abonnemang m.m.  
– Detta går endast att lösa sedan man väl har skrivit 
sig i Sverige igen när man väl har landat i Sverige efter 
hemkomsten.  
En del ärenden fick lösas provisoriskt - som kontantkort 
för telefonen – medan annat gick att ordna med hjälp av bra 
kontakter på banken.  
– Jag var inte förberedd på detta och därför kändes det, som 
om jag hade varit borta från landet betydligt längre än ett och 
ett halvt år.
– Det kan kännas som en förlust att komma hem till Sverige 
igen. Förlusten var kopplad till de vänner jag fått i Singapore 
och det sätt vi umgicks på där, vilket skiljer sig ganska mycket 
från hur vi traditionellt umgås i Sverige. Här hemma planeras 
det mesta. I Singapore skedde många middagsträffar väldigt 

hemvändarna – Sveriges största resurs för framtiden?

Vid Sverigedagarna hölls ett välbesökt seminarium arrangerat av lokala SWEA 
Professional. Moderator Monica Hallworth, SWEA Malmö, hälsade oss välkomna 

och först ut var två Sweor om sina erfarenheter och om hemvändandet. 
TExT: ninna buRgMan FOTO: ninna buRgMan, leadinglineS PhoTogRaPhy PTe lTd, PRiVaT

Kristina lang Falck 

Johanna Persson
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spontant. I början, innan jag kommit in i det svenska sättet att 
umgås igen, kände jag att jag drabbades av en liten kulturkrock 
på vägen tillbaka.
Johanna understryker också, att det är viktigt att behålla sitt 
nätverk i Sverige under sin utlandsvistelse.  
– Det underlättade mycket för mig när jag flyttade hem.

Christine Fernström – Vd för Mångfald i arbetslivet, f.d. 
personalchef  i Region Skåne 
Christine var inbjuden för att tala om det uppdrag hon 
haft i ett ESF- (Europeiska socialfonden) Projekt - att 
få arbetsgivare att rekrytera/anställa människor med 
funktionshinder. Hon berättade om projektet och om hur 
mångfaldstänkandet egentligen fungerar. En del av hennes 
arbete innebar att ge ett nytt verktyg till cheferna, dvs att 
försöka få cheferna/arbetsgivarna att se utanför ramarna. 
Många av våra fördomar bygger på kunskapsbrist, rädslor 
och attityder. Här kan man dra paralleller till andra sorters 
olikheter, till exempel de som vi har som hemvändande 
svenskar efter åren utomlands.
Christine berättade också att i mötet mellan arbetsgivare och 
arbetssökande fanns ett ideellt företag som fungerade som en 
sluss och uppsamlingsplats.  
Här kan vi göra en koppling till SWEA Professional. Med 
vårt stora nätverk och vår kunskap om svårigheterna att 
återvända hem efter arbete/vistelse utomlands kanske 
SWEA Professional kan utvecklas till ett stöd för många 
hemvändande utlandssvenskar. Kanske till och med hjälpa till 
på traven mot ett nytt arbete i Sverige.

heidi avellan – politisk chefredaktör Sydsvenskan
Heidi började sitt anförande med att fråga oss vilken den 
största resursen i Skåneregionen är? 
– Människor, sa någon av deltagarna. 
– Skåneregionen växer snabbt. Vi har en bra infrastruktur. 
Men för att utvecklas måste vi locka hit kreativa människor. 
Hur känner vi igen dem som är duktiga och kreativa?
Heidi gav ett exempel på en av de olika sektorerna i Malmö 
regionen som är expansiva.
– Några av de företag som växer och är kunskapsintensiva 
finns inom dataspelsindustrin. Företag som Ubisoft Massive, 
Tarsier Studios AB och King Games, attraherar innovativa och 
kreativa människor.
– Skåneregionen har också en stor invandring och då gäller 
det att få ut dessa personer på arbetsmarknaden och att ta vara 
på den utbildning de har med sig. Här måste vi även inkludera 
hemvändare med internationell yrkeskompetens och andra 
arbetssökande. 

SWEA Internationals ordförande Margaret Sikkens Ahlquist 
avrundade seminariet med några ord om de presentationer 
vi fått från kvinnor med arbetserfarenhet från utlandet. Hon 
berörde de situationer som uppstår, när man blir hemvändare 
och poängterade att den bild vi har av Sverige som 
utlandsboende kan skilja sig från den vi får vid hemflytten, 
men att vi alltid bör tänka på att värdesätta allt det som är bra 
med Sverige!

Christine Fernström

heidi avellan
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”Det är så bra att få barn här.” ”Åh, 
grattis. Det är så bra att föda här.” ”Vi 
var jättenöjda…”

Ja, lovorden som jag fick höra om att få 
barn i Singapore ville aldrig ta slut. När 
jag och min väninna Sara båda blivit 
gravida och våra magar började puta i 
kapp, var vänner och bekanta snabba att 
tala om vilken bra plats Singapore är att 
få barn på.  Då vi båda var förstföder-
skor visste vi inte riktigt, vad vi skulle 
förvänta oss, men det skulle visa sig att 
även vi skulle bli nöjda. 

Vad var det då som var så bra?
Att få barn mitt i sommaren i Singapore 
kändes från början som dålig tajming. 
Sommaren skulle ju som vanligt tillbrin-
gas hemma i Sverige, men nu fick vi 
båda tänka om och i stället inrikta oss på 
en första sommar i Singapore, eftersom 
det var här som vi båda hade bestämt 
oss för att föda. Båda var vi verkligen 
glada när vi insåg, att vi i alla fall skulle 
vara här tillsammans och kunna stötta 
varandra, när Singapore tömdes på våra 
semesterfirande vänner. 
Vart skulle man då vända sig, när man 
upptäckt att man blivit gravid? Fungerar 
det som i Sverige, det vill säga att man 
tar kontakt med mödravårdscentralen? 
Nej, här fungerar det helt annorlunda. 
Som gravid måste du själv välja en 
läkare, som du kommer att ha kontakt 
med genom hela graviditeten. 

Samma läkare hela tiden
Hur skulle vi kunna välja varsin läkare 

på egen hand? Var skulle vi börja ”leta”? 
Inte nog med att vi skulle välja läkare; 
även sjukhus är ett aktivt val för den 
blivande mamman. Som tur är har vi 
flera vänner som fått barn här och vi 
kunde därför få tips av dem. Till skillnad 
från i Sverige så har man endast kontakt 
med sin läkare under graviditeten och 
inte med någon barnmorska. Det blir 
med andra ord uteslutande fokus på 
det medicinska och inte på hur jag som 
mamma mår och tänker. Det här var 
någonting som kändes väldigt främ-
mande för mig och saknaden efter den 
så kallade omsorgen av en barnmorska 
var stor i början. 

Den läkare man funnit kommer sedan 
att följa en under hela graviditeten och 
även under själva förlossningen. Det 
blev en enorm trygghet att alltid få 
gå till samma läkare och jag upplevde 
att jag hann skapa en god relation 
till honom, innan det var dags att bli 
mamma.   

en reklamtur på sjukhuset
När förlossningen började närma sig 
var det dags att välja sjukhus. Samtidigt 
som vi dagligen kunde ta del av nyheter 
hemifrån om att det som vanligt under 
semestertiderna var kaos på  
BB-avdelningarna i Sverige, med både 
brist på personal och platser, skulle vi 
åka runt och titta på olika sjukhus och 
välja det som föll oss bäst i smaken. 
Det var en något absurd känsla, men 
vi var samtidigt tacksamma över att 
befinna oss i den här situationen jämfört 
med hur blivande mammor i Sverige 
kunde få åka runt till olika sjukhus med 
pågående värkar.

Jag hade redan valt ut ett av de största 
sjukhusen här i Singapore utan att 
besöka det, men när det började närma 
sig bestämde jag mig för att det nog 
ändå kunde vara bra med ett sjukhus-
besök. Det jag då inte visste var att en 
och en halv timmes guidad tur väntade. 
Vi var flera blivande föräldrar som 
samlades i sjukhuslobbyn och sedan var 
det bara att hänga med i korridorerna. 
Vi fick se allt från olika förlossningsrum 
till sjukhushotellrum och det hela av-
slutades med att vi skulle få avsmaka en 
meny. Ju mer vi fick se och höra desto 
mer förvirrade blev jag och min man. 
Helt plötsligt skulle vi inte bara ta ställn-
ing till vilket sjukhus vi ville vara på utan 
även vilken typ av rum och vilka olika 
paket det fanns och olika kostnader för 
hela ”kalaset”. 

När det väl var dags att prova maten 
tittade vi bara förundrat på varandra 
och smet iväg ner i garaget och pustade 
ut i bilen. Vi konstaterade att det hela 
kändes som en enda lång reklamtur. 
Det handlade om att välja god mat och 
om vi ville ha standardrum eller en svit 
där vi kunde bjuda in nära och kära 
på brunch dagen efter att vi blivit en 
liten familj. Vi valde att besöka ännu 
ett sjukhus, denna gång ett lite mindre 
sådant. Även om det också ägnade sig åt 
en del marknadsföring kändes det mer 
trovärdigt och gemytligt med fullt fokus 
på själva förlossningen. Valet blev därför 
enkelt för oss!

babyLyCka 
Att föda barn i Singapore är lite annorlunda än i Sverige. För vännerna Anna Ryd-
berg och Sara Håkansson blev det en resa de kunde göra tillsammans, eftersom de 
födde barn med en dryg månads mellanrum. Här berättar Anna om sina upplevelser.

TExT: anna RydbeRg, SingaPoRe FOTO: ÅSa PuRdy, SingaPoRe

i tropikerna 
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googlade fram kurser
I takt med att magen växte ökade även 
mitt behov av att få prata och dela med 
mig av min graviditet. Hemma i Sverige 
går ju gravida regelbundet till sina barn-
morskor och dessutom väljer de allra 
flesta att delta i föräldrautbildningarna. 
Hur skulle jag kunna få det behovet 
tillfredsställt?
I detta googlande samhälle fanns det 
bara ett sätt. Jag hittade snabbt några 
privata företag som erbjöd det jag var 
ute efter. Jag började med att vara med 
på gravidyoga och jag och min man 
anmälde oss till en föräldrautbildning 
där vi fick möta andra blivande föräldrar 
i samma situation som vi. Vi fick träffa 
barnmorskor och pratade om allt från 
smärtlindring till amning. Där var jag 
dessutom med i en mammagrupp och vi 
träffas fortfarande regelbundet och delar 
våra tankar och funderingar.   

Feeding time
Någonting som jag och min man 
funderade en hel del över inför för-
lossningen var om kulturskillnader i 
uppfattningen om hur ett nyfött barn 
ska tas omhand, eventuellt skulle kunna 
leda till vissa problem. Vid våra sjukhus-
besök hade vi sett de så kallade ”nursing 
rooms” där de nyfödda låg på rad i sina 
små ”plastlådor”. Vi hade fått informa-
tion om att barnen placerades där och 
skjutsades ut till sina mammor på deras 
rum när det var matdags. Vid ett tillfälle 
lät det som att alla bebisar skrek ikapp 
därinne och personalen förklarade då att 
det var på grund av att det var ”feed-
ing time”. Vi kunde kort därefter se hur 
de började köra ut bebisarna till sina 
föräldrar. Detta var inte ett alternativ för 

oss. Vi ville naturligtvis ha vår nykläckte 
guldklimp hos oss dygnet runt och 
kunna erbjuda honom en lugn och trygg 
miljö. Det visade sig att detta inte var 
något problem, men det var viktigt att vi 
var tydliga med det. 

gjorde egen plan
Inför förlossningen fick vi tips om att 
skriva en ”birthplan”. Den skulle in-
nehålla våra önskemål gällande allt från 
exempelvis smärtlindring till vad vi ville 
skulle ske med den nyfödde direkt efter 

födseln. Här i Singapore är det exem-
pelvis inte lika vanligt med amning som 
i Sverige, även om det blir allt vanligare. 
Vi hade hört att de är snabba med att 
ge den nyfödda mjölkersättning innan 
amningen har kommit igång. Därför var 
det en av de saker som vi poängterade i 
vår ”birthplan” att vi inte önskade. En 
annan stor skillnad mot hur det fungerar 
i Sverige är barnets fortsatta kontakt 
med sjukvården. Även barnet får näm-
ligen en barnläkare som följer honom 
eller henne genom barnaåren. I vårt fall 
fanns den läkaren med redan från vår 
sons första andetag och hon ”känner” 
honom och följer hans utveckling. Det 
känns oerhört positivt och tryggt att 
alltid få träffa samma läkare och inte 
behöva möta ett nytt ansikte vid varje 
läkarbesök.  

Och skulle jag få frågan om hur det är 
att föda barn i Singapore skulle jag bara 
instämma i artikelns inledande citat och 
varmt rekommendera barnafödande här 
i tropikerna.  

Vännerna Sara Håkansson med Emilie och Anna Rydberg med Wilhelm 
födde båda barn i Singapore.
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några gLImtar från vm I arIzOna

Ett gäng glada Sweor på utflykt till Sedona och Grand Canyon.

En spännande utflykt I Sonora Desert med öppna rosa jeepar. Vi stannade ofta för att studera de 
växter och örter som frodas i detta torra klimat. Den mest kända kaktusen i Sonora Desert är 
Giant Saguaro, med stora, trädliknande pelare och ståtliga armar som sträcker sig uppåt.

En avkopplande yogastund med en fantastisk 
utsikt över staden.

I Desert Botanical Garden finns över 50000 ökenväxter av alla de slag, inklusive kak-
tusar, träd, buskar och vilda blommor. Fjärilar, bin och färggranna kolibri fåglar flyger 
fritt omkring i parken och pollinerar växterna.

En oförglömlig ångbåtstur i Canyon Lake. Nu fick vi uppleva 
de mest spektakulära vyer med dessa berg och formationer, 
ett skådespel utan dess like.
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några gLImtar från vm I arIzOna

Se fler bilder och läs artiklarna från VM på vår hemsida.

Ett porträtt av Agneta Nilsson, målat av hennes 
goda vän och konstnären Inger Hodgson kom-
mer att ingå i Svenska Statens Porträttsamling på 
Gripsholm slott. Tavlan avtäcktes under fest-
kvällen på Världsmötet i Arizona under allmänt 
jubel från Sweorna, den kommer att överlämnas 
till Nationalmuseet nästa sommar.

Suzanne Southard,

SWEA Arizonas driftiga ordförande och tillika 
VM-kommitténs ordförande hyllades av nära 200 
Sweor som kommit från när och fjärran till VM i 

En del av oss hade arbetat i flera dagar: suttit i Regionmöten 
och i Världsmöte.

“All American Cowgirl” kväll, är man i Scottsdale, 
Arizona måste man ta på sig sina boots och cow-
boyhatt om så endast för en kväll.

En något ovanlig 
entré via en rutschbana 
förhöjde stämningen 
och många foton klick-
ades och hamnade på 
facebook. Alla med kjol 
ombedes ta trappan…
vi är i USA trots allt….

På festmiddagen radade alla ”Rosor” rupp sig och sjöng en 
hyllningssång till vår Internationella Ordförande, Margaret
Sikkens Ahlquist och Vice IO, Annette Åsberg.
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Jag bosatte mig här i Phoenix 1981. 
Efter ett år i Arizona, började jag sakna 
den svenska gemenskapen så jag gick 
på en julbasar som ordnats av VASA 
(svenska ättlingar). Där träffade jag 
svenskan Ewa Frölich, som hade bott 
här i Arizona en del år. Vi började 
umgås och prata om att samla svenska 
damer till en lunch. Barbro Huth, en 
svensk flicka som bodde delvis i Arizona 
och delvis i Kalifornien, informerade 
mig om SWEA, en svensk organisation 
i Kalifornien. Jag tog med mig 
informationen till vår damlunch, och så 
startade SWEA i Arizona. Nästa möte 
vi hade var hemma hos mig och jag 
hade då bjudit in Vanja Haley (SWEA 
Internationals ordförande 1984-1988), 
som kom och berättade allt om SWEA.
Jag är uppvuxen i Persien, Egypten, 

Venezuela samt en del år i Sverige. Min 
far tog oss till dessa delar av världen 
genom sitt arbete som civilingenjör för 
Sentab. Hela familjen fick packa upp och 
packa ner och flytta nästan vartannat år. 
När jag väl växt upp och gått ut 
realskolan ville jag bara resa. Nitton år 
gammal blev jag reseledare och började 
mitt eget flackande liv. Italien, Spanien, 
Bulgarien var några av de länder som 
Vingresor skickade mig till. 1976 blev 
jag utflyktsguide för Resespecialisterna 
och blev specialist på de ”Stora 
Amerikaresorna”. Det var så jag så 
småningom hamnade i Arizona.
Här blev jag anställd som “concierge” 
på ett hotell och avancerade i 
hotellindustrin till “Director of  
Operations”, för att 2007 lämna den 
posten och pensionera mig. Ett år 
klarade jag mig som pensionär! Jag 
sökte mig tillbaka till industrin jag 
älskar, serviceindustrin, och blev åter 
anställd på ett hotell som “concierge”. 
Tillbaka till mina rötter, att ta hand om 
människor.

Varför valde jag då Arizona av alla 
ställen? Jag har lärt mig genom åren 
att man antingen älskar öknen eller 
“inte”. Jag tror min tid i Egypten gav 
mig en upplevelse av öknen och jag har 
alltid varit fascinerad av den. Arizona 
har växt så mycket de senaste åren 
och idag har vi ett fantastiskt kulturellt 
centrum (opera, konserthus, teater), 
samt de mest underbara restauranger. 
Som “concierge” har jag möjlighet 
att uppleva alla delar av vår stat och 
har insett att vi har allt, från berg och 

SWEA ArizonA

Mona Mellegård är en av 
eldsjälarna inom SWEA 
som fortfarande efter 30 år 
aldrig tröttnar på att aktivt 
engagera sig i vårt nätverk 
och med stor entusiasm 
ser till att det fortsätter 
att växa. Allt började med 
en julbasar och Monas 
längtan efter Sverige och 
den svenska gemenskapen.

dalar till 104 insjöar, varav endast tre är 
naturliga! Vi har över 300 dagars solsken 
per år och under vintertid kan vi sola 
nere i dalen eller åka skidor i bergen. 
“What more can you ask for?” Om 
man är lyckligt lottad, eller inte arbetar 
under högsäsong som jag, lämnar 
man Arizona under de tre värsta/
varmaste sommarmånaderna, juni, juli 
och augusti. Vintrarna är oftast milda, 
och en kofta eller en tunn jacka är allt 
man behöver. Vi som bor kvar under 
somrarna, planerar dagarna med tidiga 
aktiviteter och håller oss inne efter kl. 
13.00. I dag skulle jag inte kunna tänka 
mig att bo någon annanstans än just här.

När Suzanne Southard, vår 
avdelningsordförande, frågade oss om 
vi ville arrangera SWEA Internationals 
VM 2015 här, såg hon bara chockade 
ansikten och två minuters tystnad följde. 
Vi var alla oroliga att vi inte skulle klara 
att leva upp till allas förväntningar. Vi 
har nu förberett oss i över ett år och 
börjar inse att allt har kommit på plats 
med allas hjälp. Vi ber för fint väder och 
att allt skall gå smidigt. Vi har haft så 
roligt tillsammans när vi har mötts och 
planerat hela evenemanget. Vi hoppas 
att alla ska åka hem med underbara 
minnen ifrån Arizona. 

Soliga och varma hälsningar 
Mona

Mona startade 

Mona från Arizona
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TExT: anna KnuTSSon, Si
BILDCOLLAGE: igoR iSaKSSon/ Mu

Tips och nyheter

I oktober lanserades ·	
webbplatsen 
sharingsweden.com, 
där allt material från 
swedenbookshop.com 
och presentingsweden.si.se 
nu finns samlat. På sajten 
finns allt som du behöver 
för att informera om och 
presentera sverige. Läs mer 
på sharingsweden.com. 

den nya webbkursen, ·	
Learning swedish, består 
av ett omfattande 
självstudiematerial för 
svenska språket. kursen 
är indelad i tre moduler 
som tillsammans motsvarar 
nivå a2:1 på den 
gemensamma europeiska 
skalan för språkkunskaper. 
I kursmaterialet ingår 
förutom texter, ljudfiler, 
övningsuppgifter och 
modultest även en 
omfattande grammatik, 
en uttalsdel med specifika 
övningar och ett fraslexikon 
med filmklipp. Learning 
swedish är ett samarbete 
mellan sI, kth, uppsala 
universitet, amsterdams 
universitet, gents universitet 
och Islands universitet. 
även ett par fristående 
svensklärare är kopplade 
till kursen. mer information 
om kursen finns på 
learningswedish.se.   

en uppdaterad version ·	
av raoul wallenberg-
utställningen, to me there 
is no other choice, visas 
runt om i australien. under 
invigningen i oktober 
talade bland andra frank 
vajda, en av de tusentals 
personer som wallenberg 
räddade under förintelsen. 
raoul wallenberg, som 
2013 utnämndes postumt 
till australiens första 
hedersmedborgare, 
presenteras även i den 
australiensiska utställningen 
Courage to Care som 
turnerar parallellt.  

En ny film om Sverige, This ·	
is sweden, lanserades 
i november via 
utlandsmyndigheterna och 
Sveriges officiella digitala 
kanaler. filmen innehåller 
en mängd olika scener, 
som alla är en del av en 
större berättelse, och visar 
en mångfacetterad bild av 
sverige som ett progressivt, 
kreativt och öppet land. 

på sweden.ru, som ·	
lanserades i december 
2015, finns information 
om sverige på ryska. på 
webbplatsen finns artiklar 
och annan faktaspäckad 
information om sverige. sI 
driver sedan tidigare även 
sajterna sweden.cn, som 

är särskilt framtagen för 
kinesiska besökare, och 
ar.sweden.se, som riktar 
sig till en arabiskspråkig 
publik. utöver dessa språk 
finns grundsajten, sweden.
se, tillgänglig på svenska, 
engelska, franska, spanska 
och tyska.

från och med den ·	
4 december visas 
fotoutställningen 
access ability och 
hjälpmedelsutställningen 
design for dignity 
i kaliningrad. 
utställningsperioden inleds 
med en seminariedag med 
svenska experter. access 
ability, som även visas på 
universitetsbiblioteket i 
vilnius och på fn-kontoret 
i nigeria, består av den 
svenska fotografen markus 
Marcetics fotografier av 
14 personer med olika 
funktionsnedsättningar 
tillsammans med deras 
personliga livsberättelser.  

Imagebank.sweden.·	
se är Sveriges officiella 
bildbank. här hittar du mer 
än 2 500 bilder som alla 
är gratis att använda när 
du ska presentera sverige 
utomlands.  

 Läs mer på www.si.se.

från svenska InstItutet

Mona från Arizona
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Margaretas arbetsplats är inte i museets vackra salar 
utan oftare i de bakre rummen, där konstverken 
väntar på att få komma ut i rampljuset. Här riggar 

hon upp objektiv och blixtar för att få till de bästa bilderna av 
de gamla mästarnas alster. Vi har stämt träff  på Rijksmuseum 
i Amsterdam där kontrasten är stor mellan det regniga och 
kalla marsvädret och de varma guldsmyckade salarna. Medan 
vi går igenom museet berättar Margareta om sitt arbete som 
konstfotograf  i Holland. Hon känner väl till museet där 
målningar av bland andra Rembrandt och Vermeer samsas 
om plats i de nyrenoverade salongerna. Hon stannar framför 
museets dragplåster, Rembrandts största målning, Nattvakten, 
som hon fotograferade för många år sedan. Margareta började 
arbeta som fotograf  på museet 1992. Det skulle vara en 
projektanställning på två år men hon blev kvar i drygt tio år.

Konst och foto har alltid varit hennes stora intressen. När 
hon var tretton år köpte hon sin första kamera och började 
fotografera det hon hade runt omkring sig. Det blev många 
bilder på blommor, träd och syskon. Efter fotogymnasiet reste 
hon runt en hel del, innan hon utbildade sig till fotograf  på 
fotohögskolan i Göteborg. Till Holland kom hon i början på 
90-talet och när hon försökte få arbete som fotograf, skickade 
hon brev till alla större museer i Amsterdam. Först fick hon 
inget napp, men ett år senare ringde chefsfotografen från 
Rijksmuseum upp.

Margareta Svensson arbetar i slott, gallerier, 
museer, gamla kyrkor och väderkvarnar. I över 
20 år har hon fotograferat vackra konstverk.

TExT: elSa MaRéChal, global FOTO: STéPhane MaRéChal

– Jag hade tur, han tyckte mycket om Ingmar Bergman och var  
nyfiken på en svenska som sökte fotografjobb i Amsterdam. 
Han bad mig komma på intervju och så fick jag anställning 
här.
– Mitt första uppdrag blev att fotografera de här dockskåpen, 
säger hon när vi kommer in i en sal med stora glasmontrar 
med vackra dockskåp från 1670-talet. Margaretas uppgift blev 
att fotografera alla föremål som fanns i skåpen, sammanlagt  
6 000 objekt.
– Det var allt från små koppar och körsbärskärnor snidade 
till små burkar med lock, till miniatyrsoffor och dockor. En 
del objekt var inte större än ett knappnålshuvud. Jag fick ha 
mycket tålamod och det tog två år att fotografera allt. Men 
tack vare det arbetet lärde jag mig mycket om 1600-talets 
hus, inredning och kvinnokultur. Det gav mig också ett bra 
ordförråd på holländska. Sedan fortsatte jag att fotografera 
konstverk av mer eller mindre kända konstnärer.
– På den tiden var säkerheten inte så strikt som den är idag. 
Vi fotografer tog själva ut målningarna ur ramarna för att 
fotografera dem. Idag rör jag aldrig konstverken för då skulle 
min försäkring bli alldeles för dyr, förklarar hon.
 
Efter tio år som museifotograf  startade Margareta sitt eget 
företag och började frilansa, varigenom hon fick möjlighet 
att fotografera på de mest oväntade ställen. Hon har bland 
annat klättrat på byggnadsställningar i gamla kyrkor för att få 

margareta fOtOgraferar mästerverk 
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selma Lagerlöf är en av sveriges 
internationellt mest lästa författare. 
rättigheterna till hennes verk blev 
nyligen fria, vilket har lett till ett 

behov av nya översättningar runt om i 
världen.  detta innebär att det just nu 
finns unika tillfällen att stärka intresset för 
selma Lagerlöf och hennes författarskaps 
betydelse, estetiskt, kulturellt och socialt. 

från riksbankens jubileumsfond har medel 
anslagits för att att vidga och utveckla 
Lagerlöf-forskningen internationellt. I avsikt 
att skapa nya nätverk av forskare och 
översättare kommer symposier att hållas på 
två platser nästa år:

moskva, 3 – 4 mars 2016

berlin, 1 oktober 2016

I anslutning till symposierna kommer olika 
arrangemang att erbjudas på ambassader 
och av andra samarbetsparter. koordinator 
för samtliga symposier är Lisbeth stenberg, 
vice ordförande i selma Lagerlöf-sällskapet. 

för mer information: stenberg.lisbeth@
gmail.com. 

Fokus på 
seLma LagerLöf

den rätta vinkeln på en skulptur högst upp på en kolonn och 
arbetat i fallfärdiga väderkvarnar. 
– Det svåraste och mest spännande jag gjort, är nog när jag 
fick i uppdrag att fotografera målningarna i Oranjezaal i 
drottning Beatrix slott i Haag. Ingen får vanligtvis gå in i salen 
och jag hade öppna dörrar. Sedan fick jag betalt direkt av 
drottningen, säger hon och ler.

Efter den fotograferingen har uppdragen rullat in. Just 
nu arbetar hon med att dokumentera hela samlingen på 
konstmuseet Mauritshuis i Haag där bland annat Vermeers 
Flicka med pärlörhänge finns. 
– Det mest spektakulära jag fotograferat där var Rembrandts 
Saul och David. Den målningen har inte visats på länge och 
har nu restaurerats omsorgsfullt. Min uppgift var då att 
fotografera den i de olika stadierna av restaureringsarbetet 
med UV-ljus och blixt. Under restaureringen gjordes 
sensationella upptäckter, som blir mycket tydliga på bild. 
Mina bilder visas i en särskild utställning som ägnas den 
restaurerade målningen. 
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Barn Utomlands & Svenska språket (BUS) är ett SWEA-projekt som 
vill underlätta svenskinlärningen för barn som lär sig svenska utan-
för Sverige. Här kommer en artikel från BUS-redaktionen.

utvecklingen av digitala verktyg och läromedel 
har exploderat under det senaste decenniet. 
men hur väl fungerar de egentligen? Lär barnen 
sig mer eller mindre med den digitala revolution 
som pågår? den inledande fasen präglades av 
en övertro på tekniken.

dIgItaLa verktyg 

TExT OCH FOTO: lena noRMén-youngeR, VanCouVeR

kLassIsk undervIsnIng eller 

m
yterna om webbaserade kurser och 
digitala verktyg har visat sig vara många. 
den vanligaste och mest destruktiva är att 
digital inlärning kan ersätta lärare. Idag 

vet vi att digitala läromedel och verktyg har skapat 
nya möjligheter, men också problem. här diskuteras 
den forskning som sker för att belysa utmaningen med 
digitala verktyg och webbaserad utbildning. appar, 
datorprogram och webbsidor används i allt högre grad 
i undervisningen. webbaserad och digital utbildning 
är framtiden som redan är här, speciellt för våra barn 
som bor utomlands och försöker ta till sig det svenska 
språket. men hur effektiv är den här utbildningen egen-
tligen?

under skolåret 2004-2005 uppgav 37 procent av de 
amerikanska skoldistrikten att de hade elever som 
deltog i någon typ av kurs via nätet. webbaserad 
utbildning är kontroversiell. pessimisterna oroar sig för 
att eleverna tillbringar för mycket tid framför datorn 
med sämre sociala kunskaper och lägre koncentra-
tionsförmåga som resultat, medan optimisterna anser 
att webbaserade utbildningar klarar av att anpassa 
undervisningen efter varje elevs förmåga. 
vissa fördelar är uppenbara. man spar papper och i 
stället för att läraren måste vara expert på allting, finns 
numera ett stort utbud av material i undervisningen där 
internationella experter själva förmedlar kunskapen. 
föredrag, t.ex. ted-talks från den icke vinstdrivande 
organisationen sapling foundation, kan berika många 
barns vardag i form av ett spännande element i under-
visningen. 

trots all tro på den nya tekniken kan läraren inte ersät-
tas. elever som deltar i en skolform, där digital under-
visning växlas med vanlig undervisning, gör bättre ifrån 
sig än de som på heltid bara deltar i endera typen av 
undervisning. användandet av bilder, videor, ljudklipp 
och webbsidor kan öka läsförståelse och vokabulär 
om tekniken används på rätt sätt i närvaro av en lärare 
eller förälder. digitala texter har fördelen att de kan 
delas och läsas snabbt. en digital text läses på ett an-
nat sätt än en tryckt. man tar genvägar i texten, skum-
mar mer och letar efter nyckelord vid läsningen på 
skärm. Det finns också en tendens att på skärmen bara 
läsa texten en gång.

den norska forskaren anne mangen har tittat närmare 
på hur läsandet på skärm och papper skiljer sig åt. 
Enligt henne kan den mer flyktiga lässtilen på en skärm 
direkt översättas till sämre läsförståelse. när elever 
slumpvis ombads läsa en text antingen på papper eller 
på skärm, hade de som läst på papper förstått mer en-
ligt testfrågorna. det hade ingen betydelse om det var 
en fakta- eller skönlitterär text; sambandet var detsam-
ma. störst var skillnaderna för dem som hade sämre 
läsförståelse. det föreföll som om de svagaste eleverna 
hade störst problem med att läsa på skärm.
enligt mangen kan man som elev läsa korta texter på 
skärm, men längre texter bör läsas på papper. prob-
lemet uppstår på grund av skrollandet, som gör att 
texten bara skummas. hjärnan organiserar en text på 
papper tydligare än en text på skärmen där den inte 
kan se var sidan börjar och slutar. texter på läsplattor 
liknar därför texter på papper i högre grad; även om 
läsaren minns dem sämre.
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på samma sätt kan man fråga sig, hur skrivande på 
skärm respektive på papper påverkar inlärning och 
förståelse? mangen har tillsammans med den franska 
neurofysiologen jean-Luc velay visat, att också skrift 
med penna är ett mer effektivt inlärningssätt än om 
samma text skrivs på ett tangentbord. hjärnan skapar 
ett motoriskt minne i den del av hjärnan som styr våra 
sinnen, när vi skriver för hand. Om man i stället skriver 
på ett tangentbord, aktiveras inte minnet på samma 
sätt, vilket gör det svårare att minnas. skrift för hand tar 
längre tid, vilket också kan påverka minnesförmågan 
på ett positivt sätt.

Barn med inlärningssvårigheten dysgrafi har dock en 
klar fördel av att skriva på en dator eller läsplatta. 
Dysgrafi innebär en störning någonstans i kedjan från 
språk- till handmotorikcentrat i hjärnan, som gör skrivan-
det antingen för långsamt eller för snabbt. problemet 
är oavhängigt begåvning och intelligens, och det kan 
överkommas eller mildras, om barnet får möjlighet att 
skriva på ett tangentbord. 

sammanfattningsvis är den digitala tekniken här för 
att stanna med sina för- och nackdelar. människan är 
fortfarande styrd av sina sinnen, och känslan av en bok 
i handen verkar ha en djupare inverkan på vår min-
nesförmåga än vad vi tidigare insett. barn med vissa 
inlärningssvårigheter kan dock bli hjälpta genom att få 
skriva på en dator eller läsplatta i skolan.

för en fullständig källförteckning: bus.swea.org

“Trots all tro på den nya tekniken 
kan läraren inte ersättas.”
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Ett 50-tal Sweor inkvarterades på trivsamma Clarion 
Hotell Grand, centralt beläget vid Stortorget i 
Östersund. Några av oss som anlänt den 6 juli hann 

utforska den trevliga staden på egen hand. Mot kvällningen 
tog Britta oss till restaurang Marité vid Sjötorget, där vi alla 
njöt av sagolikt goda fiskrätter. 

7 juli – Samtliga Sweor på plats 
Ljudnivån var på max och förväntan på samma nivå när 
Sweorna strålade samman i hotellobbyn denna dag. Britta och 
Lena välkomnade med gottepåsar med bl.a. chokladpraliner 
från Åre Chokladfabrik.  

Vid 15-tiden träffades vi alla i lobbyn för en kort promenad 
upp till ”SNÖ of  Sweden”, designade smycken till 
överkomliga priser. Efter trivsamt minglande med skumpa 
och smaskiga lokala korvbitar, besökte vi SNÖs outlet, där vi 
handlade smycken tills det inte fanns mycket kvar.
Sedan var det dags för en kort bussresa till ”AnnaViktoria”, en 
duktig formgivare av produkter med ”modern skandinavisk 
touch”. Återigen handlade vi som bara Sweor kan!
Första måltiden tillsammans var på ”Sir Winston Upstairs” 
mitt emot vårt hotell. Huvudrätten var jämtländsk ”tjälknul” 
av älg med rödvinssky. Till efterrätt avnjöt vi lingonpaj med 
getmesekolasås och grädde. 

8 juli – Spännande färd till Åreskutan
Onsdag skulle bli en lång dag på resande fot med mycket att 
se och hinna med. Bussen hämtade oss redan kl. 7.30 och 
färden gick mot den vackra Åredalen. I Åre plockade vi upp 
vår guide Joachim Nässil. Kabinbanan upp mot Åreskutan 
bjöd sedan på en svindlande utsikt. Snön låg kvar och det var 
bra kyligt. 

sweOrna uppLever 
natursköna 

jämtLand 

Det vackra landskapet 

Jämtland var målet för SWEAs 

sommarresa 2015. Återigen stod 

Sweorna Britta Hesse och Lena 

Svenningsson för de utmärkta 

arrangemangen. Här kommer ett 

sammandrag av resans intressanta 

utflykter.
TExT: KiCKan WilliaMS, gunilla RaMell, 
gudRun WeSTin 
FOTO: KiCKan WilliaMS, bRiTTa heSSe
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Så bar det neråt igen och vidare till Njarka sameläger. Maud 
Mattsson, som tillsammans med sin make driver Njarka, 
bjöd på kaffe och tunnbrödssnittar med renkött, medan hon 
berättade om samernas historia, kultur och traditioner. 
Sedan var det dags att besöka Tännforsen, Sveriges största 
vattenfall beläget i ett skyddat naturreservat. Redan på 
promenaden ned till fallet kunde vi njuta av den vackra och 
lummiga naturen. Att sedan uppleva fallet och de otroliga 
vattenmängderna forsande så nära oss var en majestätisk 
upplevelse. 

Handöls kapell uppfördes för samerna för över 200 år sedan. 
Vi bänkade oss i det lilla kapellet med dess vackra interiör med 
vita väggar och ljusblått tak. Kapellet passade bra för vår guide 
Jocke att berätta om Karolinernas dödsmarsch, för alldeles i 
närheten ligger den massgrav där över 600 soldater begravdes 
efter Armfeldts katastrofala återtåg från Norge i våldsam 
storm och bitande köld. 

Så var det dags för nybakade frasiga våfflor med hjortronsylt 
och vispgrädde på Hanriis Café och Butik. 
Efter den långa dagen såg vi fram emot middag på hotellets 
restaurang ”Kitchen & Table” där Marcus Samuelsson blandat 
den jämtländska menyn med influenser från Manhattan. 
Vi försåg oss med allehanda smårätter från det inbjudande 
buffébordet.
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9 juli – besök i Sommarhagen och Frösö kyrka 
Besöket i favoritkompositören Wilhelm Peterson-Bergers 
sommarhus Sommarhagen blev höjdpunkten på resan för 
många av oss. Alldeles i grannskapet ligger Frösö gudomligt 
vackra kyrka där vi avnjöt en kort orgelkonsert med ett urval 
av hans verk följd av en magisk stund då vi alla unisont 
sjöng ”Den blomstertid nu kommer” som tog oss direkt 
tillbaka till barndomens skolavslutningar och förväntan inför 
sommarlovets frihet. 

Besöket på landets enda kvarvarande textilhandtryckeri, 
Frösö Handtryck, lämnade också ett bestående intryck. VD 
Pär Lundin guidades oss runt och gav oss en inblick i hur 
företagets vackra mönster skapas. Allt trycks för hand och är 
producerat i Sverige med svensk design. 
Dagen avslutades med en stormig båttur som påminde oss om 
Storsjöodjurets härjningar i sjön. 

10 juli – avslutning på Jamtli med avtackning på 
restaurang hof
Vår sista dag förgylldes av besöket på Jamtli, Jämtlands 
länsmuseum och en kulturhistorisk park med ovärderliga 
skatter. Besöket gav oss tillfälle att bli tidsresenärer och färdas 
tillbaka till 1785 med den tidens självhushåll genom rollspel i 
de olika pietetsmässigt bevarade gårdarna från en svunnen tid.  
Dess museum innehåller de berömda Överhogdalsbonaderna, 
textila vävnader från vikingatiden. 

Så varför åker då så många av oss år efter år på dessa 
landskapsresor? Jo, för gemenskapen och den världsvida 
vänskapen med Sweor, som har så många spännande 
levnadshistorier i ryggsäcken. Dessutom drivs vårt deltagande 
av vårt stora intresse att lära oss mer om vårt land, dess natur 
och kultur. 

Fotnot: Barbro Tengelin, SWEA Göteborg, håller i nästa års 
sommarresa med sikte på Borås med omnejd.  
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ett glatt gäng på tolv sweor från 
de två norska systeravdelningarna 
telemark och Oslo möttes 
en solig sensommarmorgon 

på bryggorna i den vackra staden 
skien på den norska sydöstkusten för 
att göra en oförglömlig resa längs 
telemarkskanalen.  

då telemarkskanalen stod klar 1891 var 
den ett viktigt färdmedel för såväl folk 
och boskap som för timmer och andra 
varor. kanalen sträcker sig 105 km in i 
landet från skien till dalen. 

det var första gången på mycket länge som de två 
norska avdelningarna möttes trots att skien ligger bara 
dryga 13 mil söder om Oslo. 

dagen startade med en bussresa upp till Lunde där 
kanalbåten victoria skulle slussa sina passagerare 
tillbaka till skien. victoria, som är uppkallad efter den 
svenska drottningen, är den äldsta av kanalbåtarna 
och har fraktat passagerare längs telemarkskanalen 
sedan 1892. 

Ombord på båten intogs en mycket välsmakande 
lunchbuffé och till allas häpnad var kocken svensk. 
även en kvinnlig matros som arbetade ombord var 
svensk och det blev många glada skratt över hur man 
tycks stöta på svenskar var man än befinner sig i Norge. 

då vädret var helt fantastiskt under hela resan, 25°C 
och strålande sol, kunde vi njuta av den vackra 
naturen längs kanalen från båtens däck. några av 
sweorna från telemark som tidigare gjort denna resa 

TExT: angeliCa KoRSe-PeTTeRSen

swea Oslomöter
swea telemark 

längs kanalen berättade att det var en upplevelse att 
nu slussas nedför i stället för, som vid tidigare tillfällen, 
uppför. vrangfossen, som är den första slussen man 
kommer till efter att man gått ombord på båten i 
Lunde, har en fallhöjd på 23 meter och det tar 45 
minuter att ta sig igenom vrangfossens hela slussystem 
med fem portar. 
 
det blev en mycket lyckad resa, många härliga 
pratstunder, glada skratt och ett minne för livet. redan 
i skrivandets stund planeras det för att swea telemark 
ska åka upp till sin systerförening i Oslo under hösten. 
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SWEA leder ofta till starka vänskapsband mellan svenska 
kvinnor utomlands, men vårt nätverk kan även leda till viktiga 
livsprojekt, som hjälper folk i länderna vi bor i. Det har Stina 
Hotine och Elisabeth Lewenhaupt med sina vänner bevisat 
genom att skapa välgörenhetsorganisationen Together for 
Charity.
– Vi ville förändra behövande barns liv genom att förändra 
vårt eget dagliga beteende. Vi ville hitta enkla sätt att hjälpa 
dessa barn och sedan göra det beteendet till en del av våra, 
våra egna barns och många andra människors liv, berättar 
Elisabeth.
Kvinnorna träffades i Singapore för några år sedan och 
bestämde då att agera tillsammans. De samlade in pengar 
genom bland annat försäljning av kläder, leksaker, prylar, 
semlor och bullar. En annan idé som fungerat bra är gåvokort, 
som folk kan ge till organisationen.
– I stället för att ta med sig en blomma eller annat när 
man är bjuden på middag kan man ge en donation med ett 
färdigtryckt gåvokort till oss. Det har vi även på våra barns 
födelsedagskalas. Det gör att också våra barn har blivit 
engagerade i vårt projekt.
– Vi förklarar för dem att lite kan göra stor skillnad när man 
är fattig, som till exempel att två biobiljetter betalar en månads 
skolkostnad för ett barn i Vietnam.

tILLsammans gör de skILLnad
För fyra år sedan drog Sweorna 
Stina Hotine och Elisabeth 
Lewenhaupt tillsammans med fem 
andra svenska kvinnor i Singapore 
igång en välgörenhetsorganisation, 
som ger mat och utbildning till 
unga i Laos och Vietnam.
TExT: elSa MaRéChal, global
FOTO: andReW bRoWn, FRida 
MagnuSSon, loTTa lÖnnKViST
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Redan efter två år hade gruppen fått ihop drygt 1,6 miljoner 
kronor, en summa som oavkortad gick till två olika projekt, ett 
barnhem i Laos och en engelsk skola i Vietnam.
Barnhemmet drivs av den laotiska staten och sköts i stor 
utsträckning av australiensaren Andrew Brown. Hemmet är 
beroende av donationer och Andrew övervakar själv, att varje 
liten donation kommer till användning på bästa sätt. 
– Just nu finns det cirka 600 barn som räddats från ett liv på 
gatorna och tack vare våra donationer har de kunnat ta in 
ytterligare 30 barn. Vi har bland annat sponsrat ett medicin- 
och tandvårdsprogram och en sovsal med nya madrasser. 
– När vi först besökte hemmet noterade vi att barnen bara 
fick ett mål mat om dagen; numera får de regelbundet kött, 
frukt, ägg och bröd. Det är viktigt att de får näring för att 
kunna växa och lära sig i skolan, säger Elisabeth.

Engelska skolan i Vietnam har 220 studerande. De bjuder 
in barn bland byns allra fattigaste att lära sig engelska för 
att så småningom kunna försörja sig inom den ökande 
turistnäringen. Eftersom dessa barn förväntas kunna försörja 
sina fattiga familjer i framtiden väljer man noggrant ut de mest 
behövande och alltid bara ett syskon från varje familj.
– På skolan, som fungerar som ett komplement till den 
vanliga skolan under veckorna, får barnen bland annat 
lära sig engelska och datateknik. Många elever har genom 
internet upptäckt egna framtidsmöjligheter och har skapat sig 
drömmar som de aldrig tidigare ens hade kunnat föreställa sig.

tILLsammans gör de skILLnad

Sedan projektet startade för fyra år sedan har en del av de 
drivande kvinnorna flyttat vidare ut i världen. Andra har flyttat 
hem till Sverige och några är fortfarande kvar i Singapore, 
men var de än befinner sig håller de regelbundet kontakt med 
varandra och idag har de bidragit med sammanlagt tre miljoner 
kronor.
– För oss är detta ett livsprojekt och kontinuiteten är viktig, 
eftersom både barnhemmet och skolan behöver vår hjälp. Vi 
fortsätter alla, var och en på sitt håll att samla in pengar och 
några gånger om året har vi Skype-möten. När vi kan försöker 
vi också stråla samman i Sverige, så tack vare detta projekt har 
vi behållit kontakten med varandra, säger Elisabeth.

För mer information och donationer: www.togetherforcharity.se
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Alla Sweor i landet mår bra. 
Men vi kände oss skakade 
efter juniattacken mot ett 
turisthotell i Sousse. En 

vanlig student med en kalashnikov 
gömd under solparasollen promenerar 
in bland badgästerna kring poolen 
och mejar helt sonika ned dem en 
efter en tills magasinet är tömt.
Trettionio semesterfirare dödas. Många 
skadas svårt. Händelsen chockade en 
hel värld och förlamade totalt den 
tunisiska ekonomin. Undantagstillstånd 
proklamerades och sträckte sig över hela 
sommaren. Det kändes nästan som om 
vi placerats i en bunker allihop. Det är 
just i en sådan situation, när verkligheten 
ramlar ner i våra kaffekoppar som vi 
känner hur värdefull vår legendariska 

SWEA-gemenskap faktiskt är! 
Tidigare under våren fick över 
tjugo turister sätta livet till vid 
terroristattentatet mot det berömda 
Bardomuseet i Tunis. Ett av SWEA 
Tunisiens käraste utflyktsmål. 

Åska och hagelstorm…! då gick vi 
till bardo…                       
Det var väl självaste Neptun som 
ångade fram över havsbottnen, 
svingande sin treudd högt i vågskummet 
för att framkalla detta busväder!                                                                            
En grupp Sweor hade samlats för en 
tre timmars rundvandring. Eva-Lotta 
Tebib guidade oss som vanligt med stor 
kunnighet och humor genom världens 
största, bäst bevarade mosaiksamling 
från romartiden… in i det forna 

Beypalatsets harem med sina moriska 
stuckaturvalv och läckert färgsatta 
takkurbitsar. Förbi raden med jättelika 
marmorurnor i avdelningen för de 
grekiska fynd som bärgades 1907 
utanför Mahdia.
De unika mosaikerna som pryder 
museets väggar upp till tre våningars 
höjd, utgjorde de förmögna romarnas 
mattor. Vissa av dessa ”mattor” 
ser ut som gigantiska matsedlar 
där man, halvliggande kring salens 
marmorväggar, kunde peka ut 
”dagens rätt” i små medaljonger; 
Flamingohals - steak gazelle - får i kål 
och vildsvinskotletter, per favore!   En 
flaska gott vin, några klasar vindruvor… 
en lutspelare till desserten.  

bLand gudar OCh 
gudInnOr I tunIsIen

 
Efter en orolig vår och sommar med terrorattacker 

skickar SWEA Tunisien här en hälsning och berättar 
om Sweornas besök på landets nationalmuseum, 

Bardomuseet i Tunis.
TExT OCH FOTO MoniCa baRRViK, TuniSien
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antikens fotoalbum
Mosaikerna motsvarar vår tids 
fotoalbum. Romarna införde 
porträttkonsten med utsökt realism. De 
gamla grekerna, med Praxiteles som 
mästare, eftersträvade de överjordiskt 
sköna anletsdragen. Romarna apade 
efter mycket, men retuscherade inte 
sina avbildningar; Alla deras damer ser 
inte ut som Venus; Här trängs surmulna 
matronor med undergivna små 
flickbrudar och riktiga ragator…!
När man lät bygga en villa beställde 
man ofta porträtt på sig och hustrun 
att pussla in bland kända, mytologiska 
motiv i golvbeläggningen. Bland gudar 
och gudinnor kikar såväl patron och 
patrona som stalldrängar och husdjur 
fram mellan de mest utsökta bårder och 
ornament.

Världens enda existerande porträtt av 
Vergilius finns förstås på plats liksom 
flera berömda mytologiska motiv: 
Diana på jakt. Odysseus bunden vid 
masten på sitt skepp i farvattnen 
kring de fasansfulla Sirénerna … 
Körkusken Eros som vinner första pris 
i spannkapplöpning. Olika varianter på 
temat De Fyra Årstiderna som slår den 
moderna elektronikens illustratörer med 
flera hästlängder.

bäst med en rutinerad guide
Dessa välbevarade skatter har ett 
oersättligt värde som bilddokument om 
livet kring Medelhavet för 2000 år sedan. 
Det är inte alla förunnat att kunna 
traggla sig igenom de gamla romerska 
annalerna på latin; ett besök på 
Bardomuseet blir liksom mer direkt…!

Den nya tillbyggnaden får godkänt. Men 
handen på hjärtat, det är allt en hejans 
labyrint! Om vi inte anförts av vår 
egen rutinerade ”SWEA-Lotta”, hade 
vi säkert irrat omkring där än idag. De 
som planerar ett besök bör ha en kunnig 
guide på fickan för att inte missa hälften 
och hamna i rundgång tills museet 
stänger. 

Efter rundvandringen samlades vi 
hemma hos Silja Elleuch som dukat upp 
ett härligt ”smörgåsbord” med Kelibia 
Muscat och mineralvatten, kaffe och 
marängtårta. Den här gången hade vi 
trevligt besök från Sverige av vår tidigare 
ordförande Marianne Ayadi.
Det blev ett trivsamt eftersnack i 
gammal hederlig SWEA-anda.
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g
ruppen fick sin inspiration och 
verksamhetsinriktning från swea professional 
i san francisco, som då hade varit i gång 
i ett par år. swea zürich tyckte att det var 

ett fokus som skulle passa även dem. många av de 
som anmäler sig till swea business forums aktiviteter 
vill hålla kontakt med arbetslivet som sådant. andra 
har för avsikt att starta ett eget företag och behöver 
råd och uppslag inför detta. några kommer på 
träffarna för att få inspiration och knyta kontakter. alla 
medlemmar i swea zürich blir automatiskt inbjudna till 
swea business forum. I andra swea-avdelningar är det 
vanligt att swea professional är en separat grupp inom 
lokalavdelningen. swea zürich har valt att integrera 
swea business forum i den ordinarie verksamheten. 

swea business forum har tre till fyra evenemang om 
året och det finns plats för omkring 25 till 30 Sweor vid 
varje sammankomst. begränsningen i antalet har till 
stor del rent praktiska orsaker. det är svårt att hitta 
kostnadsfria lokaler som rymmer fler personer än så. Vi 
vill också gärna att gruppen swea business forum ska 
bli sammansvetsad och därför inte bli för stor, förklarar 
anna hegnelius wiberg.
– det ska vara givande för dem som kommer och vi vill 
också skapa en hög profil kring aktiviteterna. Vi bjuder 
in lokala enmansföretag, multinationella företag och 
intressanta föredragshållare. vi vill också stödja våra 
medlemmar på en personlig nivå exempelvis dem som 
vill, men ännu inte vågat ta steget ut i det schweiziska 
arbetslivet. 
swea business forum har haft föredrag av bland annat 
en jurist som talade om för- och nackdelar med att 
starta ett eget företag i schweiz. 
– det är inte så vanligt bland sweorna här att starta 
egen verksamhet, men några har öppnat shoppar, 

till exempel anna-Lottas affär, som säljer svenska 
matvaror. där hade vi ett av våra första evenemang, 
när affären var nyöppnad.
Ikea har också medverkat vid ett av programmen och 
berättade om sin framtidsstrategi och filosofi när det 
gäller rekrytering. 
en ambition är att varje evenemang ska inledas med 
att samtliga närvarande presenterar sig och berättar 
om sitt syfte med att komma till just den träffen. anna 
menar att det är viktigt att ha ett brett och varierat 
utbud av föreläsare och att teman ska vara av intresse 
för alla. under de fyra år som business forum har varit 
verksamt är det främst annas och styrelsens egna 
kontakter och intressen som har legat till grund för 
evenemangsutbudet. däremot tycker hon sig märka 
en svag svängning mot att företag nu själva börjar 
uppmärksamma swea och kontaktar business forum. I 
november i år kom nina öqvist från skiers accredited 
på eget initiativ som föredragshållare och talade om 
motivation och målsättning. till detta arrangemang 
bjöd även handelskammaren i schweiz in sina kvinnliga 
medlemmar och det skapade ett större och bredare 
kontaktnät för båda organisationerna.

min önskan är att vi i business forum i framtiden ska bli 
en mer självgående grupp, där initiativen till nya träffar 
i större utsträckning kommer från våra medlemmar. 
samtidigt är det viktigt att fokus ligger på att det ska 
vara ett business forum, säger anna.
hon uppmanar också andra swea-avdelningar att 
starta professional/business forumgrupper. 
– det är en mycket givande och uppskattad 
verksamhet som ger swea en mer professionell prägel. 

swea professional är grupper som på lokal basis verkar för att 
kvinnor som arbetar - eller kvinnor som vill komma in i arbetslivet 
- ska få möjlighet att knyta kontakter och få mera kunskap om 
arbetssituationen i det land där de bor. en av dessa grupper är 
swea business forum i zürich. vice ordförande och ansvarig för 
business forum är anna hegnelius wiberg, som berättar att de 
varit verksamma i sin nuvarande form i cirka fyra år. 

Företag uppmärksammar
swea busIness fOrum I zÜrICh

TExT: Mi KaRlSSon beRgKViST, global  FOTO: PRiVaT
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grundidén med swea Care är att kunna hjälpa andra 
sweor i dallas med omnejd vid akuta situationer som 
sjukdom eller olyckor. personerna i nätverket kan till 
exempel skjutsa till ett läkarbesök, ta hand om barn 
och hund, hämta medicin, handla mat, eller leverera 
färdiglagad mat, hämta anhöriga vid flygplatsen och 
annat som vi behöver hjälp med i vardagen. 

hur kom ni på idén till swea Care?
– Idén kom från tina klintmalm och ann-marie boyar 
som tyckte att ett sådant nätverk vore bra för oss 
svenskar i området. många av oss har ju inga anhöriga 
i närheten. ann-marie hade erfarenhet av ett liknande 
nätverk i sin kyrka och tina hade erfarenhet av en 
situation som hon var mycket involverad i 2004, då en 
swea-medlem på besök från san francisco råkade ut 
för en svår trafikolycka här i Texas. 

hur gick ni till väga när ni startade swea Care?
– tina och ann-marie presenterade idén på några 
möten, där man kunde skriva upp sig på en lista 
som ”villig hjälpare”. Listan används för att ringa 
en swea, som bor i närheten av den som behöver 
hjälp, för att höra om hon kan ställa upp. vi har 4-5 
områdesansvariga som är kontaktpersoner och som 
man kan höra av sig till, om man behöver hjälp. 

vad har ni kunnat hjälpa till med? 
– vi har skjutsat till läkarbesök, hämtat medicin, hämtat 
anhöriga vid flygplatsen. För något år sedan fick en 
nyinflyttad Swea ett akut hälsoproblem. Hon fick då 
stöd av flera medlemmar, både på det praktiska 
planet och på hälsans område. vi har också lagat mat 
åt en nyopererad swea, vars make var bortrest.

swea Care – ett nätverk som behövs
för tio år sedan startade swea dallas ett solidaritetsnätverk för 

att hjälpa varandra när det kniper. pernille nordström svarar här 
på forums frågor om swea Care.

hur går ni ut med info om swea Care?
– Det finns information på vår hemsida, vi pratar alltid 
om det på årsmötet och det har stått om nätverket i 
varje nummer av vår tidning.

Om man behöver er hjälp hur kontaktar man er?
– via e-post eller telefon. Oftast är det en annan 
medlem som talar om, att någon behöver hjälp. vi 
svenskar är ju inte så bra på att be om hjälp.

vad har ni för planer för framtiden, något ni vill 
utveckla, göra bättre?
– vi vill nå ut till dem som har det svårt och kommer 
kanske inte att fråga om vi får hjälpa till, utan bara 
göra det. här i usa kommer grannarna med mat, 
vare sig man vill det eller inte. vi får bli lite mera 

amerikanska!

TExT: elSa MaRéChal, global FOTO: PRiVaT

SWEA har flera kommittéer där man utifrån sina intres-
sen och erfarenheter kan bidra i sweas aktiviteter och 
utveckling. kontakta oss i valberedningen!  kommittée-
rna utses på årsmötet den 9 april 2016. de ska ge en 
återspegling av sweas medlemmar med en spridning i 
ålder, kunskapsområden och region. mandatperioden 
är på två år.

Vem?
swea-medlemmar som är intresserade av kommit-
téernas uppdragsområden.  specialkunskaper inom 
respektive område är meriterande.

Varför?
du är med och påverkar sweas utveckling och fram-
tid och du är delaktig i betydelsen av swea som en 
internationell organisation. arbetsintyg utfärdas efter 
periodens slut. erfarenhet av internationellt arbete inom 
swea är en merit. 

Hur?
anmäl ditt intresse så snart som möjligt dock senast den 
15 februari 2016. meddela oss även vilken eller vilka 
kommittéer som intresserar dig. 

detaljer om alla kommittéer hittar du på vår webbsida 
swea.org.

kontakta gärna valberedningen om du har frågor val-
beredning@swea.org 

ankin häusler, europa och afrika 
Lisa jahrsten, asien och australien  
åsa Lena Lööf f.d. internationell ordförande, usa och 
kanada
barbro westin, internationella styrelsens representant 

rose-marie wiberg, europa och afrika

swea  InternatIOnaL, InC. söker 
kOmmIttémedLemmar med start 2016!
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Nantucket Island!
Bed & Breakfast at

“Swedish Delight”

 Ingrid Francis
Tel: + 1(508) 228 1839

1 rum med queensize bed och sitting area.
1 rum med två enkelsängar.

Båda rummen har TV och privata badrum.
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rum i Beverly Hills-rodeo Drive!

gångavstånd till restauranger 
och shopping.

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

eventuellt kan hela huset hyras.

ring California +1 310 553-5268

Interesting Reading for Everyone of  Scandinavian Heritage



  37

för ett antal år sedan startade jag något vi kallade 
tjejmingel i basel. kvinnor i alla åldrar träffades en 
gång i månaden bara för att prata svenska, ta en 
drink, hjälpa varandra och ha roligt tillsammans. det 
stora intresset ledde till funderingar om att göra mer av 
tjejminglet. då föddes tanken på swea.
 
vi visste inte mycket om swea, men therese nathell 
benkert, elisabeth heijdenberg och jag skaffade 
information och hittade något vi verkligen trodde på. 
vi skrev till dem vi kände, satte upp lappar på företag 
och konsulat och gjorde reklam på svenska klubben, 
allt för att utforska om det fanns något intresse. Och 
det fanns det! vi kallade till ett informationsmöte hos 
vår första sponsor – Ikea. maria gårdemyr från swea 
zürich blev inbjuden att berätta vad swea är och står 
för och vi tog upp förhandsanmälningar. på nolltid 
hade vi fått nio styrelsemedlemmar och fyrtio som ville 
vara med.

efter en resa till stockholm förra sommaren, där Ingrid 
westin bjöd på lunch och berättade om allt jag 
behövde ordna med, smygstartade vi swea basel med 
en kick-off under hösten 2014. vi hade 39 anmälda 
och det kom 45! kontakterna var nu intensiva med 
sweas administratör katri Olander och andra inom 
swea International. I februari 2015 invigde swea 
Internationals ordförande margaret sikkens ahlquist 
officiellt SWEA Basel.

TExT: ingRid heiJdenbeRg, oRdFÖRande baSel
FOTO: PRiVaT

på programmet har vi två återkommande evenemang 
– tjejminglet som numera heter swea drop-in mingel 
och swea-lunchen. I övrigt har vi hunnit med föredrag, 
stadsrundvandring, musei- och kasinobesök samt jul- 
och luciabak i ett av Ikeas utställningskök. våffeldagen 
firades med våfflor och möjlighet att byta böcker med 
varandra.

webben är förstås igång och snart startar vi även 
facebook. nya medlemmar har än så länge tillkommit 
genom att de flyttat till Basel och sökt på vår eller på 
svenska klubbens webbsida. sweas drop-in mingel är 
inkörsporten till oss.

vi är stolta över att redan ha fått ett antal sponsorer – 
IKEA, Nordea, Kendris advokatfirma, glasögonaffären 
boundless brilliance och baddräktstillverkaren modesty.

eftersom svenska klubben och svenska kyrkan funnits 
i basel i många år har vi kommit överens om, att vi 
endast ska komplettera varandra. vi gör reklam för 
varandras aktiviteter, men har dem inte tillsammans.
 
första året var tufft! vi ville så mycket och ville 
egentligen ha allt färdigt på en gång, vilket var totalt 
omöjligt, när majoriteten av styrelsen arbetar heltid 
eller har småbarn. det skapade en hel del frustration 
i styrelsen. men två sponsrade workshops har rett ut 
begreppen åt oss och nu är vi starka tillsammans 
och vet vad vi vill att swea basel skall stå för. vårt 
programutbud är stort, och vårt nätverk är aktivt, 
inspirerande och välkomnande! 

SWEA BASEl StArtAdE 
mEd Ett mingEl

ett av de senaste tillskotten till swea är 
avdelningen i basel. här berättar Ingrid 
heijdenberg om hur allt började och vad 
de har hunnit göra under sitt första år.
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Paris-Swean Cilla Lewenhaupt-Herpe 

har i höst kommit ut med en av de 

mest underhållande kokböcker jag 

läst på länge. Här hittar man inte bara 

goda svenska recept men också roliga 

historier att berätta vid matbordet.

Cilla hyllar

TExT: elSa MaRéChal, global
FOTO: STéPhane MaRéChal

svensk matkuLtur

Visste ni att svampar kallades kärringfis förr i tiden, 
att sillen sover stående på huvudet eller att man 
en gång i tiden trodde att makrillen åt människor? 
Det och mycket mer berättar Cilla om i sin bok 

om svensk matkultur.
Vi har stämt träff  på hennes gata i innekvarteret Le Marais i 
centrala Paris, inte på en bar eller restaurang men hos Cillas 
slaktare.
– Det är väl härligt att kunna ta ett glas vin och smaka Michels 
specialiteter så här ute på gatan, säger Cilla, när Michel än en 
gång kommer ut med en tallrik fylld av korvar, pastejer och 
annat gott, som han ställer på en vintunna vid dörren. 
Cilla har alltid varit matintresserad och tyckt om att laga 
mat från grunden. Sedan tonåren har hon gått på olika 
matlagningsskolor både i Sverige och i Frankrike.
– I Sverige lärde jag mig tekniken och grunderna och i 
Frankrike fann jag nöjet med att laga mat.

Cilla har tidigare skrivit två matböcker som kommit ut på ett 
franskt förlag, men boken hon idag håller i handen är den hon 
är mest stolt över.
– Jag har ett eget förlag sedan 25 år som ger ut konstböcker 
och grafik. Den här gången gav jag även ut min egen bok där, 
så att jag själv kunde bestämma hur jag ville ha den och jag 
tycker resultatet blev jättebra. Den humoristiska teckningen 
på omslaget ger redan en vink om att innehållet är såväl 
intressant som roligt och fantasifyllt. Idén till boken fick Cilla 
av människors ständiga frågor om svensk mat.
– Jag var trött på att folk här i Frankrike inte hade någon aning 
om vårt svenska kök. Det finns ju så mycket mer än köttbullar 
och lax i Sverige. 
Recepten är lätta att följa och Cilla har varit noga med att bara 
ta med recept som har vanliga ingredienser, så att de även kan 
tillagas utanför Sverige.
– Jag har ett konstgalleri utanför Paris och inför vernissager 
gör jag ofta olika små maträtter i förväg, som lätt kan serveras 
till många gäster. Ett stort antal av dessa recept finns med i 
boken.

Cilla vill inte bara dela med sig av sina favoritrecept, men 
också hylla några svenska kockar som fört vår gastronomi 
vidare genom ett nytänkande kring de traditionella svenska 
rätterna.
– Vi har i Skandinavien några av världens bästa kockar, 
som både vunnit OS i matlagning och Frankrikes största 
kocktävling, Bocus d’or. I boken har jag med några recept av 
Markus Aujalay och Rikard Nilsson.
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p
å Litteraturbanken kan du läsa och 
söka i svenska klassiska verk och 
ladda ned e-böcker helt gratis.  
www.litteraturbanken.se är en 

nätresurs för svensk litteraturhistoria med 
över 1000 skönlitterära verk tillgängliga för 
alla överallt. syftet är att vara en kostnadsfri 
kulturhistorisk och litterär resurs för forskning, 
undervisning och folkbildning. år 2006 
övertog svenska akademien det ekonomiska 
ansvaret för Litteraturbanken, som samma 
år ombildades till en ideell förening. 
medlemmarna är kungl. biblioteket, kungl. 
vitterhetsakademien, språkbanken vid 
göteborgs universitet, svenska 
akademien, svenska litteratursällskapet i 
finland och svenska vitterhetssamfundet.

För undervisning finns Litteraturbankens 
skola, uppbyggd runt selma Lagerlöf. här 
presenteras arbetssätt för förskoleklass och 
upp till gymnasieskolan. Till exempel finns 
berättelsen ”den heliga natten”, en bilderbok 
illustrerad av Ilon wikland, som underlag för 
samtal om julen och livet förr och nu. 
 
för äldre elever introduceras författarskapet 
utifrån en rad texter med olika svårighetsgrad. 
Det finns också förslag på teman, till 
exempel ”nordisk folktro”, som ger insikter 
i föreställningsvärldar några generationer 
bakåt.

klassikercirkeln
Litteraturbanken.se 

& Bokcirklar.se

 
filmatiseringar av selma Lagerlöfs verk tas upp med 
filmhistoriska vinklingar, som visar hennes betydelse för 
den svenska stumfilmens framgångar.

skolan har utarbetats av lärarutbildaren ann boglind 
och Lagerlöf-forskaren anna nordlund. de arbetar 
för närvarande med en fortsättning runt lyrik i svensk 
litteratur. 

svenska kLassIker OCh LItteraturskOLa på nätet

Boken har drygt 80 recept på förrätter, varmrätter och 
desserter och är skriven på engelska och franska. De 
roliga och träffsäkra teckningarna är gjorda av Cillas 
kusin, konstnären Maud Lewenhaupt du Jeu. Förutom att 
tillfredsställa våra smaklökar vill Cilla också inspirera till nya 
diskussionsämnen kring matbordet genom att inkludera 
underhållande historier om ingredienserna och maträtterna.
– Jag vill att boken ska ge oss svenskar tillfälle att berätta 
om vår specifika matkultur. En svenska här i Paris har köpt 
fyrtio böcker. Hon tänker ta med en bok i stället för en 
blomma eller vinflaska när hon blir bortbjuden på middag. 
”Det är väl en utmärkt idé!” säger Cilla och ler.

A SwediSh Kitchen, tAll 
tAleS And recipeS

Fransk version cuisine Suédoise, 
récits et recettes. en rolig bok  
med recept, historia och historier.

Beställ boken hos  
cillart@free.fr på Amazon.co.uk 
och Amazon.fr

cilla lewenhaupt-herpe  
00 33 1 34 87 03 27
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Det var ett härligt gäng Sweor som under ett års tid 
letade passande recept. Sedan träffades de en gång i 
veckan och provlagade maten tillsammans. 

– Vissa rätter var givna i boken, andra förkastade vi. 
Anledningen till att vi fick välja bort vissa recept har 
bland annat varit, att det var svårt att få tag på de rätta 
ingredienserna, eller att de ingredienser vi försökte ersätta 
med, inte fungerade som vi tänkt. Vi hade redan tidigt bestämt 
att samtliga ingredienser i boken skulle finnas att köpa här i 
Kina.

De recept som gruppen sedan valde ut, har de översatt till 
kinesiska tillsammans med en kinesisk kvinna. Den svenska 
texten står till vänster och den kinesiska följer bredvid till 
höger. 
– Den största utmaningen har definitivt varit, att få 
recepten tydliga och enkla. Tanken är att även om du inte kan 
läsa kinesiska ska du kunna identifiera ingredienserna genom 
att peka på den kinesiska texten, då du på samma rad har läst 
den svenska ingrediensen.

Kineser och svenskar lagar inte mat på samma sätt. I det 
kinesiska köket går man företrädesvis på känsla och att ange 
exakta mått för ingredienserna är främmande för dem. De 
kulturella skillnaderna kan också vara svåra att belysa i en 
översättning.

svenska rätter

År 2010 gav SWEA Beijing ut 
kokboken Med kniv och gaffel i 
Kina och under hösten 2014 
publicerades andra delen, Mer kniv 
och gaffel i Kina. Kokboken består 
av svenska recept som är översatta 
till kinesiska. Här finns recept på 
huvudrätter, sallader, desserter samt 
bröd och kakor. Anna Centerman, 
SWEA Beijing, berättar om arbetet 
med kokboken.
TExT: Mi KaRlSSon beRgKViST, global
FOTO: anna CenTeRMan, beiJing

på kinesiska
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– Det beror väldigt mycket på den Ayi (kinesisk hemhjälp) 
man har. En del kör lite på känsla, även om det inte är så 
enkelt, när det gäller västerländsk mat. Men de flesta är noga 
med att till punkt och pricka följa receptet, eftersom de så 
gärna vill göra rätt. Min Ayi har nu lärt sig många recept 
utantill och behöver inte titta i boken.
 
När alla provlagningar var klara och maträtterna fotograferade, 
fick SWEA Beijing hjälp med layouten av Elanders Tryckeri, 
som också tryckte boken. SWEA Beijing donerade den sedan 
till Spring Bud Project som bland annat ägnar sig åt att hjälpa 
tonårsflickor att avsluta sin skolgång. 
– De flesta flickorna kommer från södra Kinas landsbygd. 
Familjens årsinkomst ligger runt 10 000 RMB, cirka 13 000 
kronor och på denna lön ska en hel familj försörjas. Då är det 
svårt att låta en flicka - som skulle kunna förvärvsarbeta och 
bidra till familjens ekonomi - få stanna i skolan och avsluta sin 
utbildning.

Spring Bud Project säljer kokböckerna för 250 RMB och det 
totala försäljningspriset går till välgörenheten. Sedan Med kniv 
och gaffel i Kina kom ut 2010, har 100 000 RMB samlats in och 
fyrtio flickor har fått bidrag. 
– Vi har haft möjlighet att följa flera av dessa flickor 
och därmed kunnat se, att pengarna har kommit väl till 
användning. Vissa av flickorna har fortsatt sin utbildning på 

olika universitet runt om i Kina och vi är naturligtvis mycket 
glada, att vi har möjlighet att hjälpa på detta sätt. I Kina är 
många fattiga och det är de fattiga vi vill hjälpa.
– Boken är mycket trevlig också för oss svenskar som bor 
i Kina. Även om den kinesiska maten är fantastisk, så blir 
ibland längtan efter svensk husmanskost stor. Då kan vi tack 
vare denna kokbok få känslan av att vi sitter i Sverige och 
njuter av den svenska maten.
 
Både Med kniv och gaffel i Kina och Mer kniv och gaffel i Kina finns 
att köpa på SWEA Beijings webbplats:  
http://beijing.swea.org/med-kniv-och-gaffel-i-kina/.  
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swea dallas har anordnat julbasar så länge de kan 
minnas. det är det största evenemanget under 
året och det är här dallas-sweorna känner att de 
uppfyller sweas uppdrag: att sprida svensk kultur 
och tradition och främja det svenska språket! 
julbasaren är mycket uppskattad och har många 
besökare i alla åldrar. I fjol kom cirka 500 besökare 
och det är många nationaliteter representerade 
bland de vänner, grannar och skolkamrater med 
familjer som kommer. 
det viktigaste inför julbasaren är pysselgruppen. 
den träffas en gång i veckan under hösten och 
där känns det som att sitta i tomtens julverkstad.
– det är vår julpysselgrupp som producerar 
julsakerna, som vi säljer på julmarknaden, 
berättar nina. swea köper in allt material, 
tyg, fårull, näver, nål och tråd och annat, som 
pysselgruppsmedlemmarna behöver och 
redan i oktober är gruppen i full gång med att 
tillverka tomtar och annat julpynt inför årets basar 
som i år ägde rum den 5 december.

avdelningen hyr även ut bord till de som vill sälja 
egna saker, det enda kravet är, att det som säljs 
ska vara svenskrelaterat och inte konkurrera 
med sweas julmarknad. förutom julpynt ska det 
naturligtvis finnas fika. Under flera veckor före 
basaren bakar ett gäng sweorna bullar och 
lussekatter. när väl dörrarna öppnas står alla redo 
med kaffe, julmust, köttbullesmörgåsar, kanelbullar, 
pepparkakor, lussekatter och mycket mer.

förutom den traditionella julmarknaden har swea 
dallas alltid anordnat ett luciatåg med vackra 

I december varje år 
arrangerar swea dallas en 
riktig svensk julmarknad med 
pyssel, julbak och luciatåg. 
här berättar ordföranden 
nina Lindström och 
körledaren åsa westin om 
evenemanget.
TExT: elSa MaRéChal, global

det dOftar 
svensk juL 
I daLLas

42



  43

jul- och luciasånger. I år är åsa westin åter 
körledare för luciatåget och hon har även hand 
om organisationen runt tåget. vi hade en barn- 
och ungdomskör i år och för att få ihop till ett 
luciatåg sökte vi unga genom sweas hemsida, 
svenska skolan och även på facebook.
– Luciatåget har förekommit i olika 
konstellationer genom åren. I år är det barn 
och ungdomar som utgör luciatåget, men en 
vuxenkör kommer också att finnas där med 
sånginslag i tåget, berättar åsa.
utöver att de lussar på swea dallas årliga 
julbasar går luciatåget också vanligen på 
ericssons kontor och i restaurangen på Ikea. 
Luciatåget är inte bara uppskattat av alla 
svenskar som kommer på julbasaren, men 
också av andra som inte känner till vår speciella 
hyllning till ljuset.
– ”very neat” har jag hört många gånger. man 
får ju förklara lite angående ljus i håret, stjärnan 
i handen, de små nissarna och framförallt 
stjärngossestrutarna. men alla tycker att det är 
en väldigt speciell och fin tradition, berättar Åsa.

visst är det mycket arbete med att organisera 
ett stort evenemang som detta men nina tycker 
det är roligt och väldigt viktigt att ha en svensk 
julbasar.
– det bästa med julbasaren, ur ett swea-
perspektiv är att vi når ut till så många svenskar 
vi aldrig möter annars, och att vi kan visa våra 
vänner, grannar och kompisar vad vi svenskar 
gör till julen därhemma. 

43
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adressLIsta

swea International, Inc.

grundare 
och ordförande emeritus agneta nilsson founder(at)swea.org
       
styrelse:  e-post  
Ordförande margaret sikkens ahlquist president(at)swea.org  
vice ordförande annette åsberg vicepresident(at)swea.org
regionordförande vame Ia dübois vame(at)swea.org 
regionordförande mame  barbro westin mame(at)swea.org
regionordförande Oame Cecilia browning oame(at)swea.org
regionordförande vema       Christa alfredsson vema(at)swea.org
regionordförande mema Christina hallmert mema(at)swea.org
regionordförande Oema birgitta koniali oema(at)swea.org
regionordförande asIen marita Löfdahl asien(at)swea.org
 
övriga befattningar:
sekreterare johanna fagerlund secretary(at)swea.org  
skattmästare johanna Carlander davis treasurer(at)swea.org
fd ordförande åsa-Lena Lööf pastpresident(at)swea.org
Juridisk rådgivare  Gita Paterson  office(at)swea.org
fondförvaltare kerstin eriksson-splawn fundmanager@swea.org
administrativ chef katri Olander serenius adminchef(at)swea.org 
Administrativ assistent  Anette Lemmel  office(at)swea.org

 webbredaktör vicki almstrum webmaster(at)swea.org
  Cecilia wettstam webmaster(at)swea.org

redaktörer ginga sewerin-Olsson sweanytt(at)swea.org
swea-nytt margaretta simpson sweanytt(at)swea.org                                 
redaktör forum elsa maréchal editor(at)swea.org               
annonsansvarig katri Olander serenius advertising(at)swea.org     
      
swea Lokalavdelningar:  

REGION  VÄSTRA AMERIKAS  (VAME)
arizona suzanne southard arizona(at)swea.org
hawaii  malin Linn hawaii(at)swea.org
Las vegas Lena walther lasvegas(at)swea.org
Los angeles kristina hall losangeles(at)swea.org
Orange County annie andersson orangecounty(at)swea.org
portland Carin rittby-kane  portland(at)swea.org
san diego annica backlund sandiego(at)swea.org
san francisco Camilla podowski sanfrancisco(at)swea.org
santa barbara        mia gordon santabarbara(at)swea.org
seattle eva johansson seattle(at)swea.org
vancouver rebecca keckman vancouver(at)swea.org

regIOn  meLLersta amerIkas (mame)
austin martina engman reed austin(at)swea.org
Chicago Charlotte haglind chicago(at)swea.org
dallas Catarina Lindström dallas(at)swea.org
denver anna bergström denver(at)swea.org
Florida, South  Karin Norlander  florida(at)swea.org
houston ann Christine Lerner houston(at)swea.org
michigan Cecilia astemo-williams michigan(at)swea.org
minnesota maria bergman minnesota(at)swea.org
toronto gunilla sjölin toronto(at)swea.org

regIOn  östra amerIkas (Oame)    
atlanta anna Lundblad atlanta(at)swea.org
boston Lena saetre-grant boston(at)swea.org
new jersey Camilla mörch newjersey(at)swea.org
new york Lisa Laskaridis sarmiento newyork(at)swea.org
north Carolina mikaela marjanen northcarolina(at)swea.org
philadelphia gunilla westin philadelphia(at)swea.org
virginia beach monica timm virginiabeach(at)swea.org
washington dC Li ansefelt thornton washingtondc(at)swea.org
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Vi inom sWea uppskattar kontakt med omvärlden. Våra e-postadresser får 
dock absolut inte användas i försäljningssyfte.

För information om annonsering internationellt i medlemstidningen 

sWea Forum eller på hemsidan www.swea.org ber vi er e-posta:       
 advertising@swea.org.

För annonsering genom de lokala medlemstidningarna eller deras hem-
sidor, ombedes ni kontakta respektive avdelningsordförande via e-post.

sWea International, Inc.
P.O. Box 4128
Fort lauderdale, Fl 33338 Usa
office@swea.org
www.swea.org

ema = europa, mellanöstern, afrika
amerikas = Nord, mellan- och sydamerika

adressLIsta
regIOn  VÄSTRA EMA (VEMA)
barcelona anna krossling barcelona(at)swea.org
Costa blanca karin tettzell costablanca(at)swea.org
göteborg erika tiefensee goteborg(at)swea.org
holland eva kars holland(at)swea.org
Irland maria pettersson irland(at)swea.org
Lissabon mita zell lissabon(at)swea.org
London helen rennie-smith london(at)swea.org 
mallorca britt marie batle mallorca(at)swea.org
marbella birgitta hunn marbella(at)swea.org
Oslo Camilla Olsson oslo(at)swea.org
Telemark  Sofia Herbertsson  telemark(at)swea.org

regIOn meLLersta ema (mema)  
belgium zara hallenberg belgium(at)swea.org
berlin Cecilia stickler berlin(at)swea.org
frankfurt/heidelberg              anita kasper frankfurt(at)swea.org
Israel ulla sterner israel(at)swea.org
köln/bonn margareta nilsson kolnbonn(at)swea.org
Luxemburg eva gram toft luxemburg(at)swea.org
malmö Cecilia wettstam malmo(at)swea.org
milano maria rönnqvist milano(at)swea.org
Paris  Ann-Sofie Cleverstam-Wikström  paris(at)swea.org
rimini desirèe forni ascari rimini(at)swea.org  
rivieran katarina Lodin rivieran(at)swea.org
rom margot björck rom(at)swea.org
tunisien monica barrvik-Larsson tunisien(at)swea.org
örestad kerstin stråmark johansen orestad(at)swea.org

regIOn östra ema (Oema)  
athens anette ryden athens(at)swea.org
basel Ingrid heijdenberg  basel(at)swea.org
budapest yana Linden budapest(at)swea.org
dubai sandra  almèn dubai(at)swea.org
genève malin miller geneve(at)swea.org
Istanbul esin karakurt istanbul(at)swea.org
moskva Cecilia Oskarsson moskva(at)swea.org
münchen anna nejdling ekman munchen(at)swea.org
stockholm Cecilia westman stockholm(at)swea.org
västerås elisabet halling vasteras(at)swea.org
wien britta hammargren wien(at)swea.org
zürich paula hasselgren zurich(at)swea.org

regIOn  ASIEN
bangkok maria mellblom bangkok(at)swea.org
beijing ulrika Cederberg beijing(at)swea.org
hong kong maria king hongkong(at)swea.org
japan Lisa mi swartz japan(at)swea.org
kuala Lumpur pia ridström kualalumpur(at)swea.org
melbourne maria stevenberg melbourne(at)swea.org
perth pia Larsson-norrman perth(at)swea.org 
seoul anna ros seoul(at)swea.org
singapore Ida klefbäck singapore(at)swea.org

ema= europa, mellanöstern, afrika

amerikas=nord-, mellan- och sydamerika  
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Att vara Swea innebär fler förmåner än vår världsvida 
vänskap och fantastiska kontaktnät! vi hoppas att 
de medlemsförmåner vi har tagit fram för alla sweas 
medlemmar ska vara till glädje för många av er. 
företagen som erbjuder dessa förmåner gör det i 
kombination med att sponsra sweas verksamhet på 
olika sätt. hör gärna av er till oss med tips och idéer: 
advertising@swea.org 

medlemsförmånerna hittar du också på www.swea.org

GÅ MED i 1,6 MiLJonErKLUBBEn/2.6 MiLJonErKLUBBEn 
1,6 miljonerklubben arbetar ständigt för att skapa 
opinion för kvinnohälsofrågor. som medlem får 
du fyra medlemstidningar per år samt information 
och inbjudningar - via veckobrev som mejlas till 
dig - till seminarier, salonger, resor och evenemang 
skräddarsydda för klubben.

medlemsavgiften är 250 kr/kalenderår för alla mellan 
25 år och 64 år. för de som är yngre än 25 år och äldre 
än 64 år är avgiften 200 kr. medlem bosatt utomlands 
betalar 500 kr. 
e-post: info@1.6miljonerklubben.com, 
www.1.6miljonerklubben.com och ”lillasysterklubben” 
www.2.6miljonerklubben.com

SVEnSKA inSTiTUTET – 20 % PÅ KÖP FrÅn SWEDEn 
BooKSHoP 
vi har det bredaste sortimentet av översatt svensk 
litteratur och information om sverige. som swea-
medlem har du 20% rabatt på allt du handlar i sweden 
bookshop. ange “swea” som kampanjkod när du 
beställer på www.swedenbookshop.com

SVT WorLD - SVEriGES TELEViSionS UTLAnDSKAnAL 
sedan våren 2012 kan svt:s utlandskanal svt world 
ses i hela världen via Iptv (tv via bredband). svt 
worlds satellit-sändningar till europa, afrika, asien och 
australien fortsätter som hittills, likaså Iptv-sändningarna 
i nordamerika som sker via den amerikanska 
operatören neuLion.svt world sänder ett varierat 
utbud av svenskproducerade program från sveriges 
television. du får nyheter och fakta, musik, drama och 
sport, natur-, barn- och nöjesprogram, debatter och 
kultur samt ur:s svenskproducerade tv-program. 

svt world sänder dygnet runt. som medlem i swea 
får du ett 15 månaders abonnemang till priset av 12 
månader vid tecknande av ett nytt abonnemang. 
abonnemangsavgiften är för närvarande sek 1.438 
per år. Connovas aktiveringsavgift på sek 400 per 
abonnemangsperiod tillkommer. förmånen gäller 
under första abonnemangsperioden. 
medlemsförmånen gäller ej vid mottagning via 
neuLion i nordamerika.
en engångsavgift på sek 2.500 tillkommer för set-top-
boxen vid leverans till utlandet (sek 2.125 vid leverans 
inom sverige.)

medLemsförmåner
norDiC rEACH 
det moderna nordiska livsstilsmagasinet för amerika 
ges ut fyra gånger om året och skriver om kultur, 
mode, design, mat, natur mm. som medlem i swea 
och boende i usa kan du prenumerera ett år för bara 
$15 och spara 21% (ordinarie pris $19).

BiLLiGArE MEDLEMSKAP i SViV 
är du medlem i swea har du möjlighet att bli medlem 
i föreningen svenskar i världen, svIv, för endast 450:- 
(ord. avgift 500:-) 

Läs mer på www.sviv.se

SWEDiSH PrESS ErBJUDAnDE TiLL SWEA-MEDLEMMAr
månadsmagasinet swedish press, som grundades 
1929 som Svenska Pressen i Vancouver, Kanada, finns 
nu tillgänglig över hela världen. tidningen har sitt 
fokus i nordamerika och sprider nyheter från sverige 
till utvandrare, expats och andra med ett intresse 
för sverige.swea-medlemmar i hela världen erbjuds 
50% rabatt på den digitala utgåvan (us$14 istället för 
us$28). för att bli prenumerant, skicka din beställning 
via e-post till subscribe@swedishpress.com och ange 
speCIaL swea Offer i ämnesraden. för mer informa-
tion om swedish press, gå till www.swedishpress.com.

gynna våra annOnsörer, 
spOnsOrer OCh samarbetspartners!

SWEA ForUM
gofab fastighetsbyrå
Cilla Lewenhaupt-herpe
marianne sample
Sofia Distans
swedish delight
tetra Laval
tom weber
viveka kjellgren, mäklare

WEBB-AnnonSÖrEr
gofab fastighetsbyrå
gudrun sjödén
hermods
sigtunaskolan
Sofia Distans
svt world

SPonSorEr oCH SAMArBETSPArTnErS
the barbro Osher pro suecia foundation
the heimbold foundation
seb
swedbank
svenskt näringsliv
svIv, svenskar i världen
nämnden för sverigefrämjande
i utlandet, nsu:
utrikesdepartementet
svenska institutet
visitsweden
business sweden
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Skatteråd
Förenkla röstning från utlandet!

 

Utflytt: bostad, 
skolor, banker?
Svenskt pass till barnen

Nätverk
Utbildning i Sverige GODA 

förmåner

Sedan 1938 har vi som ideell  
organisation, utan statligt stöd, 
hjälpt och stöttat svenskar i hela 
världen. Vi är utlandssvenskarnas 
röst gentemot riksdag och  
departement men bildar också  
ett värdefullt nätverk runt jorden.

Tillsammans är vi starka  
– därför behöver vi varje medlem! 

Gå in på www.sviv.se
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 Vi
ll 

du ha 8000 nya vänner? Gå med i SWEA!

w w w. s w e a . o r g   o f f  i c e @ s w e a . o r g

SWEA är ett globalt nätverk för svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands. 

SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige
med syfte att sprida svensk kultur och tradition. 

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

SWEA International har idag ett 70-tal avdelningar i ett 30-tal länder på fem kontinenter!

®

Promotion of Swedish
Culture and Tradition

Swedish Women’s Educational Association
International, Inc.


