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VEM BLIR ÅRETS 
SVENSKA KVINNA 

2019?

Det är dags att nominera till utmärkelsen 

Årets Svenska Kvinna. Mottagaren ska vara 

en svensk kvinna som på ett utmärkande 

sätt representerar och lyfter fram Sverige 

av idag ute i världen. 

Som enskild Swea kan du föreslå en 

kandidat för din avdelning. Avdelningen 

nominerar sin kandidat senast den 

1 februari 2019. 

Mer information och blankett fi nns på 

https://ask.swea.org/.

FORUM SWEA Global är möjligheten för dig som 

bor långt bort från en SWEA-avdelning 

att ändå vara med i SWEA och ta del av 

vårt unika nätverk trots att du är bosatt 

utanför dagens SWEA-värld.

SWEA Global är inte en avdelning utan 

har hela världen som upptagningsområde. 

Som medlem i SWEA Global är du fullvärdig 

medlem och har tillgång till hela vårt inter-

nationella nätverk, våra sociala medier 

och digitala nyhetsbrev samt 

medlemstidningen Forum. 

Dessutom är du välkommen att 

delta i lokala och internationella möten 

och aktiviteter, Sverigemiddagen och 

andra sommarevenemang i Sverige.

G
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Christina Hallmert,

Ordförande,

SWEA International

Låt oss tillsammans gratulera en strålande, 

fantastisk 40-åring!

Tänk er, en förening som grundades 1979 

av en svensk kvinna som sökte ett svenskt 

kvinnligt nätverk i Los Angeles och fi ck 

en världsvid organisation med över 70 

avdelningar och 7000 medlemmar.

Även om Agneta Nilsson var banbrytare 

redan då och visst hade många och goda 

kontakter, tror jag inte att hon själv hade 

kunnat föreställa sig SWEAs framgång 

och betydelse för svensktalande kvinnor i 

ORDFÖRANDE

Kära Swea,

världen och svenskt kultur- och näringsliv 

fyrtio år senare.

Vårt engagemang som Sverigefrämjare i 

världen är oslagbart. Genom våra donationer 

och stipendier på ca 2 miljoner kronor varje 

år gör SWEA skillnad för allt från skol-

barn, studenter och forskare till oräkneliga 

Sverigerelaterade projekt jorden runt.

Våra medlemmar garanterar en unik 

marknadsföring av Sverige i hela världen. 

År ut och år in arrangerar SWEA-

avdelningarna julmarknader, midsommar-

fi rande och aktiviteter i samband med andra 

svenska högtider, då vi sprider kunskap och 

information om Sverige utomlands.

Det fi nns inte ord nog för att tacka alla 

Sweor som otröttligt lagt ner sin själ i 

SWEA under dessa fyrtio år; som skrivit 

artiklar, korrekturläst, bakat inför jul-

basarer, postat brev och ringt runt före 

e-postens tid, rest miltals för att delta 

i styrelsemöten, bokfört, arrangerat 

aktiviteter osv. Ett engagemang som 

skapat en tradition och bit för bit byggt 

upp en organisation som tillhör oss alla 

och våra egna döttrar en vacker dag.

Tillbaks får våra medlemmar ett unikt, 

globalt nätverk. En världsvid vänskap 

och samhörighet i ett samhälle som idag 

många gånger isolerar. Vetskapen om att 

jag har 7000 systrar över hela jorden, där 

ingen höjer på ögonbrynen om jag tar 

kontakt. Stoltheten över att tillhöra den 

största ideella Sverigefrämjande organisa-

tionen utanför Sverige.

Ett stort tack även till våra viktiga sponsorer 

och annonsörer, gamla som nya och stora 

som små!

Jag önskar er alla ett gott nytt år och ser 

fram emot att träff a många av er under 

jubileumsåret 2019.

 



6

R
edan vid incheckningen på Elite Stadshotell skvallrade 

ett sorl av kvinnoröster från våningen ovanför vad 

som var på gång. Västerås-Sweorna gav oss ett mycket 

varmt och glatt välkomnande och vi fi ck släcka törsten med 

lite bubbel i glasen. 

Sveriges stekheta sommar 2018 går till historien och denna 

första helg i augusti i Västerås var inget undantag. Svenska 

hotellägare får nog ta sig en funderare på att även installera 

luftkonditionering på sina hotellrum och inte bara i konferens-

utrymmen. 

Torsdagskvällen tillbringades på Västerås Slott där vi fi ck 

en lättare buff é och levande musikunderhållning. Vi avnjöt 

även en modevisning med snygga och färgrika kläder från 

SWEAs annonsör Camilla Thulin Design, proff sigt framförd 

av Västerås-Sweor. 

Fredagen bjöd på en solig och skön dag med båtresa till 

vikingabyn i Frösåker. Där möttes vi av den entusiastiske 

vikingakännaren och krögaren John-Erik ”Puh” Kockum, som 

driver konferensanläggningen ”Frösåkers Brygga och Vikingaby”. 

Han berättade mycket engagerat om vikingatiden. Vi fi ck också 

gå ombord på ett rekonstruerat vikingaskepp och kunde där 

känna historiens vingslag. Därefter fi ck vi njuta av en mycket 

god lunch: torskfi lé med skirat smör, riven pepparrot och kokt 

färskpotatis. Kan det bli så mycket mer svenska smaker? 

Efter vår samling med gruppfotografering på Stadshotellets 

trappa i foajén, blev det så dags för stipendieutdelningar och 

hedersutnämnande av Årets Svenska Kvinna. Ceremonin in-

leddes med ett välkomsttal av SWEA Västerås avdelningsord-

förande Louise Pedretti och Västmanlands läns landshövding 

Minoo Akhtarzand. Därefter följde tre mycket intressanta 

och fängslande redogörelser av våra nya stipendiater om deras 

arbete och väg mot sina välförtjänta stipendier från SWEA. 

Slutligen hölls ett rörande tal, tillsammans med ett vackert bild-

spel, om Årets Svenska Kvinna 2018, avlidna glaskonstnären 

Ulrica Hydman Vallien. Talare var Bertil Vallien, änkeman 

efter Ulrica. Det var nog inte ett öga som var torrt under det 

talet. Om detta kan ni läsa på intilliggande sidor. 

Under efterföljande middag, som serverades i Festsalen 

Från pampigt slott till vikingaskepp och festsalar – 
så genomfördes årets upplaga av Sverige-middagen. 

Denna gång i gurkornas stad: Västerås. 

Vilka fantastiska dagar, 
Västerås!

T E X T :  K E R S T I N  D A H L ,  S I N G A P O R E / J A K A R T A 

F O T O :  S T E F A N  N I L S S O N ,  V Ä S T E R Å S

Alla deltagande Sweor samlade tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck från Västerås kommun.



7

på hotellet, fi ck vi bl.a. lyssna till ett mycket intressant tal av 

Dag Blanck, professor i nordamerikastudier. Dag presenterade 

sig och berättade att han delar sin arbetstid mellan Uppsala 

Universitet (Svenska institutet för Nordamerikastudier, 

engelska institutionen) och Augustana College i Illinois utan-

för Chicago, USA. Där, på Augustana College, fi nns ett 

forskningsinstitut för svensk invandringshistoria: Swenson 

Swedish Immigration Research Center. ”Här fi nns mycket 

material som rör den svenska invandringen till USA och vi 

bedriver forskning på lite olika sätt kring svenskamerikansk 

historia”, berättade Dag. 

På 1990-talet träff ades Dag och SWEAs grundare Agneta 

Nilsson och de började prata om att en ny typ av immigration 

hade tagit fart i form av svenskor som gick med i SWEA. 

Agneta hade bl.a. beklagat sig lite över att SWEAs ”garderober” 

började svämma över p.g.a. allt material SWEA hade samlat på 

sig från de olika lokalavdelningarna. ”Jag berättade då om det 

svenska arkivet som fi nns och erbjöd Agneta att ta hand om 

SWEAs material, vilket skedde”, fortsatte Dag. 

Dag berättade också att Swenson Center har ett forskar-

stipendium. ”En av dem som i år fått stipendiet är, glädjande 

nog, en forskarstudent som vill studera just SWEA!” berättade 

Dag varpå ett glatt sorl av Sweors röster spred sig i festlokalen. 

Dag lät oss få veta att forskarstudenten heter Nevra Biltekin 

och är knuten till Stockholms Universitet. Hon har lanserat 

ett SWEA-projekt som hon ska ägna sig åt under de närmaste 

åren och kommer att besöka Swenson Center för att påbörja 

sitt arbete med hjälp av det som fi nns i arkivet. Dag menar 

att SWEA är väldigt intressant på så sätt att det representerar 

en sorts ny fas av den svenska emigrationen. Därför vill nu 

Swenson Center intensifi era samarbetet med SWEA inför vårt 

40-årsjubileum.  

Dag avslutade sitt tal med att säga hur mycket han uppskattar 

samarbetet med SWEA och han kände sig hedrad och tacksam 

att få vara med oss under en av våra största sammankomster 

inom SWEA – Sverige-middagen med hedersutnämnande av 

Årets Svenska Kvinna samt stipendieutdelningen 2018. 

Sedan fortsatte den glada kvällen med mycket prat och 

skratt och en och annan dansade runt på dansgolvet till den 

sprittande musiken från live-bandet ”Rytterne Röj”.

Ja, vilka dagar Västerås-Sweorna hade satt ihop till oss 

som hade möjligheten och glädjen att närvara. Hur tyckte då 

värdinnorna själva att det hade gått? Var de nöjda med sitt 

arbete inför Sverige-middagen 2018? Några veckor senare 

ställde jag några frågor till Västerås´ avdelningsordförande 

Louise Pedretti, som hon tog med sig till sina Sweor och här 

ser ni svaren:

Hur kändes det förra året att få ta emot ”stafettpinnen” – vår 

svenska fana – och veta att man därmed har ansvaret för kommande 

års Sverige-middag? 

”Oj, det var många reaktioner! Någon tyckte det kändes 

betungande. Andra att det skulle bli spännande och roligt att få 

arrangera Sverige-middagen. Farhågorna var att avdelningen 

var liten och man frågade sig hur många som skulle ställa upp 

och hjälpa till. Men det visade sig inte vara ett problem att få 

in Västerås-Sweor i festkommittén och många av de övriga 

Sweorna erbjöd sin hjälp på många olika sätt”. 

Var det lätt att få idéer till och sätta ihop programmet för 

dagarna?

”Under en god middag med brainstorming så spottades 

idéerna ut! Dessa fi ck sedan bantas ned och resultatet blev årets 

program”.

Finns det något som ni så här i efterhand kommit på som 

kunde gjorts bättre? Vad i så fall?

”Kommunikation och mer tydlighet mellan alla inblandade 

kan man aldrig få nog av! För övrigt så känner vi Västerås-

Sweor att vi hade en trevlig samvaro med de som deltog och inte 

minst är vi glada att så många kom och var med oss i värmen”.

Alla vi som närvarade under dessa dagar är säkert rörande 

överens om att Västerås-Sweorna genomförde ett alltigenom 

perfekt arrangemang.

Stort Tack, Västerås! 

Rekonstruktioner av vikingabåtar och skepp 

och intresserade Sweor.

Vackra Västerås-värdinnor. Från vänster Louise

Pedretti, Monika Eiborn och Elvy Doverholt.

Bertil Vallien och Forums 

redaktör Kerstin Dahl.

Anette Rydén och Lena Nilsson i djupt samtal 

under middagen på Stadshotellet.

Camilla Trier Mörch, region-

ordförande för OAME, säljer 

SWEA bagageband.

Den svenska fanan, symbolisk stafettpinne, 

lämnas över från Västerås till Stockholm. Agneta 

Melin, Stockholm och Louise Pedretti, Västerås.
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N
är Ulrica Hydman Vallien avled hade färgen knappt 

torkat på hennes senaste verk. Hon och maken Bertil 

var på väg till Folkets hus i Åfors en kväll i mars i år 

när hon dog i hans armar, berättar han. Mitt i allt. Den årliga 

beställningen på en vas från Kosta Boda hade hon skickat in två 

dagar tidigare. Hon arbetade också intensivt och förberedde 

två stora utställningar, en i Piteå och en på deras gemensamma 

projekt, VIDA Museum, på Öland. Och så plötsligt fi nns hon 

inte mer.

Bertil beskriver sin livskamrat så vackert och med så mycket 

kärlek att man blir berörd på riktigt. ”Hon var ett 

sant original”, säger han. Hon var, trots lång och 

gedigen utbildning i konst, på något 

sätt ändå autodidakt. ”Hon föddes 

med ett bildspråk som hon var trogen 

hela sitt liv”, berättar han. Trots sin 

utbildning brydde hon sig inte om 

regler, hon gjorde sin egen konst 

unik, enligt sitt eget huvud. Hon hade 

ett mycket brett arbetsfält; hon ritade, 

illustrerade och gjorde glas. Hennes 

konstnärliga uttryck hade ett stort spann.

Som person var hon öppen och frispråkig, 

beskriver Bertil. Hon sade alltid vad 

hon tyckte; ibland kunde det bli lite 

obekvämt. Bertil nämner ett speci-

ellt minne av ett möte med den nya 

högsta ledningen på Kosta Boda. Alla 

satt tysta och ingen sa något när högsta 

chefen presenterade sina idéer. Ulrica 

fann sig inte i det. ”Ni tänker inte på 

konsten och vill bara tjäna pengar. Jag 

vill inte jobba med er kapitalister”, sa 

Ulrica och bröt tystnaden, berättar 

Bertil. Mannen som ledde mötet, blev 

sedan en av hennes närmaste vänner. 

När hon avlidit, skrev han den vackraste 

”krönikan” i en av våra största dags-

tidningar, där han beskrev Ulrica som en av sina närmaste vänner. 

Hon var sådan, säger Bertil, hon berörde. Precis så var det med 

många av de nära vänner hon hade, fortsätter han, ofta hade vän-

skapen börjat med en konfl ikt av något slag. Han återkommer till 

det där raka och rättframma i hennes sätt. Det är så lätt att vara 

snäll, men det är svårt att vara ärlig och uppriktig. Att kunna 

ge konstruktiv kritik på ett bra sätt, säger han. Hon kunde 

söka konfrontation, fortsätter han, hon undvek aldrig konfl ikt 

utan sade vad hon tyckte och hon ”tog ingen skit” som man 

säger. Hon var modig och orädd. Bertil ler hela tiden när han 

berättar om sin fru och livskamrat. ”Vi träff ades på Konstfack 

och blev kära. Egentligen hade vi båda någon annan, men det 

skulle bara bli vi och så blev det”, skrattar han. ”Jag tyckte att 

hon var så snygg och spännande! Det var härligt att leva med 

Ulrica, hon levde fullt ut”, säger Bertil. Men hon var också den 

allvarliga konstnären och funderade mycket över livet. Paret 

fi ck tre barn och senare barnbarn. Familjen, konsten och läget i 

världen låg henne varmt om hjärtat. Ulrica hade ett stort hjärta 

och var en väldigt engagerad person. Hon var väldigt generös, 

alltid uppmuntrande. Skickade alltid små brev och sms till 

barn och barnbarn och kollegor. Hennes breda engagemang 

i andra människor och uppskattning har märkts efter hennes 

bortgång. Bertil och familjen har fått tusentals brev från vän-

ner och bekanta och beundrare från hela världen vilka har velat 

uttrycka sin sorg och saknad.

Jag frågar vad Ulrica var mest stolt över i sitt konstnärskap. 

Svaret kommer snabbt. ”Ulrica älskade att hon blev så folkkär 

i Sverige och även utomlands, hon tyckte det var spännande 

och viktigt att få sälja stora upplagor. 

Hon var väldigt stolt över det”, säger 

Bertil uppriktigt.

Under Sverigemiddagen i Västerås 

presenterar Bertil sin Ulrica, 

ett personligt porträtt av sin fru 

och hennes konstnärskap. Under 

presentationen rullar ett bildspel 

i bakgrunden med privata foton 

från deras gemensamma liv. Bilder 

ur livet med familjen och konsten 

ständigt närvarande. Konsten tog 

dem runt världen många gånger om 

och gav paret möjligheter till många 

spännande möten. Hon saknade en 

sak i sin verktygslåda, berättar han 

-ett suddgummi. Vi skrattar. Hon 

ångrade sig aldrig och var alltid nöjd. 

Han ler, ”det är väldigt avundsvärt 

för en konstnär, så har det aldrig 

varit för mig”, erkänner han. Som 

när British Airways anlitade henne 

för det prestigefyllda uppdraget att 

designa stjärtpartiet på ett av de-

ras fl ygplan. Hon skickade dem en 

barnslig skiss av ett fl ygplan med en 

teckning med meddelandet: ”detta är mitt förslag”. Han skrat-

tar, hon fi ck det tillbaka då de trodde det var ett skämt, men 

hon skickade det tillbaka igen och skrev: “Så vill jag ha det”. 

Hon älskade genvägar och gillade det hon själv gjorde, hade 

alltid bra självförtroende.

Rösten spricker några gånger när han pratar; han stannar upp 

och samlar sig och fortsätter. Ulrica känns så närvarande hos 

Bertil. Han avslutar med att vända sig mot bildskärmen och 

titta rakt upp mot en bild av en skrattande och naturligt vacker 

Ulrica.

”Ulrica, var du nu är, du var fantastisk, du var helt unik och jag 

saknar dig så mycket. Du har fått ett väldigt fi nt pris, men det vet 

du nog. Hör nu hur Sweorna applåderar dig för detta fi na pris!”

T E X T :  S O F I A  S O L F O R S ,  M I L A N O

F O T O :  S T E F A N  N I L S S O N ,  V Ä S T E R Å S

Ulrica Hydman Vallien 
– ÅRETS SVENSKA KVINNA 2018

Vår internationella ordförande 

Christina Hallmert och Bertil Vallien.
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A
gneta och Gunnar Nilssons Stipendium för Studier av 

Interkulturella Relationer tilldelades i år Tove Larsson 

vid SWEAs Sverigemiddag i Västerås. Tove är forskare 

inom engelsk språkvetenskap och disputerade vid Uppsala 

universitet i december 2016.  Tack vare SWEAs stipendium, 

som är på 10 000 SEK, fortsätter hon nu sin forskning vid 

Université Catholique i Louvain, Belgien.

Tove berättar att hon är född och uppvuxen i Växjö där hon 

under sin barndom och ungdom tillbringade en hel del tid med 

att spela basket.  Men även skolan var viktig för henne och hon 

läste det naturvetenskapliga programmet med samhällsvetenskaplig 

inriktning, vilket hon gillade.  Speciellt tyckte hon om engelska 

och matematik!

Redan tidigt hade Tove förstått vikten av att kunna göra sig 

förstådd på engelska.  Vid 10 års ålder fi ck hon följa med sin 

Pappa till Gambia, Afrika, och då slog det henne hur viktigt 

det var att kunna engelska på rätt sätt.

När Tove tog studenten 2006 hade hon det bästa avgångs-

betyget på skolan, vilket sporrade henne till fortsatta studier.  

Intresset för ny kunskap tog henne på en långresa som förde 

henne till bl.a. Australien och Nya Zeeland.  Därefter satsade 

Tove på gymnasielärarprogrammet vid Stockholms Universitet.  

Vid denna tid fi ck hon åka som en studentrepresentant till en 

UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) 

konferens i Rom.  Tove berättar vidare att hon där återigen till 

fullo insåg vikten av interkulturella relationer för framgångsrik 

kommunikation och värdefulla förbindelser emellan olika 

länder och dess medborgare.

Hennes universitetsstudier fortsatte och hennes avhandlings-

projekt gick ut på “att undersöka hur svenska och engelska 

universitetsstudenter argumenterar för sin ståndpunkt när de 

skriver på engelska”.

Vid Sverigemiddagen den 3 augusti presenterade Tove sitt 

forskningsprojekt för alla närvarande Sweor och nämnde hur 

glad och hedrad hon var att ha fått detta viktiga stipendium av 

SWEA.  I sitt framträdande använde hon sig bland annat av s.k. 

pratbubblor, som visade hur olika människor uttryckte samma 

tankar på engelska men hur olika resultatet ändå blev. 

I en del pratbubblor var det ibland riktigt svårt att förstå att 

alla faktiskt pratade om samma sak.  En hel del humoristiska 

förväxlingar kunde därigenom uppstå.  T.o.m. de som hade 

engelska som modersmål men kom från Australien, England, 

Kanada eller USA hade ibland helt olika uttryckssätt som inte 

förstods av de andra.

Tove förklarade hur tydligt det är att just dessa skillnader 

kan orsaka farliga missförstånd i internationella samman-

hang.  Därför önskar hon att hennes forskning skall tillföra ny 

kunskap och insikt om hur engelsk-undervisning bör utformas så 

att personer med olika modersmål kan delta i globala konferenser 

och dialoger på ett förtjänstfullt sätt.  

T E X T :  M A R I A N N E  F O R S S B L A D ,  Ö R E S T A D ,  Å R E T S  S V E N S K A  K V I N N A   2 0 0 7 

F O T O :  S T E F A N  N I L S S O N ,  V Ä S T E R Å S

Tove Larsson 
– INTERKULTURELL STIPENDIAT 2018
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V
ilken ära för mig, som sammankallande i kommittén för 

litteraturstipendiet, att få träff a och dela ut stipendiet till 

Heidi Synnøve Djuve på Sverigemiddagen i Västerås! 

Heidi Synnøve kom med sin mamma, som var mycket stolt 

över sin dotter. 

Heidi Synnøve är född och uppvuxen på ön Karmøy som ligger 

mittemellan Bergen och Stavanger utanför norska kusten.  På 

den ön bodde den äldsta kungliga besättningen vid medel-

tiden. I juni varje år hålls där en Vikingafestival, där mat tillagas 

på samma sätt som den gjordes på medeltiden och många har 

forntida kläder på sig. Man säljer också smycken som är kopior 

av fynd som hittats på plats. Heidi Synnøve tycker om folk-

musik och spelar själv dragspel (två-knappars). 

Nu bor Heidi Synnøve i Aberdeen, Skottland, där hon gör sin 

avhandling på Scandinavian Studies.  Hon är hundägare och 

tycker mycket om att sticka koftor med norskt mönster. Det 

intresset har hon fått från sin mamma som både stickar och 

säljer sina alster. 

Innan Heidi Synnøve kom till Aberdeen studerade hon vid 

Trondheims universitet, på Institutet för språk och littera-

tur. Hon pratar mycket bra svenska, och det mesta lärde hon 

sig när hon under ett par månader var gästdoktorand vid 

Uppsala universitet. Där kunde hon vidareutveckla sin 

forskning om medeltidens historia. Hennes avhandling jämför 

”furstespeglar” mellan Sverige och Norge under medeltiden. 

Furstespeglar är böcker om styrandets konst. Hennes avhandling 

handlar om den norska Konungs skuggsjá från 1200-talet och 

den svenska Konungastyrelsen från 1300-talet, skrivna för blivande 

monarker eller unga härskare. Det fi nns bara ett exemplar av 

Konungastyrelsens bok och Heidi Synnøve planerar att översätta 

den till andra språk så att fl era kan ta del av dess innehåll.

Heidi Synnøve har stort intresse för akademisk publicering 

och har deltagit i redaktionen för fl era tidskrifter. Hon är för 

närvarande del av redaktionen för Nordic Research Network 

(NRN): en bokserie som publicerar artiklar från NRN-

nätverkets konferenser. Hon skulle gärna vilja fortsätta arbeta för 

den akademiska förlagsbranschen efter att doktorsavhandlingen 

är klar.

Förra hösten, på en konferens, träff ade Heidi Synnøve  Ian 

Giles, som fi ck SWEAs litteraturstipendium förra året. Ian var till 

stor hjälp och gav tips om vad som händer på Sverigemiddagen, 

hur man ska vara klädd etc.

Det var trevligt att träff a Heidi Synnøve och hennes mamma 

och vi önskar henne lycka till med sin avhandling, som hon 

beräknar vara färdig med i oktober 2019.

Heidi Synnøve Djuve 
– LITTERATURSTIPENDIAT 2018

T E X T :  B A R B R O  W E S T I N ,  T O R O N T O

F O T O :  S T E F A N  N I L S S O N ,  V Ä S T E R Å S

Heidi Synnöve Djuve fl ankeras av Christina Hallmert och Barbro Westin.
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Nils Wetterholm 
– PASKELLSTIPENDIAT 2018

T E X T :  S O F I E  H A A G ,  S T O C K H O L M 

F O T O :  S T E F A N  N I L S S O N ,  V Ä S T E R Å S

Hallå Nils Wetterholm, 

mottagare av 2018 års Sigrid Paskell-stipendium inom Teater. 

Gratulerar till stipendiet! Hur känns det? 
-Tack! Det känns väldigt roligt. Jag är tacksam för att SWEA 

tror på mig och stöder mig med ett stipendium.

Det är en glad och förväntansfull Paskell-stipendiat jag träff ar för 

att höra hur det gått sedan prisutdelningen på Sverigemiddagen i 

Västerås. Nils berättar att det är mycket som hänt sedan sist, 

och jag får veta att han efter examen på Teaterhögskolan i 

Luleå i somras nu fl yttat ner till Stockholm för att göra sin 

scendebut i en produktion på Stockholms Stadsteater. Först fi ck 

han det goda beskedet om SWEAs utnämning, och i samma 

veva hörde teatern av sig och erbjöd en roll. Det blev en riktig 

drömstart för en nyutexaminerad skådespelare. 

Det är en vecka kvar till repetitionsstart när vi talas vid. Nils spelar 

en av två söner i föreställningen ”Män kan inte våldtas”, med 

premiär på Södra Teatern den 2 mars 2019. Pjäsen är baserad 

på boken med samma namn av Märta Tikkanen. Lo Kauppi 

står för regi och dramatisering, - Det betyder mycket att kunna 

gå vidare in i jobb direkt från utbildning, berättar Nils. -Det ger 

mig möjlighet att börja hitta min egen identitet som skådespelare. 

Dessutom är det ofta en oro kring hur man ska kunna försörja 

sig i detta yrke, så det är tryggt att ha ett betalande jobb. 

Nils förklarar att stipendiet gör att han kan fördjupa sig i sitt 

konstnärskap och vidareutbilda sig, vilket han ser mycket fram 

emot. Han har arbetat en hel del med fysisk rörelse och sång 

under studietiden, något han fastnat för och gärna vill arbeta 

vidare med, men det är i teatern som han har sin grund. 

Jag frågar hur det kom sig att Nils började med teater, och han 

berättar att vägen in i yrket gick via Vår Teater, när han var 

liten. Där fi ck han möjlighet att vara sig själv och ägna sig åt 

leken i alla dess former, något som är viktigt inte bara när man 

är ung utan även när man växer upp. Skådespeleriet gav den 

plattformen. På frågan om han har förebilder som han inspireras 

av nämner han dramatikern och regissören Paula Stenström 

Öhman samt Suzanne Osten. Nils berättar även med värme i 

rösten om läraren Anita Heikkilä Einarsson som kommit att 

betyda mycket för honom och hans utveckling. Hon var först 

lärare i teater på högstadiet och det visade sig sedan att hon 

även skulle arbeta på Teaterhögskolan i Luleå. 

Det är fi nt att samtala med Nils. Han framstår som en ung 

och ödmjuk skådespelare med livet framför sig. När jag frågar 

var han befi nner sig om fem år funderar han ett tag och säger 

sedan att en framtidsdröm är att: -”då har jag varit i Paris 

för stipendiet och vidareutbildat mig, och därefter kommit 

hem och arbetar på Galeasen”. På frågan varför just Teater 

Galeasen, svarar Nils att de arbetar på ett sätt som är konstnärligt 

utmanande och spännande.

Det ska bli spännande att följa Nils på Sveriges teaterscener. 

Han ser ut att gå en ljus framtid tillmötes. 

Nils Wetterholm tillsammans med sin mamma Mimmi Wetterholm.



12

Ovanstående är urval från 

SVT Nyheter och Svensk Handel

www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-13-

nya-lagar-som-borjar-galla-den-1-juli-2018

www.svt.se/nyheter/inrikes/eu-val-26-maj

www.svenskhandel.se/aktuellt-och-

opinion/nyheter/2018/nio-nya-

lagar-att-halla-koll-pa/

SVENSKA NYHETER & NOTISER

F O T O :  P I X A B A Y

Samtyckeslag vid sex
Att ha sexuellt umgänge med en 

person som inte uttryckligen sagt ja, 

eller på ett aktivt sätt visat samtycke 

till det, blir nu straffbart. För att kunna 

döma till våldtäkt krävs inte längre att 

gärningsmannen använt sig av våld 

eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt 

utsatta situation.

Studiebidraget höjs
Studerande på gymnasiet får nu högre 

studiestöd när bidraget höjs med 

200 kronor, från 1 050 till 1 250 kronor. 

Denna höjning gäller från den 1 mars 

2018 och betalas ut retroaktivt den 

1 juli 2018. Samtidigt höjs bidraget för 

studenter på högskola/universitet som 

nu får 296 kronor mer i månaden.

Poliser ska få göra razzior på 
arbetsplatser för att hitta 
papperslösa
Polismyndigheten får större möjlighet 

att göra inspektioner på arbetsplatser 

för att kontrollera att arbetsgivare 

inte har anställda som saknar rätt 

att vistas i eller arbeta i Sverige. 

Inspektionerna ska begränsas till de 

branscher där polisen bestämt att det 

fi nns särskild risk för sådana anställn-

ingar. Böter för arbetsgivare som har 

anställda som inte får vistas i Sverige, 

ska också höjas.

Ny fordonskatt
Det nya bonus-malus-systemet träder 

i kraft och premierar miljövänliga bilar. 

Köper du en bil med låga utsläpp ges en 

bonus, medan skatten höjs för bilar som 

är sämre för miljön, i vissa fall rejält. 

Gäller enbart nyregistrerade bilar.

EU-VALET I SVERIGE HÅLLS DEN 26 MAJ

Sveriges regler om kameraöver-
vakning anpassas till EU-regler
En ny lag om kamerabevakning införs 

den 1 augusti 2018 i Sverige vilket 

får konsekvensen att den tidigare 

kameraövervakningslagen upphävs. 

Den nya lagen syftar till att förbättra 

möjligheterna till kamerabevakning utan 

att tumma på integritetsskyddet. En av 

de regeländringar som presenteras i 

den nya lagen är att kravet på tillstånd 

begränsas till myndighet och vissa 

andra som utför uppgifter av allmänt 

intresse. Vidare innebär lagen att det 

kommer bli enklare för polismydigheten 

och kommuner att bedriva kamera-

bevakning på offentliga platser i brotts-

förebyggande och trygghetsskapande 

syfte.

Det blir förbjudet att sälja och 
erbjuda kosmetiska produkter 
som innehåller plastartiklar
Förbudet mot plastartiklar i kosmetiska 

produkter som tillsats i syfte att ha 

rengörande, skrubbande eller polerande 

effekt och som sköljs av eller spottas 

ut trädde i kraft den 1 juli 2018. En 

återförsäljare av dessa varor har fram 

till 1 januari 2019 att ta bort dessa 

varor ur sortimentet. I undantagsfall 

kan kemikalieinspektionen besluta om 

dispens för plastartiklar som tillverkats 

av naturliga polymerer som råvara.

Olagligt att utnyttja människor 
som tigger
Människoexploatering, att utnyttja 

människor genom tvångsarbete, till 

exempel genom tiggeri, blir olagligt. 

Även andra arbeten som har uppenbart 

orimliga villkor, förbjuds. Samtidigt 

skärps straffen för människohandel 

och koppleri.

Ny samtyckeslag, dyrare bensin- och dieselbilar 

och högre studiebidrag. Det är några av de många 

nya lagar som trädde i kraft den 1 juli 2018.

EU-parlamentet har nu godkänt att 

valen nästa år till EU-parlamentet ska 

ske mellan den 23 och 26 maj. 

I Sverige kommer EU-valet därmed att 

hållas söndagen den 26 maj.

Efter att medlemsländernas regeringar 

tidigare godkänt dessa datum står det 

klart att valet kommer att hållas 23-26 

maj 2019. 

Valet kommer att ske i 27 medlems-

länder. Britterna kommer inte att delta 

eftersom Storbritannien ska lämna EU 

i mars nästa år. För närvarande har EU-

parlamentet 20 ledamöter från Sverige, 

men med ny mandatfördelning efter 

brexit väntas Sverige få 21 ledamöter.

F O T O :  P I X A B A Y
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Den 15 mars 1938  bildades 

Utlands-svenskarnas Förening av 

150 personer som kallats till Jerntorgets 

lokaler i Stockholm. Anledningen var en 

oro inför den politiska och ekonomiska 

instabiliteten ute i världen och många 

utlandssvenskar hade drivits hem till 

Sverige. I dag heter föreningen 

Svenskar i Världen, en idéell och 

oberoende organisation, som arbetar 

med samma syfte, d.v.s. att bevaka, 

påverka och informera i sakfrågor som 

är viktiga för oss utlands-svenskar. 

SVIV har företag, organisationer och 

privatpersoner bland sina medlemmar. 

För mer information besök gärna 

www.sviv.se/vi-bryr-oss.

80-årsjubileet fi rades i Stockholm den 

20-22 augusti. Temat på seminariet som 

inledde jubileet var: “Sverige i världen 

och världen i Sverige - utmaningar för 

vår gemensamma framtid”. Talare var 

Carl Bildt, fd statsminister och utrikes-

minister, Jan Eliasson, fd FNs vice 

generalsekreterare m.m. samt

Svenskar i Världen 80 år
EN JUBILAR...

Ola Rosling, grundare av stiftelsen 

Gapminder och en av författarna till 

boken Factfulness, som ifrågasätter vår 

uppfattning av världens utveckling med 

hjälp av statistik.

Efter talarna följde en paneldiskussion med 

Jan Eliasson och unga engagerade repre-

sentanter för FN, PUSH, Change och The 

Global Village. Svenskar i Världens kansli 

med Karin Ehnbom-Palmquist som 

generalsekreterare, gjorde ett fantastiskt 

jobb med att bjuda på ett otroligt in-

spirerande och uppskattat seminarium. 

Svenskar i Världens utmärkelse ”Årets 

Svensk i Världen 2018” gick till 

operasångerskan Nina Stemme. Som ni 

kanske kommer ihåg var Nina Stemme 

SWEAs Årets Svenska Kvinna 2014. 

SVIVs utmärkelse delades ut vid 

jubileumslunchen i Spegelsalen på 

Grand Hotel i Stockholm. 1995 gick 

SVIVs utmärkelse till SWEAs grundare 

Agneta Nilsson!

Programmet avslutades med en 

mottagning på Utrikesdepartementet 

i Arvfurstens palats. Det var roligt att 

träff a så många Sweor på SVIV-dagarna. 

En Facebook-kommentar från Sofi e Haag, 

numera SWEA Stockholm, tidigare 

ordförande i SWEA London: ”Vilket 

fi nt exempel på hur SWEA och SVIV 

bjuder på världsvid vänskap när man 

på detta vis kan  komma samman från 

jordens alla hörn och upptäcka att där 

fi nns så många beröringspunkter.”

Pia Wennerth
Vice Ordförande SWEA International, 

Ombud Svenskar i Världen, 

Oregon, SWEA Portland

Tidigare mottagare av 

utmärkelsen "Svensk i 

Världen" var inbjudna till 

80-års jubileet på Grand 

Hotel, Stockholm. 

Vid mikrofonen Staffan 

de Mistura som hade lite 

bråttom att komma iväg 

då han skulle hinna med 

att gifta sig också.
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SWEA TAR PULSEN PÅ...

STOCKHOLM 

T E X T  O C H  F O T O :  L A L L I  C O S T O U L A S  S V E D L I N G ,  S T O C K H O L M

På gamla midsommarafton, den 23 juni, fyllde Britt-Marie Ålund 

i Stockholm 96 år. Därmed är hon SWEA Internationals äldsta 

medlem, och Swea har hon varit länge. Tack Gittan Dickson, 

som introducerade henne!

E
n vecka efter födelsedagen lever 

fortfarande resterna av de många 

blombuketterna, nu nerklippta och 

arrangerade i vackra små vaser överallt i 

den trivsamma lägenheten på Värtavägen. 

Här, fem trappor upp, med en härlig 

utsikt från balkongen, lever Britt-Marie 

ett aktivt pensionärsliv med stort socialt 

umgänge med familj och vänner. ”Fast 

nu är det ju snarare mina barns genera-

tion jag umgås med. I min fi nns det inte 

många kvar.”

Hennes lillasyster, som ’bara’ är 88 år, 

lever i Ronneby. Hon som Britt-Marie 

blev extramamma för när modern dog 

av en njursjukdom vid 42 års ålder och 

lämnade sina fl ickor, då 18 och 10 år 

gamla. 

Britt-Marie föddes 1922 på Frösön och 

uppfostrades konventionellt men strängt av 

sin far, och t o m ibland bestraff ades för sin 

lillasysters försyndelser.

Som vuxen gifte sig Britt-Marie 

med teol. kand. Erik Ålund och 1948 

fl yttade paret utomlands, till Gdansk i 

Polen, där Erik tillträdde en tjänst som 

sjömanspräst. 

Detta var under Stalin-tiden och Polen var 

ett hårt kontrollerat land, vilket gällde 

även för utlänningar. Innan fl ytten blev 

Ålunds uppkallade till UD och fi ck klara 

förhållningsorder om vad som gällde; 

vad de fi ck, och framförallt inte, fi ck 

göra.

Högst upp på listan stod: Inte växla 

pengar svart. Men de varnades också för 

andra fallgropar och provokationer – och 

de var många.

-En ruskig vinternatt ringde det på 

dörren klockan 2. Vi gick båda upp och 

öppnade och utanför stod en katolsk 

pater, som sa att han hade rymt från 

fängelset och pulsat genom djupsnön för 

att komma till oss. Han bad att få sova 

över och sa ”Vi är ju båda bröder, fast 

du är protestant och jag katolik”. Min 

man hade inget val, utan måste säga nej 

och stänga dörren. Det kändes förfär-

ligt då, men redan morgonen därpå såg 

min make ”prästen” jobba som sjåare i 

hamnen, berättar Britt-Marie. Det var 

bara ett av många försök att få oss på fall.

-En annan gång höll jag på att råka rik-

tigt illa ut. Erik var bortrest och jag gick 

ut på promenad. När jag gick och såg 

mig omkring kom det fram en polsk 

beväring och frågade vad jag tittade 

efter. ”Inget särskilt, jag bara ser om det 

kommit några svenska skepp”, sa jag.

-Då förde han mig till ett kontor med 

en massa unga soldater. De förhörde mig 

och hävdade att jag spionerade. Sedan 

började de bli riktigt obehagliga och en 

sa ”Aber Sie sind da süss! Ni är ju söt!”

-Just då öppnades dörren och en chauff ör 

som arbetade för svenska konsulatet kom 

in. När han såg mig skällde han ut de 

här männen och körde mig raka vägen 

till konsulatet, som klagade hos myndig-

heterna. Vad som hänt om han inte 

kommit då vågar jag knappt tänka på.

I fyra år levde Ålunds i Polen, där för-

hållandena fortfarande var hemska efter 

kriget; uppbyggnaden hade knappt bör-

jat. Men inom kyrkan var det trevligt, 

även om ätbar mat knappast gick att få 

tag på, utan man levde på sändningarna 

från Sverige.

Det hände att sjömän förälskade sig 

i polska fl ickor och Britt-Marie minns 

särskilt en händelse. När vigseln skulle 

ske kom alla brudens väninnor från 

bordellen, där hon arbetat. De föll på 

Britt-Marie 
Ålund
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knä när de kom in i kyrkan och var 

mycket glada för sin väns räkning. Hon 

fi ck nämligen svenskt medborgarskap 

i och med giftermålet, en förmån som 

togs bort redan innan de lämnade landet.

1952 gick fl yttlasset till andra sidan 

jorden; då tillträdde Erik en tjänst i Rio 

de Janeiro, Brasilien. Makarna hade då 

varit gifta många år och inte fått några 

barn. Före fl ytten hälsade Britt-Marie på 

en vän i Antwerpen och besökte då bl.a. 

en kyrka. ”Hit går kvinnorna och tänder 

ljus för att få barn” sa vännen.

Britt-Marie gick tillbaka till kyrkan 

och stod vid ljushållaren. 

-Nej, tänkte jag. Jag är inte katolik. Jag 

tänder inget ljus. Jag gick hem – och 

sedan blev jag gravid nästan omedelbart, 

berättar hon med ett leende och så åter-

kommer hon till de frågor hon ställt sig 

hela livet: Vem är det som styr? Varför 

blir det som blir? Vilka tillfälligheter 

avgör våra liv?

Tio år blev det i Brasilien, där båda 

barnen är födda, Boel 1952 och Martin 

1954.

Maken Erik reste mycket inom landet 

och varje gång han kom tillbaka mötte 

Britt-Marie vid fl yget. Men en gång 1962 

ville en av deras vänner möta i stället. 

Efter ett tag ringde han och sa ”Erik var 

inte med planet”. När de började efter-

forska visade det sig att han hunnit med 

ett tidigare plan – och att detta störtat.

Lagom till jul kom Britt-Marie hem, en-

sam med två barn, 10 och 8 år gamla. 

-Det var svårt att vara ensam mor, särskilt 

med en pojke. Jag tyckte att han behövde 

sin pappa, men det var ju inget att göra. 

-Vi bodde först hemma hos svärmor 

och jag vikarierade som lärare i engelska 

redan i januari. Sedan fortsatte jag att 

undervisa samtidigt som jag läste tyska, 

engelska och franska. Det tog ett antal 

år men jag fi ck min fi l mag. Barnen och 

hemmet skulle också skötas. Det var 

arbetsamma år, men det gick.

Efter 20 år som änka träff ade Britt-Marie 

en ny man och gifte om sig. De fi ck 20 år 

tillsammans innan också han gick bort.

Nära ett sekels liv har förstås gett 

Britt-Marie hennes beskärda del av 

sorger och svårigheter (nuförtiden är 

den onda ryggen värst). Men hon är inte 

den som klagar, tvärtom känner hon stor 

tacksamhet över allt hon fått av livet. Att 

så många välbeställda människor gnäller 

i stället för att vara tacksamma gör henne 

beklämd och hon upphör inte att förvånas 

över vilken tur hon hade som fi ck just 

sitt liv och inte t ex blev bortgift vid 14 

års ålder någonstans i Afrika.

Britt-Marie Ålund är en av de där män-

niskorna som har lätt för vardagsvän-

lighet, vilket betyder att hon då och då 

kommer i samspråk med ”gubbarna” 

som häckar i parken hon passerar varje 

dag. Och damerna från världens alla 

hörn som via SilverKattens hemtjänst 

hjälper henne i hemmet har blivit kära 

vänner och inspiratörer.

En lunch och eftermiddag med 

en reporter för SWEA Forum och 

Stockholms AO Agneta Melin är rena 

energikicken, tycker Britt-Marie, som 

klagar över att närminnet sviker. Men 

hon upprepar sig inte en enda gång under 

den långa intervjun. Så just där tror jag 

henne inte!
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K
ort därefter ringde Lise-Lotte mig. Vi hörs lite då och 

då och jag tar tillfället i akt att berätta hur betydelse-

full vår vänskap har blivit för mig, ända sedan jag blev 

ordförande i SWEA Rom. Mer påhittig och fi nurlig kvinna får 

man leta efter. Klok och rättfram har hon följt min SWEA-

bana med stort intresse och varit ett stöd under min tid som 

internationell ordförande.

Lise-Lotte fattade sig kort denna gång och berättade om det 

brev hon fått från Ulla-Brita Palm, hennes med-ÅSKa från 1997.

Brevet lydde som följer:

”Kära Vänner,

Med detta brev vill jag tacka alla som stöttat mig och mitt arbete 

med Stiftelsen Soptippen. Er stora givmildhet under de 28 år 

som jag arbetat med soptippsprojektet har varit till stor hjälp. 

Ni skall veta att pengarna kommit till eff ektiv användning för 

förbättrande av levnadsvillkor för de fattiga kvinnorna och 

barnen vid soptippen i Quito (Red. anm: Quito är huvudstad i 

Ecuador).

Nu är jag 88 år och känner att mina krafter börjar tryta. 

Därför har jag och övriga i styrelsen beslutat att under ordnade 

förhållanden avveckla stiftelsens verksamhet. Ett annat skäl för 

avvecklingen är att mitt mål som redan från början var HJÄLP 

TILL SJÄLVHJÄLP nu är infriat.

Barndaghemmet är redan självgående. Med hjälp av bidragspengar 

som fi nns kvar i stiftelsens kassa kan syskolan och hälsocentret 

stå på egna ben i framtiden.

Era och andra givares insatser har gjort att vårt center i Quito 

har blivit ett mönsterexempel på hjälpverksamhet. För mig har 

engagemanget från givare dessutom gett mig många nya vänner 

som jag hoppas få ha kvar även i fortsättningen. När jag för 

första gången såg eländet på soptippen hade jag en dröm om att 

kunna hjälpa dessa fattiga kvinnor och barn. Den drömmen har 

nu blivit förverkligad. Än en gång hjärtligt tack. 

Varma hälsningar, Ulla-Brita Palm.”

Lise-Lotte bad mig fundera på hur vi kunde uppmärksamma 

Ulla-Brita. En så välförtjänt ÅSKa, menade Lise-Lotte, som, för 

er kännedom, under alla år har agerat ”ÅSK-ledare” i försöket 

att skapa sammanhållning bland denna fantastiska skara kvinnor.

Jag blev förstås nyfi ken och började läsa mer om Ulla-Brita. Om 

hur hon i början av 1990-talet arbetade för en radiostation i 

Quito och en dag följde med den svenska ambassadörens hustru 

till en soptipp i utkanten av stan, där hon brukade lämna avlagda 

kläder till de fattiga kvinnorna och barnen som rotade i soporna 

när sopbilarna varit där. Det besöket förändrade för alltid Ulla-Britas 

liv. När hon kom hem igen skrev hon en artikel i Sveriges Radios 

personaltidning om soptippen och lyckades göra en stor insamling 

till förmån för det som skulle bli början på ett långt livsverk.

Jag kan inte annat än hålla med Lise-Lotte och glädjas över 

att SWEA International år 1997 gav Ulla-Brita utmärkelsen 

Årets Svenska Kvinna. Ulla-Britas livsverk har förändrat 

förutsättningarna för ett otal kvinnor som nu har möjlighet till 

utbildning och självförsörjning tack vare hennes engagemang. I 

Ecuador lever ”Fundación Ulla-Brita Palm” vidare och därigenom 

Ulla-Britas önskan om en fortsatt förbättring av dessa kvinnors 

och barns livskvalitet i området.

Det kom ett brev en dag i juni hem till Lise-Lotte Lybeck Erixon i Skåne, som blev Årets 

Svenska Kvinna (ÅSK) år 1994 för sin forskning och sitt engagemang kring Drottning Kristina.

T E X T :  C H R I S T I N A  H A L L M E R T ,  R O M   F O T O :  P R I V A T A

Soptippen i Quito
Ulla-Brita med barn på barndaghemmet. Frukost serveras på barndaghemmet.
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När jag, efter fl era år i Kina, nu åter trampar svensk mark 

är jag som ett litet barn. På upptäcktsfärd med alla sinnen 

på helspänn, registrerar jag varje liten förändring. I 

naturen, i stan och i samhällsklimatet. Det där som jag under 

fl era år bara har iakttagit på avstånd, är jag nu plötsligt mitt 

i och det händer att jag trampar snett. Sätter mig för nära på 

bussen, tutar hej vilt, tittar för närgånget eller prutar på såväl 

apoteket som Åhléns.

Och precis som många andra är det framför allt det nya, 

det annorlunda, som jag först lägger märke till. Redan 

sommarens värmebölja kom att påverka våra beteenden. Den 

förde oss ovanligt nära varandra på stranden eller på bänken i 

skuggan, samtidigt som vett och etikett tycktes dunsta. 

Den gjorde oss även mer snacksaliga. Eller så var det av-

saknaden av mobiler på badbryggan som öppnade upp till 

dialog. Det pladdrades plötsligt främlingar emellan. Svettigt 

kallprat. Ord som underbart, mirakulöst och magiskt avlöste 

varandra i den något för närgångna och nakna kön på bryggan 

ner mot badstegen. 

Den torra sommarens eldningsförbud orsakade dessutom 

ett slags landssorg. Ja, att man inte ens på sin egen tomt fi ck 

lov att tända grillen, släckte lite av sommarglöden, och först nu 

förstår jag hur viktig grillningen har blivit för oss svenskar. Ett 

bevis på vår jämställdhetsiver. Att vi, i landet lagom, till och 

med har lyckats förändra detta så väl inövade stenåldersbeteende, 

där kvinnorna förväntades vakta elden medan männen var på 

jakt. Nu hänger männen runt grillen medan kvinnorna jagar 

tillbehör, servetter och ungar.

Av erfarenhet vet jag att det där med att återvända till 

Sverige efter många år utomlands inte alltid är så lätt, och 

visst infann sig en viss rädsla och nervositet över att eventuellt 

gå vilse hemma i Sverige. Att köra fel i de oskrivna reglernas 

djungel. För även små snedsteg från de i stunden dominerande 

normerna i en social samvaro kan få dig att sticka ut, verka 

avvikande eller spritt språngande galen.

För att undvika de största fallgroparna dammade jag av 

mina gamla husmorstips. 

Undvik spontanbesök! läste jag således högt för mina med-

resenärer. Ytan, och allra helst även värden, ska inför besök 

vara välputsad. Föreslå istället ett besök vecka 23 klockan 

15.30. Kalla det sedan gärna spontanbesök. Det låter härligt 

osvenskt och ses som något positivt och befriande. 

Lyckas vi hitta en lucka i kalendern och blir hembjudna, in-

led då aldrig en fråga med ”Hur mycket kostar…?”. Vid intresse 

hittar vi lätt priset på såväl bostaden som bilen på internet. Ja, 

även inkomstuppgifter. Det är off entlighetens pris. Bryt hellre 

isen med inledningsrepliken: ”Vad jobbar du med?” Glöm för 

allt i världen inte att tacka! För inbjudan, för maten och för allt 

besvär. Tacka sedan för senast, men undvik ”Tack för i natt”, 

även om det blev sent. 

Glöm aldrig att köa! ”Var god dröj! Du är nu placerad i kö.” 

Telefonkön ställer sällan till problem. Möjligtvis kan den utlösa 

stressrelaterade symptom. Köandet i verkligheten kräver däremot 

god beredskap och träning. Regel nummer ett är avståndet. En 

armslängd kan vara att rekommendera. Håll avståndet! Var på 

er vakt och följ noggrant 

efter personen fram-

för er. Två små steg är 

lika med två små steg. 

Harklingar och långa 

halsar bak i ledet be-

tyder att ni bör agera. 

Omedelbart! Om ni 

mitt i stegkoncentra-

tionen råkar köra in 

kundvagnen eller något 

annat hårt föremål 

i ryggen på framför-

varande titta då snabbt 

bort och låtsas som om 

ingenting har hänt.

Säg aldrig att svensken 

är konfl ikträdd! Nej, 

hellre diplomatisk och 

tillmötesgående. ”Ja, just 

det” eller ”precis” sig-

nalerar att vi håller med. 

Skulle meningsskiljak-

tigheter eller rent av 

osämja uppstå bör ni 

vända ryggen till, und-

vika kontakt och fram-

för allt tiga. Skulle ni välja att argumentera för er åsikt, sköt det 

då tyst. Höj inte rösten och skrik absolut inte! Nej, svenskar 

är lågmälda och tiger sig ur konfl ikten. I bästa fall håller man 

aggressionen inom sig ända tills man klivit på kollektivtrafi ken 

och med skakiga händer fått fram sin telefon.

Vi ska inga gudar hava… förutom möjligtvis vid röda dagar, 

ett storslaget kyrkbröllop eller ett stämningsfullt luciafi rande. 

Lägg i stället stark tilltro till naturen, öppenheten och Livs-

medelsverket. Grodor är lustiga att se och balansera gärna ut 

kaff ekopparna (två till tre per dag enligt Livsmedelsverket) i 

blåsippsbacken. Ta av er skorna! Även i trånga utrymmen, på 

bussar eller fl yg. Naturligt att vädra. Fötterna alltså. Väljer ni 

att behålla strumporna på, se då till att de är hela. Nöden har 

ingen lag och som det mest naturliga i världen kan ni högt och 

tydligt meddela att nu går ni och kissar. 

Lär er tycka om sport! Ja, så till den grad att ni är beredda 

att både döma och coacha helt utan ersättning, från hörnet av 

tv-soff an, inom alla idrotter.

Blir det för mycket så satsa på regel nummer ett: Håll avstånd! 

Såväl rent fysiskt som socialt. Placera er inte för nära någon varken 

på bussen eller parkbänken, sök inte ögonkontakt i onödan, le 

lagom mycket och var inte för generös, framför allt inte med 

komplimanger 

Det mesta är trots allt sig likt. Och skönt är ju det. Men 

hör ni, avslutar jag vänd mot mitt ressällskap. Uppfatta nu inte 

svenskar som långsinta eller besserwisseraktiga. Nej, inte alls. 

Det är bara det att rätt ska vara rätt. 

ANNIKA KÅSERAR

K Å S Ö R :  A N N I K A  L J U N G V A L L ,

 B E J I N G / G Ö T E B O R G

HUR UNDVIKA FALLGROPAR NÄR MAN ÅTERVÄNDER HEM?
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N
u är det sjätte året i rad som SWEA Virginia Beach har 

sin Filmfestival.  Detta år har vi TVÅ fi lmfestivaler, 

vår årliga och en Ingmar Bergman Film Festival. 

Under den första fi lmfestivalen i år visar vi ”Borg vs 

McEnroe” den 11 oktober. Filmen är regisserad av den 

44-årige dansken Janus Metz Pedersen.  Men det fi nns 

fl era svenska skådespelare med i fi lmen. Svenskfödde Sverrir 

Gudnason, som spelar Björn Borg, bodde på Island innan han 

fl yttade till Tyresö utanför Stockholm.  Stellan Skarsgård från 

Göteborg som har åtta barn, varav fyra är skådespelare, spelar 

Borgs tränare Lennart Bergelin. Leo Borg, Björn Borgs son, 

spelar 9-13-årige unge Borg i fi lmen.  Tuva Novotny, som är 

dotter till skulptrisen Barbro Hedström, bor i Danmark, talar 

bland annat norska, men är född i Sverige, spelar Borgs fru 

Mariana Simionescu. 

Filmen ”Borg vs McEnroe” handlar om åren i Björn Borgs 

liv från Södertälje till världseliten, parallellt med åren i John 

McEnroes liv i USA. Filmen skildrar hur Borg, som är världs-

etta i tennis, kämpar för att vinna sin femte wimbledon-

seger när han möter rivalen McEnroe. När de till slut spelar 

fi nalmatchen i wimbledonmästerskapen 1980, kommer den 

att anses vara en av de bästa tennismatcherna i världen genom 

tiderna.    

HUR HAMNADE VI HÄR?

SWEA Virginia Beach har en riktig eldsjäl i Anette Johnson. 

Hon startade fi lmfestivalen 2013. I år har hon dragit igång inte 

bara en utan två fi lmfestivaler. En fi lm, Borg vs McEnroe, på 

MOCA Museum i Virginia Beach och en treveckors festival 

på NARO Cinema i Norfolk.

HUR GÖR MAN?

Man utser en fi lmkommittee. Sen väljer man fi lm och kontaktar 

distributören för att få tillstånd att visa fi lmen. Man väljer lokal 

där man visar fi lmen, skaff ar diverse andra tillstånd såsom ABC 

licens, ordnar försäkring och väljer ut produkter att sälja.

Vi marknadsför vår fi lmkväll med broschyrer som gjorts av 

”Film ska ses på bio” har man hört sedan barnsben.  

Det är kanske ett av de enklaste och billigaste 

sätten att sprida kultur, om man tänker globalt.

T E X T :  A N E T T E  J O H N S O N ,  E W A  M U S C A R I 

O C H  G U N I L L A  N O A K S S O N  B U R K E

SWEA Volontärer förbereder Bergmans Höstsonaten.

F O T O :  E V A - K E R S T I  F R E Y S S

presen
ts

www.virginiabeach.swea.org  $10

Concession stand with wine, beer, 

and Swedish candy. 

Doors open at 2pm and 6pm 

SIXTH Annual FILM FESTIVAL

proud sponsor of

            
        

at       
Thursday, October 11, 2018 at 3pm and 7pm

proud sponsor of
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TWO SCREENINGS

THE INCREDIBLE TRUE STORY OF 

TWO LEGENDARY RIVALS

Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgård
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grafi kern Helene Kastenbaum, som är SWEA-medlem. Vi 

annonserar via Facebook och andra sociala medier.

Vi är mycket tacksamma för våra generösa sponsorer som varit 

ett stöd sedan vi startade.  

För att dokumentera varje fi lmfestival har vi vår professionella 

fotograf  Eva-Kersti Freyss, som också är SWEA-medlem.

Filmer som vi tidigare visat på MOCA Museum är 

2013 ”Nobels Testamente”

2014 ”Simon och Ekarna”

2015 ”Micke och Veronica”

2016 ”En man som heter Ove”

2017 ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”.

MOCA, Virginia Museum of Contemporary Art, där vi visar 

fi lmen, har en salong som har 268 sittplatser. 

Eftersom vi för första gången visar en sportfi lm har vi involverat 

tennisintresserade i vårt område, bland annat en professionell 

tennislärare, som introducerar vår fi lm.

Detta år har vi också tävlingar och spel samt att vi visar en 

privat samling tennisracketar.

Den andra fi lmfestivalen börjar fyra dagar senare, dvs den 15 

oktober.  

I år fi rar hela världen Ingmar Bergmans 100 års jubileum! 

Naro Cinema är en av de äldsta biograferna i Virginia och är 

ett perfekt ställe för vår Ingmar Bergman-festival. 

Vi hyrde 16 av Bergmans mest populär fi lmer och i samarbete 

med Mal Vincent, som är fi lmkritiker och Ingmar Bergman-

entusiast, fastnade vi för “Höstsonaten”, “Sommarnattens 

leende” och “Smultronstället”.

Mal Vincent säger om Bergman: “Film history is limited to 

BB (before Bergman) and AB (after Bergman). Ingmar Berg-

man has changed forever the way people see fi lms and lifted 

all preconceptions of imitations and psyche, spiritual debate, 

religion and, indeed, the meaning of life. Ingmar Bergman's 

fi lms have opened new vistas for the way fi lm can communicate 

to audiences that Hollywood never knew existed.”

Det är verkligen roligt att sprida svensk kultur, speciellt detta år 

då vi har så mycket att fi ra. Att fi ra Ingmar Bergmans jubileum 

gör oss både stolta och tacksamma för att vara svenskor.  Man 

kan se en bra fi lm och samtidigt smaska på en bit svenskt godis!

Kö för att köpa biljett till Bergmans Höstsonaten.

Anette Johnson, Mal Vincent och Gunilla Burke vid Höstsonaten.
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KRÖNIKAN

Krönika Hösten 2017 i SWEA Magazine Singapore.

Minns ni Radiotjänsts reklamfi lm om vikten 

av att betala TV-licensen? En pojke föreslog 

att den som inte betalar TV-licensen borde 

få en snigel på ögat. Det skulle ju inte vara 

något vidare straff  i den här delen av världen 

eftersom folk här gärna betalar för en tub 

snigelslem för det sägs föryngra huden. De 

skulle ju gladeligen bli ertappade av en TV-

pejlare och få snigelslem i ansiktet alldeles 

gratis. 

Vi svenskar vill bli bruna medan asiaterna 

vill vara så vita som möjligt, ja det är en 

förenkling men visst gäller det rent generellt? 

En brunbränd person med solblekt hår framstår 

som lyckosam för oss, hen har haft råd med 

semester på något soligt ställe, medan asiaterna 

associerar solbränd hud med utomhusarbete och det står inte 

alltid så högt i kurs. 

Hur är det då med oss expats? Ja, man känner igen en nyanländ 

svensk på den solbrända huden. De som nyligen fl yttat hit till-

bringar gärna helgerna vid poolen, medan vi som bott här ett 

tag söker parasoll och skuggande palmer. Ibland får man höra 

lite lustiga kommentarer, som när vissa personer solar galet 

mycket innan semesterresan till Sverige. – Folk förväntar ju sig 

att vi ska vara bruna och vi kan inte komma hem som värsta 

blekfi sarna. 

Eller som när man stöter på en bekant som vanligtvis är rätt 

blek, men plötsligt är knallbrun. Hon slår 

ned blicken och förklarar aningen generat:

– Ja, jag vet, vi har haft gäster en vecka…!

Aha, det förklarar ju saken. När man har gäster 

vill de tillbringa all tid utomhus och man 

tvingas släppa sin luftkonditionerade vardag 

och svettas på stranden istället. Helt plötsligt 

är man lika brun som turisterna.

Nyanlända västerlänningar har ofta problem 

med att hitta sina favoritprodukter på varuhus 

och apotek. 

– Varför har alla underlagskrämer tio nyanser 

av vitt? Jag vill ha min vanliga bruna! Varför 

står det whitening på ansiktskrämen? Blir jag 

zebrarandig om jag använder den i solen?

Efter ett tag lär man sig hitta sina toalettartiklar, och det som 

inte fi nns ber man gäster ta med sig från Sverige. Allt eftersom 

tiden går och pigmentfl äckarna består börjar man kanske bota-

nisera även bland blekmedelsprodukterna. Där fi nns ett enormt 

sortiment, och man inser att de internationella märkena har helt 

andra kollektioner i Asien. Det fi nns till och med blekmedel för 

intimt bruk. Jag skulle så gärna velat tjuvlyssna på produktions-

mötet där man beslutade sig för att producera just dessa hud-

krämer: ”Låt oss tillverka en salva som förvandlar brunögat 

till albino!” 

Ja, det är väl typiskt att man är som brunast på den enda platsen 

dit solens strålar inte når. 

ATT BLEKAS ELLER BRÄNNAS?

MALIN LAGER
Singapore

SWEA Internationals årsmöte hålls på Hotell Novotel

Bangkok Ploenchit Sukhumvit i Bangkok.

LÖRDAGEN DEN 30 MARS KL. 10.00.

Alla SWEA-medlemmar hälsas varmt välkomna!

Mer information följer inom kort.

VÄLKOMMEN TILL DET 
INTERNATIONELLA ÅRSMÖTET 

2019!

Flytta till USA? 

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

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

        Kontakta Viveka Kjellgren 
          Licensierad Fastighetsmäklare

A: 203.227.4343  M: 203.984.2499 
E-mail: kjellgrenv@raveisre.com

www.VivekaKjellgren.com 

  “My Professionalism,  
    Your Peace of Mind” 

du skall 
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Jag möttes av en vacker mörkhårig kvinna som sprudlade 

av energi. Alexandra von Schwerin heter hon och är den 

nuvarande slottsfrun.  Hon är sedan 2003 gift med Carl-Johan 

von Schwerin och har, tillsammans med sex forskare i kvinno-

historia, skrivit denna bok som på många vis delger oss vilken 

viktig roll kvinnorna spelade i skötsel av slott och lantbruk 

trots att man hittills i historien nästan bara talat om männen 

och angett kvinnorna enbart som "hustrur".

När Alexandra, som varit journalist, som nygift kom till 

Skarhult undrade hon “Vad skall jag göra här” och hade den 

förutfattade meningen att en slottsfru putsar silver och ordnar 

blomsterarrangemang. Men av nyfi kenhet (och nyfi kenhet är 

ju en av förutsättningarna för att man skall kunna bli en bra 

journalist) började hon bläddra i slottets arkiv. Och när hon 

börjat kunde hon bara inte sluta, det var så intressant, hon var 

fullständigt tagen.. 

Alexandra är född i Genève den 5 september 1970 och där  

bodde hon med sina svenska föräldrar (efternamn Frick) tills 

hon fyllt 10 år då familjen kom till Stockholm. Alexandra gick 

först på Franska skolan och tog sedan studenten på Östra Real.

-Franska var mitt modersmål men jag har alltid känt mig som 

svensk, säger hon. Jag  är uppvuxen med svenska traditioner, 

häradsdräkt, Lucia och midsommar och alla somrar i Falsterbo.

Vad tyckte du mest om i skolan?
-Jag visste tidigt att jag ville bli journalist och det gjorde att jag 

intresserade mig mycket för alla samhällsvetenskapliga ämnen 

samt språk.

Den dolda 
kvinnomakten
Under min korta Sverigevistelse i somras råkade jag 
se i en dagstidning att en bok med titeln “Den dolda 
kvinnomakten” tillsammans med en utställning i 
samma ämne fanns på Skarhult, ett renässansslott 
i Skåne mellan Lund och Eslöv,  ganska nära Flyinge 
där jag växte upp. Jag bestämde mig genast att 
åka dit, det lät ju spännande med “Den dolda 
kvinnomakten”. Och det var spännande.

T E X T :  A N N - M A R I E  K J E L L A N D E R , R O M

F O T O :  M A L I N  L A U T E R B A C HF O T O :  R A L F  T U R A N D E R

Hur ser ditt dagliga liv ut nu?
-Skarhult har varit i privat eller kunglig ägo sedan 1300-talet 

och aldrig tidigare varit öppet för allmänheten. När vi nu 

skrivit boken om kvinnorna ville vi också berätta om dem i 

utställningsform. Jag lovade Carl-Johan att det skulle bli en 

sommar, men nu öppnar vi varje sommar för att fortsätta berätta. 

Besökarna kommer från hela världen. Historien i “Den dolda 

kvinnomakten” handlar förstås inte bara om Skarhults slotts-

fruar utan om de tusentals svenskor som fört vårt land framåt 

socialt, politiskt och ekonomiskt de senaste 500 åren men som 

ännu inte fått en rättmätig plats i våra barns historieböcker.

-Så min arbetsdag handlar ganska mycket om att sprida 

information om vårt projekt om den dolda kvinnomakten 

som nu fi nns i bokform, i utställningsform och i fi lmform.

Alexandra föreläser över hela Sverige på bibliotek, på företag 

och föreningar.  Dessutom är hon mamma till tre tonårsbarn 

med allt vad det innebär av läxor och livssamtal.

-Jag är också hustru till en härlig man, jag är dotter och jag är 

väninna, så jag lägger mycket tid på mina relationer.

Vad ägnar du dej mest åt?
-Att gå runt och prata med alla som är på Skarhult. Det tycker 

jag är jättekul! Med mina kollegor och våra besökare.

Sportar du också?
-Hahahahaaa ja det gör jag, försöker jogga tre gånger i veckan. 

Har också precis börjat med de fem tibetanerna, 21 yogaövningar 

i rad som lovar “evig ungdom”. Jag är säkert grundlurad.

JAG BER ALEXANDRA ATT BERÄTTA OM SKARHULT OCKSÅ.

Skarhult är ett av Sveriges bäst bevarade renässansslott från 

1300-talet och har varit i familjen von Schwerins ägo i snart 

200 år. Här bor och verkar Carl-Johan och Alexandra von 

Schwerin med sina tre barn. Gården är på 1000 hektar. Här 

odlas spannmål, potatis och morötter och här fi nns hönor som 

värper ekologiska ägg.

Paret är notoriska entreprenörer och hittar alltid på nya projekt, 

allt från förnyelsebar energi och ekologiskt jordbruk, till att 

ge historiens kvinnor upprättelse. Det mest  fascinerande med 

detta arbete är att det har varit så lätt att hitta information om 

kvinnorna och ändå skriver inte historieböckerna ett ord om 

kvinnornas makt under århundraden.

Nu har Alexandra gjort det och vi kan alla få chansen att 

imponeras av vad våra företrädare åstadkom. Verkligen en 

fascinerande insats tycker jag och uttrycker min stora beundran 

för Alexandra.
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Intervju med Inga Marie Carmel (Marie) – Väverska

Marie - berätta lite om dig själv och hur du kom till Austin!

-Jag är väl en livslång utlandssvensk - vi fl yttade till USA när 

jag var 8 år. Min pappa jobbade först som handelssekreterare 

och sedan för ett dotterbolag till Statsföretag. Vi bodde i USA 

under skolåret och i Sverige på sommaren.  Jag brukar skoja 

att jag kom hit när jag var 8, men kom inte fram förrän jag var 

18 och fl yttade hemifrån.  Jag gick i Jr. High och High School 

utanför New York, i Connecticut, och i college på University 

of California, Berkeley, där jag studerade landskapsarkitektur. 

1992 fl yttade min man och jag till Austin, där han är professor i 

lingvistik på University of Texas. Själv hade jag eget företag som 

‘designer/builder’ av privata trädgårdar, först i Kalifornien och 

sedan här i Austin. 2006 bestämde jag mig för att satsa på att 

väva i stället och nu undervisar jag i vävning och ibland väver 

jag på beställning.

Kathys inlägg 
i SWEA Världens Facebook-grupp

-BLEV STARTEN PÅ FORUMS SWEA ART-REPORTAGE

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

I D É :  K E R S T I N  D A H L ,  S I N G A P O R E / J A K A R T A

I fl era år har jag haft i mina tankar att starta en Art Group i SWEA Austin. 
 I år blev det äntligen av! Jag ville presentera våra egna konstnärer först. Högst upp på min lista 

var Inga Marie Carmel som ofta lägger ut bilder av sina fi na alster på facebook. 
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När gick du med SWEA Austin och varför?
-Jag var en av de grundande medlemmarna. Jag hade länge 

saknat att vara med i en svensk gemenskap, eftersom det var så 

jag växte upp.  När jag fi ck höra att Elisabeth (Kihlberg) skulle 

starta en SWEA avdelning i Austin ville jag vara med.

Var började ditt intresse för svensk vävning? Hur länge har du 

hållit på med det? Var får du din inspiration ifrån?
-Jag minns inte när jag började väva; jag hade en liten Brio 

vävstol när jag var liten och vi bodde i Danderyd.  En stor del 

av sommaren bodde vi hos min mormor utanför Kalmar, på 

samma gård som mamma växte upp på. Där fanns ju vävstolar 

också. Det känns som om vävningen alltid var där… och så 

tilltalande!  Mamma och mostrarna, alla vävde, och stickade. 

Vi satt där på gården allihop och stickade ibland, det var liksom 

något man bara skulle kunna. Min farfarsfar var färgmästare på 

ett spinneri. Så det kanske ligger i blodet. Jag vet att jag alltid 

har gillat färg, garn och vävstolar.  Det kanske har att göra med 

att jag vill hänga fast i något som känns riktigt svenskt, efter-

som jag bott utomlands så mycket. 

Familjen har kvar stugan i Stockholms skärgård och min 

man och jag tillbringar somrarna där. Det är så fi nt att sitta med 

min lilla grindvävstol och titta ut på vattnet och väva, känns 

som om något av naturen kryper in.

Inspirationen kommer både från gamla svenska textilier, mest 

linnevävar, men också mycket från Japan. Det fi nns ett under-

ligt samband mellan japansk och svensk stil i hantverk. Båda 

kulturerna har en stark känsla för naturen och ett enkelt form-

språk.  Jag gillar också att ibland leka lite med olika material 

som halm, metall och elektronik.

Jag vet att du har varit fl itig med att vidareutbilda dig i olika 

vävningstekniker. Berätta lite om var och hur ofta du har gjort 

det.
-Man lär sig aldrig allting om ett ämne som vävning! Vi har 

olika workshops genom vår vävförening i Austin och dom går 

jag ofta på. Nu i oktober ska vi lära oss om ikat * av en kvinna 

vars familj är från Japan. Flera år har jag kunnat resa till Sätergläntan 

i Dalarna och delta i kurser där.  Jag gick även nybörjarkurser på 

Medborgarskolan när jag bodde i Stockholm på 80-talet!

Men det största är Handweavers Guild of America’s (HGA) 

program som heter Certifi cate of Excellence in Handweaving 

(COE) och som tog mig 3 år. Man väver 40 prover i olika 

tekniker och skriver om ämnen som färglära och designteori. 

Sedan skickar man in allting till HGA och de antingen god-

känner eller inte.  Det var jobbigt, men jag lärde mig väldigt 

mycket.  

Det skulle vara kul att någon gång ta ett helt år och gå en kurs 

på Handarbetets Vänner i Stockholm. 

Vilket är ditt största mål, som du vill nå, inom vävning?  
-Jag vill bli bättre och skickligare och lära mig så mycket som 

möjligt om teori och hur vävar fungerar. Det är ett stort ämne, 

och en rolig blandning av teori och konst. Jag gillar det tekniska, 

och är inte särskild road av ”free-form” vävning. Det är just 

trixet att kunna vara kreativ inom tekniska ramar som jag tänder 

på.  Och så gillar jag själva vävstolen, maskinen.  Jag har vävt 

på svenska vävstolar hela mitt liv, 4 skaft och trissvävstol, men 

när jag passerade COE så ville jag ge mig själv en present och 

då uppgraderade jag min vävstol till 10 skaft och kontramarsch. 

En dag vill jag prova på en dragvävstol!

Hur kan vi påverka svenska ungdomar att behålla denna 

konst levande? Vad kan SWEA göra för att främja svensk 

hemslöjd?
-Jag tycker det viktigaste är att barn får vara med och slöjda, 

lära sig jobba med händerna och att de ser att föräldrar gör det 

också. Vår son, Jonas, var med mig två somrar på Sätergläntan. 

Han fi ck lära sig att tälja och smida. Och jag själv lärde honom 

att sy. Jag tycker också att det är bra om barnen vet att de inte 

behöver vara experter, att de får göra misstag.  Som jag säger 

till mina elever — “Om du inte begår några misstag så är det 

för att du inte försöker tillräckligt mycket”.  Ge barnen grind-

vävstolar och knivar och låt dem prova sig fram och känna hur 

roligt det är att skapa något med händerna!

*Ikat – en mönsterteknik inom vävtekniken. Red. Anm.

”Vi satt där på gården 
allihop och stickade ibland, 
det var liksom något man 

bara skulle kunna.”
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Jag har sedan tonåren tecknat och målat och jag 

växlar mellan olja, akryl, akvarell och krita eller allt 

på en gång. Fast det blir mest olja. 

Det är ljuset som fascinerar mig och jag får inspiration 

av naturen i mitt skapande. Som målare är jag autodidakt, 

men under åren har jag också studerat måleri i olika 

studieförbund och hos olika konstnärer.

Första gången jag ställde ut var när jag blev antagen till 

”Vårsalongen” på Västerås Konstmuseum 1999. 

Jag har haft separata utställningar på Sagå-galleriet 

i Nykvarn och Fiskarstugan i Skanör och har med-

verkat i fl era samlingsutställningar i Sverige, Estland, 

Frankrike, Schweiz och Spanien.

Jag är medlem i SWEA Art International, SWEA 

Art Stockholm (där jag även är kontakt-person) och 

MåMA (Målargruppen Maria).

Det är ljuset som 
fascinerar mig och 
jag får inspiration 
av naturen i mitt 

skapande.

”

Monica 
Karlberg
STOCKHOLM

Åsa Bujon
STOCKHOLM

”Min bildvärld varierar, ofta 

med naturen som inspiration. 

Under skapandet blir kanske 

motivet spegelvänt, fragment 

spelar huvudroller, realistiska 

och/eller abstrakta uttryck for-

mas i färg och ljus! Jag arbetar 

mest i olja på duk, pannå eller 

papper, där man också kan se 

att jag har studerat kinesiskt 

tuschmåleri. Numera använder 

jag ofta en ny collageteknik, 

”transparencia”, med silkes-

papper och gum arabica.” 

Efter många år inom arbetslivet 

började Åsa 1998 ägna tid åt 

måleri i sin ateljé i Stockholm 

parallellt med arbete och konst-

studier. Sedan 2001 har Åsa 

haft återkommande separat-

utställningar i Stockholm med 

omnejd, Göteborg och Estland. 

Dessutom återfi nns hennes verk 

i jurybedömda utställningar 

i Sverige, Frankrike, Polen, 

Bulgarien och Estland. 

2004 målade Åsa en av mega-

hästarna vid SWEA Interna-

tionals 25 års-jubileum; hennes 

häst fi nns i Boston, USA. År 

2011 tog Åsa initiativet till 

SWEA Art Stockholm och var 

kontaktperson där 2011-2014. 
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Jag har alltid älskat att teckna, måla och sjunga sedan 

barnsben. 

I tonåren var min stora hobby att teckna i blyerts med 

gamla svartvita fotografi er som förebild. Det blev många!  

Allt eftersom tog intresset för musiken över och så 

småningom familjeliv, så jag lade tecknandet på hyllan.

I 40-års åldern lockades jag tillbaka in i konsten av goda 

väninnor, och tog då upp målandet igen. I början målade 

jag i akryl men fi ck sedan upp ögonen för konstformen 

Zentangles, en konstform där man målar olika mönster 

i tusch. Jag har sedan dess alltmer övergått till tusch och 

mixed media. 

Eftersom jag även älskar smycken och allt som glittrar, så 

är det spännande att använda detta i mina tavlor. Det har 

gjort att jag utvecklat min egen stil av Zentangles och 

mina tavlor får mitt eget personliga avtryck. 

Jag bygger gärna upp mina tavlor i olika lager och använder 

ibland även stämpelteknik, bladguld/silver/koppar och 

diverse andra spännande material som jag hittar.

Mitt måleri är som en meditation för mig. När jag väl 

har börjat måla, försvinner jag lätt in i min egen värld 

och det som är runt mig är helt plötsligt långt bort. 

Annelie 
Nikou
SINGAPORE

Jag har varit aktiv medlem i 

SWEA Moskva i nio år. Förra 

året fl yttade jag till Kiev (Ukraina), 

som, tyvärr inte har någon SWEA 

-avdelning ännu. 

Jag har varit intresserad av att måla 

och rita sedan tidig barndom, och 

har gått på konstskola i Litauen 

(där är jag uppvuxen). Sedan 2000 

bor jag i Sverige och de senaste 10 

åren också i Ryssland och Ukraina 

p.g.a min mans jobb. Jag har 

medicinsk utbildning, men jag har 

alltid haft konst som hobby och de 

senaste åren har det blivit en gan-

ska stor del av livet. Temat i mina 

tavlor är ganska brett, det kan vara 

människoporträtt, djur, abstrakta 

bilder eller stilleben. De är oftast 

färgrika, optimistiska och med en 

glimt av humor. Jag målar mest i 

olja med knivteknik. 

Ruta Jyde
MOSKVA
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Efter 15 år utomlands 

med familjeliv och 

en del konststudier har 

jag landat i Göteborg/

Falkenberg. Vi har en 

trevlig SWEA Art-grupp 

i Göteborg som träff as då 

och då men det är alltid 

svårt att få ihop hela 

gruppen eftersom vi 

alla är på resande fot 

året runt.

Jag målar i olja 

och akvarell och 

målar för tillfället 

på ett tema med gammalt 

porslin. 

Anita 
Forsman
GÖTEBORG

Karin 
Rosenquist-

Schager
SAN DIEGO

Jag började min karriär som originalare på 

Dagens Industri i slutet av 

1990-talet och insåg direkt 

att det var grafi sk 

formgivare jag 

ville bli. Efter 

två år på konst-

skola i Stockholm 

fl yttade jag till Los 

Angeles år 2000 och 

tog examen i Fine 

Arts och Graphic De-

sign ett par år senare. 

Sedan dess har jag ar-

betat som formgivare och 

illustratör. Numera bor jag 

i San Diego med min familj. 

År 2015 startade jag eget företag. Jag arbetar nu på heltid 

som frilansande designer under namnet Karin Creative 

och är ägare till Love STHLM Inc där jag säljer egen-

designade tryck och inredningssaker genom min hem-

sida. För ett par år sedan återfann jag kalligrafi konsten, 

något som jag som tonåring ofta satt och skrev hemma. 

Stilen "modern calligraphy" blev ett nytt intresse och 

något som jag ofta använder mig av i min design. Jag 

arbetar mest med akvarell och bläck. Att skriva texter 

och dikter i kalligrafi  är som terapi för själen och stillar 

min hemlängtan lite. 

Det har alltid funnits en växande hemlängtan inom mig. 

Med min design och mina tryck återskapar jag en del 

av den känsla som fanns när jag bodde hemma och jag 

använder min kalligrafi  som ett kreativt uttryck för min 

längtan till Sverige. Love STHLM Inc har dessutom gett 

kontakt med andra svenskar som bor utomlands, som har 

samma hemlängtan och som uppskattar det skandinaviska 

i min konst.



Jag har gjort en serie 

skulpturer på temat 

”Hyllning till barnen”.

Att bli mor var det fi naste 

ögonblicket i mitt liv. Mitt 

barn har gett mig glädje 

och kraft som lett till nya 

utmaningar och framgångar 

genom livet.

När jag sedan blev mor-

mor ville jag formulera det 

i en hyllning till livet och 

till barnen. Det har nu bli-

vit ett antal skulpturer på 

samma tema.

Lika viktig som modern är 

ju fadern. 

”Hyllning till barnen” som 

var den första skulpturen 

fi nns i privat ägo. 

"Father and Child", 

"Mother and Child” och 

”Winged Caryatid” kom-

mer under hösten att gjutas 

i brons hos ett välrenom-

merat bronsgjuteri i Porto. 

Skulpturerna fi nns nu för 

beställning.

Helena Björnberg
PORTUGAL

Att bli mor 
var det 
finaste 
ögonblicket 
i mitt liv.

”AA

”

Vilken lycka att få ingå i 

en SWEA Art grupp!

Jag är med i SWEA Art 2 

i Stockholm.

Målade mycket som ung, 

vävde, sydde, skapade kläder 

osv. Sedan tog allt annat 

över, men nu fi nns tiden och 

det är härligt roligt att vara 

igång igen. Målar i akvarell 

och akryl. Försöker med 

mina bilder skapa glädje 

och målar gärna med starka 

färger  

Kan det vara inspiration från 

tiden i Mexiko där Frida 

Kahlo och Diego Rivera är de 

stora konstnärerna? Jag njöt av 

varje möte med deras konst.

Cecilia
Westman

STOCKHOLM
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Elisabet 
Jerneborg 

Ståhl
STOCKHOLM

Vår familj fl yttade till London 1980 

och efter en tid där tog jag upp 

mitt intresse för konst igen.

Under fl era år gick jag på akvarell- och 

oljemålningskurser, vilket var mycket 

givande. Dessutom träff ades en grupp 

Sweor och målade tillsammans. 

Jag har haft ett fl ertal utställningar både 

i England och Sverige och mina tavlor 

fi nns nu i fl era hem runt om i världen.

De senaste åren har jag tyvärr inte kunnat 

måla, främst på grund av utrymmesbrist, 

så jag har mest ägnat min tid åt quiltning.

Jag har nu en studio, en bit utanför 

Stockholm, sedan några månader till-

baka och jag ser fram emot att ta tag i 

mina oljefärger igen, glatt påhejad av 

min man och mina döttrar.

Mina tavlor och ett fåtal av mina quiltade 

alster fi nns på www.eliza.net

NU ÄR DET DAGS 
ATT NOMINERA TILL 
SIGRID PASKELLS 

STIPENDIUM 
INOM SCENKONSTERNA 

2019!

SWEA inbjuder alla medlemmar att skicka 

in förslag på kandidater till Sigrid Paskells 

Stipendium som år 2019 utdelas i 

instrumentalmusik. Stipendiet ges ut inom 

scenkonsterna: sång, dans, teater och 

instrumentalmusik med en konstart i taget 

under en rullande fyraårsperiod. 

Stipendiet är på USD 10.000 och avser 

unga, lovande svenskor/ar i början av sin 

karriär. Stipendiet utlyses inte, utan en 

kommitté söker aktivt kandidater. Förslag 

kan även inkomma från individuella SWEA-

medlemmar och avdelningar. 

Nominera din/er kandidat genom att fylla i 

blankett på https://paskell.swea.org/ med 

alla uppgifter om kandidaten, motivering och 

uppladdade elektroniska fi ler. Blanketten 

skickas automatiskt till kommittén. 

Den föreslagna kandidaten får inte vara en 

Swea eller nära anhörig till en medlem i SWEA. 

Nomineringsförlagen skall vara kommittén 

tillhanda senast den 15 januari 2019. 

En jury utser stipendiaten. Valet bekräftas 

av SWEA Internationals styrelse på 

årsmötet den 30 mars 2019 i Bangkok.

Stipendiaten förväntas göra en enkel 

redovisning för hur stipendiet använts i 

samband med stipendieutdelningen. 





Kära SWEA, 
Du håller just på 

att fira din 40 årsdag 
och jag vill så gärna 

hylla dig.

1979

SWEA grundas i Los Angeles 

av Agneta Nilsson.

1982

SWEA International bildas 

efter SWEA Toronto grundats 

som första avdelning 

utanför USA.

1983

Vårt äldsta stipendium 

“Litteraturstipendiet”, för forskning 

i svenska språket, litteratur och 

samhälle, instiftas.

1989

Utmärkelsen Årets Svenska Kvinna 

delas ut för första gången i Los Angeles 

i samband med SWEAs 

10-års jubileum.

1990

Stipendiet för studier i 

interkulturella relationer instiftas, 

idag Agneta och Gunnar Nilssons 

stipendium för studier i 

interkulturella relationer.

1996

SWEA debuterar på the 

World Wide Web. www.swea.org

1999

SWEA fi rar 20 år i samband med 

Internationella styrelsemötet i Rom.

“Swedish Women, God bless you”, 

sa Påven inför alla åhörare utanför 

St. Peterskyrkan.

2002

SWEA indelas i sju regioner, 

tre i Europa, Mellanöstern och Afrika, 

tre i Nord och Syd Amerika och en i 

Asien. De sju regionordförandena 

utgör  SWEA Internationals styrelse 

tillsammans med IO och VIO.

2004

SWEA fi rar 25 år i Stockholm med 

pompa och ståt. Över 1000 Sweor 

deltog. 14 två meter höga dalahästar, 

målade av Sweor, paraderade i 

Strandvägsallén under jubileet.

1. SWEAs grundare Agneta Nilsson. 2. Emily Slawski, Paskell stipendiat 2013. 3. Agneta Nilsson 
och HKH Drottning Silvia, Årets Svenska Kvinna 2001. 4. Sweor på världsmöte i Perth 2017.
5. Sweor i Rom 1999. 6. Christina Moliteus (IO 2004), Prinsessan Christina och Agneta Nilsson. 
7.  SWEA på World Scout Jamboree, Kristianstad 2011.  8. SWEA  Stockholms  grundare  Ettan  Bratt. 
9. Jubileum 2004. Årets Svenska Kvinna Barbro S. Osher tillsammans med IO Christina Moliteus.
10. Karin Atthoff, interkulturell stipendiat 2000, och Inger Schubert, ÅSK 2006. 
11. Heidi Synnøve Djuve Litteratur stipendiat 2018.

1.

3.

4.

5.

D VÄNSKAP     40-ÅR AV VÄRLDSVID VÄNSKAP    40-ÅR AV VÄRLDSVID VÄNSKAP     40-ÅR AV VÄRL

            hade jag 

som 35-åring börjat tänka på Dig när 

Margareta Adler, en svenska som bodde i 

Beverly Hills, ringde mig och undrar om 

inte “vi” skulle göra en riktig julbasar. Jag 

hade tagit initiativet till en julmarknad här 

i Los Angeles 1967, då jag som medlem 

i vårt nystartade kyrkoråd i San Pedro 

behövde hjälpa till att samla in pengar till 

en prästgård för vår svenske pastor. Jag kom 

ihåg att min kära mamma i Stockholm hade 

deltagit och varit ansvarig för fl era stora 

basarer i Norra Latin som 

varje år behövde pengar till 

sin sommarkoloni. Sagt och 

gjort, jag ägnade sommar-

en 1967 till att tigga ihop 

mängder med saker som 

donerades av olika svenska 

företag som jag ringde upp. Vi 

hade glädjen att  få allt skeppat 

till Los Angeles med Johnson Lin-

jens goda minne utan kostnad, och jag 

lyckats även få in allt utan att betala tull!

Det blev en stor succé med julmarknaden 

på vår Generalkonsul Walter Danielsson 

stora tennisplan. Många, många var de 

som hjälpte till att få ihop det hela och det 

blev ett fi nt resultat med $12 000 i vinst! 

Det räckte till att lägga som handpenning 

på ett trevligt hus 20 minuter från kyrkan 

i San Perdo. 

Margareta Adler hade inte glömt den 

julmarknaden och undrade om vi inte 

kunde göra en likadan igen! Sagt och 

SWEA GENO

2.

1 9 7 5



1979-2019

2004

Sigrid Paskells stipendium i scen-

konsterna utdelas för första gången.

Stipendiet ges ut inom de fyra 

scenkonsterna: sång, dans, teater 

och instrumentalmusik med en 

rullande fyraårsperiod. 2019 ges 

stipendiet ut i instrumentalmusik.

2005

SWEA samlar in ca 375 000 SEK till 

ett barnhem som drivs av svenskar 

i Thailand efter Tsunami-katastrofen.

2009

SWEA fi rar 30 år. I samband med 

30-års jubileet donerar SWEA-

avdelningarna 430 000 SEK 

till Nationalmuseum.

2011

SWEA-avdelningarna donerar nära 

150 000 SEK till World Scout Jamboree, 

som 2011 ägde rum i Kristianstad, 

Skåne. Scouter från sämre lottade län-

der fi ck tack vare donationen möjlighet 

att delta och uppleva Sverige.

2013

SWEA International på Facebook. 

Den slutna gruppen SWEA Världen 

är endast för SWEA-medlemmar.

2015

SWEA Global bildas för medlemmar 

som bor långt ifrån en SWEA-avdelning.

2018

Idag har vi 72 avdelningar i ett 30-tal 

länder på fem kontinenter och ca 

7000 medlemmar. Tio kommittéer: 

Kommunikation, Produkt, ÅSK, Litstip, 

Interkult, Paskell, BUS, Donation, 

Kongress, Finans samt Valberedningen. 

Intressegrupper: SWEA Art, SWEA Pro-

fessional, SWEA Care, Bokcirklar, Barn 

osv. Omkring 500 SWEA-medlemmar 

jobbar volontärt.

6.

11.10.

9.

7.

8.

LDSVID VÄNSKAP     40-ÅR AV VÄRLDSVID VÄNSKAP     40-ÅR AV VÄRLDSVID VÄNSKAP     40-ÅR A

gjort 1978 hittade vi en splitter ny lokal, 

The Pacifi c Design-center som just byggts 

färdigt. Vi gick dit och förhörde oss med 

ledningen om vi kunde få hyra en stor 

visningslokal som ännu inte hade fått några 

hyresgäster, och det fi ck vi. De förstod att 

vi skulle dra till oss många besökare, så vi 

fi ck denna stora sal för en billig penning. 

Succe igen och nu gällde det att kunna 

tala om vad vi skulle använda alla pengar 

till, som vi  fått in. Då dök mina tidigare 

tankar upp igen och jag kände att detta 

skulle bli en bra början på Din existens. 

Du hette inte redan då SWEA utan det 

kom till i början av 1979 när vi förstod 

att “Swedish Professional Women” skulle 

missuppfattas. En dag på väg hem från ett 

födelsedagskalas kom bara SWEA in i mitt 

huvud. Ofta stavade man Svensson med 

“W” när man kom till USA och då tyckte 

jag att SVEA kunde förändras till Swedish 

Women’s Association som lät bra men 

ville hitta något extra bra och seriöst för 

“E” i SWEA och så blev det SWEA och 

“E” stod för “Education”. Jag är så stolt 

och glad att Du fått fortsätta att heta 

SWEA i alla dessa 40 år. Det visade sig 

vara det bästa tänkbara namn för Dig, 

kort och lätt att säga!

Ja min kära SWEA nu har det gått 40 

år sedan du föddes och ingen kan vara 

stoltare än jag att få ha sett Dig växa 

upp till en förtjusande ung kvinna som 

tagit Dig igenom livet så här långt med 

den äran. Många är de som kommer 

att skriva vidare om Dig under detta 

år - och många är de Sweor som har 

hjälp till att forma och uppfostra dig till 

denna härliga kvinna. Jag niger djupt 

och tackar Dig varmt för alla härliga 

upplevelser jag har haft tillsammans 

med dig under de 40 åren som gått.

Jag vet att Du kommer att fortsätta 

att utvecklas i framtiden och väntar 

med spänning på att åter få hylla Dig på 

Din 50-årsdag.

                        Agneta Nilsson

OM TIDERNA 

Varje år har vi årsmöten 

där SWEA Internationals 

styrelse deltar (7 region-

ordförande, IO, VIO) plus 

sekreterare, kassör och 

SWEAs administrativa 

chef (12 st).

Vartannat år har vi 

Världsmöten där alla 

avdelningsordförande och 

SWEAs Internationella 

styrelse deltar. 

Världsmöten:

(tidigare hade vi Interna-

tionella styrelsemöten 

(ISM) där alla avdelnings-

ordförande satt i SWEA 

Internationals styrelse)

2005 New Orleans, USA

2007 Amsterdam, Holland

2009 Washington, DC, USA

2011 Kuala Lumpur, 

Malaysia

2013 Bologna, Italien

2015 Arizona, USA

2017 Perth, Australien

2019 Dubai, Förenade 

Arabemiraten
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År 2019 är det 40 år sedan SWEA såg dagens 
ljus i ett garage i Los Angeles hemma hos Agneta 
Nilsson. Mycket har hänt sedan dess och vi är 

idag ca 7000 medlemmar i 72 avdelningar i ett
trettiotal länder.

Här följer de planerade höjdpunkterna för fi randet:

30 MARS 

I samband med SWEA Internationals årsmöte i Bangkok går 

startskottet för vårt 40-årsfi rande

11 MAJ (10 – 12 MAJ)

Världens största 40-årsfest då alla medlemmar fi rar tillsammans

22 - 29 MAJ

Jubileumsresa till Sicilien (privat arrangemang)

2 – 5 JULI 

Sverigeresan till Bjärehalvön (privat arrangemang)

9 AUGUSTI

Halvdagskonferens med inbjudna talare, Stipendieutdelning och

Sverigemiddag i Stockholm

14 - 17 NOVEMBER 

Världsmöte i Dubai och fi nal för 40-årsjubileet

Dessutom fl era olika överraskningar och kampanjer under året

I samband med Sverigemiddagen arrangerar SWEA Stockholm 

aktiviteter och utfl ykter för samtliga deltagare

Väl mött nästa år att fi ra tillsammans med SWEA International!

SWEA Internationals kommunikationskommitté
40-årskommittén

gårrrrrrrrrrrrrrrr 
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F
örsta gången Sophie Cook kom i kontakt med Sverige 

var 1944. Som liten fl icka, bara sex år gammal, göm-

des hon tillsammans med sin lillebror Michael hos Ingrid 

Bruhlin som var sekreterare på det svenska konsulatet i Budapest. 

Ungern hade ockuperats av Nazityskland tidigare det året. Tack 

vare Ingrid klarade sig Sophie och Michael undan massdepor-

teringarna 1944 av alla ungerska judar till koncentrations-

lägren.

-Jag har Sverige att tacka för mitt liv, säger Sophie när vi ses i 

hennes vackra lägenhet högt upp i ett hyreshus i Washington, DC 

med utsikt över Rock Creek Park. 

Men det är inte för att tala om de dramatiska händelserna i 

Sophies barndom som jag är och hälsar på, utan för att höra mer 

om hennes senaste projekt – en historisk roman om Selma Lagerlöf. 

Förra året fi ck Sophie en donation av SWEA Washington DC 

som  möjliggjorde en resa till Sverige och gjorde att hon fi ck 

tillräckligt med material och intryck för att skriva klart sin bok. 

-Tack vare donationen kunde jag resa till Sverige och besöka 

husen i Falun och Landskrona där Selma bott och samla informa-

tion för boken. Det betydde mycket för mig. 

Boken är ingen omfattande biografi  utan handlar om vissa 

perioder i Selma Lagerlöfs liv. Sophie skriver till exempel 

om Selma som tonåring och ung vuxen, med fokus på den 

unga Selmas relation till sin far som går bort när hon är 27 

år. Familjen tvingas sedan sälja barndomshemmet Mårbacka i 

Värmland vilket drabbar Selma hårt. När hon tjugo år senare 

får Nobelpriset i litteratur köper Selma tillbaka gården med 

prispengarna.

-Det var min mamma och moster som väckte mitt intresse för 

Selma Lagerlöf. Som ungdomar i Ungern i början på 1900-talet 

slukade de hennes böcker i tysk översättning. 

-Under en resa i Sverige för sju år sedan när jag besökte 

Mårbacka, fi ck jag idén att skriva den här boken. 

Sophie beskriver hur fascinerande Selmas liv är att skriva 

om, både privat och som författare. Kärleksrelationen med 

Sophie Elkan, engagemanget i den tidiga kvinnorörelsen 

suff ragetterna, och det omfattande författarskapet.

Boken är nu så gott som klar men Sophie har ännu inte hittat 

någon som vill ge ut den. Medan hon fortsätter kontakta förlag 

Sophie Cook 
hyser varma 
känslor för 
värmländsk 
författare

i 

C 

na i 

mer 

erlöf. 

n DC 

on fi ck 

bok

T E X T  O C H  F O T O :  M A J A  P E R S S O N ,  W A S H I N G T O N  D . C .

SWEA DONATION

har hon börjat på sitt nästa projekt: en bok om systerskap med 

sin egen mamma och moster i centrum. Hela Sophies familj 

lyckades hålla sig gömda fram till krigets slut och klarade sig 

med livet i behåll. De fl yttade till USA där Sophies moster med 

familj redan befann sig. Sophie växte upp i New York och gifte 

sig så småningom och utbildade sig till advokat. Nu är hon 

pensionerad och njuter av sina barn och barnbarn. Och att få 

ägna sig åt skrivandet. 

-Är det inte jobbigt ibland att skriva, frågar jag Sophie innan 

vi avslutar vårt samtal.

-Nej, aldrig! svarar hon med eftertryck. Och så delar hon 

med sig av ett litet knep. Skriv aldrig ”färdigt” allt på en dag. 

Spara lite och gör en anteckning om det inför morgondagen. 

Då vet du hur du ska börja nästa dag.

Notering: Intervjun gjordes på engelska så alla citat är fritt över-

satta till svenska av Maja Persson.

Vykort på Selma från 

Sophies besök i Sverige.



MI KARLSSON BERGKVIST, 

ABU DHABI

1.Jag har varit medlem i 

SWEA sedan 2008.

2. Mitt första medlemskap 

var i SWEA Singapore. 

Redan de första svenskarna 

som vi kom i kontakt med 

där pratade sig varma för SWEA och alla fördelar med att vara 

medlem. Innan vi kom till Singapore hade vi bott i Australien 

och där var det då fortfarande ganska få svenskar, så därför 

kändes det bra att ha anknytningen till Sverige på nära håll.  

3. Det bästa med SWEA är det fantastiska nätverket och 

gemenskapen. Oavsett vilken fråga man har eller vad man 

behöver hjälp med, så fi nns det alltid en Swea som är 

beredd att svara eller bistå med tips och råd, i stort såväl 

som i smått. Jag upphör aldrig att förundras över den bered-

villighet jag alltid har mötts av, oavsett vem jag har kontaktat. 

Vi befi nner oss över hela jordklotet men ändå känns alla så 

nära. SWEA är en enastående organisation. 

SARA HALLSTRÖM, 

BANGKOK

1. Jag blev medlem i augusti 

2012 .

2. Min granne Kristina drog 

med mig på en ”After Work” 

en vecka efter det att vi 

kommit till Bangkok. 

3. Allt!!! Det fi nns bara positiva saker att säga om de 

förmåner SWEA erbjuder. Mest av allt uppskattar jag den 

samhörighet som erbjuds, känslan av att veta att du inte är 

ensam, att det fi nns kvinnor som stöttar och hjälper. Även 

som arbetande Swea är det ett otroligt nätverk. 

MONIKA WESTERLIND, 

STOCKHOLM

1. Jag har varit med sedan 

1994.

2. Jag blev inbjuden av 

SWEA Hongkongs styrelse 

1994 och blev utsedd till 

hedersmedlem såsom hustru       

till Sveriges Generalkonsul.

3. Det bästa med SWEA är kontakten med andra kvinnor, 

både när man bor utomlands och när man kommer tillbaka 

till Sverige. Alltid intressanta och bra program.

Jag var med och startade SWEA Berlin 1999 och var kontakt-

person i Slovakien.

SUSIE OGEBORG, 

BANGKOK

1. Jag blev medlem i maj 

2017. 

2. Via underbara svenska
mammor på skolan här i 

Bangkok.

3. Kamratskap och stöd.

PIA RIDSTRÖM, 

KUALA LUMPUR

1. Sedan 2014 när jag fl yttade 

till Kuala Lumpur. Det har 

inte funnits någon SWEA-

avdelning i de länder jag bott 

i tidigare.

2. Genom att andra Sweor 

hade pratat om det så tog jag kontakt med SWEA Kuala 

Lumpur när jag fl yttade hit.

3. Kontaktnät, vänner och en massa roliga aktiviteter.

Tre korta frågor till en medlem någonstans i världen.

1. Hur länge har du varit medlem i SWEA?

2. Hur kom du i kontakt med SWEA?

3. Vad är det bästa för dig med SWEA?  

KORT 

KONCIST...
&

34
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SWEA INTERNATIONAL ÄR STOLTA 
ÖVER ATT KUNNA PRESENTERA 
DUBAI, också kallad Framtidens Stad, 
som platsen för SWEAs Världsmöte, 
14 - 17 november 2019.
Dubai är såväl en stad som ett av de 
sju emiraten som utgör landet Förenade 
Arabemiraten. Här möter öst väst och 
hela världens nationaliteter och kulturer 
samlas och verkar sida vid sida. Dubai 
är inte bara en av världens läckraste 
städer, helt byggd i öken och vatten, det 
är också väldigt rent och modernt.
Det är inte mer än drygt 40 år se-
dan landet bildades och vad kan då 
passa bättre än att fi ra SWEAs 40:e 
födelsedag här? Själva världsmötet 
är förlagt till Dubai men många av 
de utfl ykter som kommer att erbjudas 
kommer även att gå till den fantastiska 
huvudstaden Abu Dhabi.
SWEA Mellanöstern är en blom-
strande avdelning som idag har 
ca 100 medlemmar i Dubai och 
ett tjugotal i Abu Dhabi. Årligen 
arrangerar de båda program-

grupperna över 120 aktiviteter!
Följ med till detta spännande och 
varierande resmål! Såväl Dubai som 
Abu Dhabi består av olika stadsdelar med 
olika karaktärer och sevärdheter. Här 
pratar man en mycket god engelska och 

känner man att arabiskan är ringrostig 
kan vi lugna er med att skyltarna också 
är på engelska. Samhället är multi-
kulturellt med infl uenser från olika delar 
av världen, inte minst från sin gamla 
kolonialherre Storbritannien. Emiratet är 
muslimskt och den arabiska kulturen är 
ett viktigt inslag i livet för såväl inhemska 
medborgare och infl yttade expats, som 
besökande turister.
I november är vädret sköna 25-30 
grader och här fi nns, förutom solen, 
vita stränder, en fantastisk arabisk kultur, 
vidsträckt ökenlandskap, världens högsta 
byggnad och fantastisk arkitektur, 
imponerande attraktioner, en god infra-
struktur, lyx i alla dess former, världsklass 
på restauranger och service och allt annat 
som du kan tänka dig. Visste du att 
Förenade Arabemiraten förra året också 
utsågs till världens näst tryggaste land 
(förstaplatsen gick till Finland) av World 
Economic Forum? Förenade Arabemiraten 
har också vunnit äran att välkomna 
World Expo 2020 i Dubai.
Ett program kommer att presenteras 
under hösten 2018 och anmäla dig kan 
du göra från januari 2019.
Välkomna ner till sandlådan och låt oss 
vidga era vyer. Vi ses den 14 november 
2019!
Marhaba!

VÄRLDSMÖTE I DUBAI 
14-17 NOV 2019
S
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Styrgrupp SWEA Dubai.

Från vänster Christina von Celsing, 

Mona Jensen, Lotta Blond, Linda Jacobsson,

Helena Lundberg och Maria Svedenhov.
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V
i är ett 30-tal Sweor som samlats på 47:e våningen på 

svenska FN-representationen för att lyssna på biträ-

dande myndighetschef Irina Schoulgin-Nyoni.

Irina inleder leende med att detta är hennes första SWEA 

- möte och att hon egentligen vill höra om alla oss som 

kommit för att lyssna.

”Eftersom SWEA är en förening för kvinnor med 

syfte att sprida svensk kultur tänker jag att jag vill 

fokusera samtalet med er på feministisk utrikespolitik. 

Det handlar på många sätt om mig personligen också,” 

börjar Irina.

Hon berättar att det är kul att företräda en uttalat 

feministisk regering. Det gör att man får möjlighet att 

prata om dessa frågor på riktigt, och omvandla dem till 

politik. Men i den värld som Irina rör sig i blir många 

nervösa när man börjar prata om feminism och feministisk 

utrikespolitik. 

Jag brukar säga direkt att jag representerar en feministisk 

regering och att vi därför vill prata om dessa frågor. När det 

först rullades ut var jag ambassadör i Mocambique, ett land 

med väldigt manlig miljö, framför allt inom politiken. Jag 

gjorde en ansträngning att alltid ta upp det i alla tal, och 

det blir ju en hel del tillfällen eftersom man gör många 

tal när man är ambassadör. Det blir till en början fnissigt 

och lite förvånat när man säger det, men det ersätts snart med 

nyfi kenhet och frågor. Ni har ju en manlig statsminister, hur 

går det ihop?... osv.

Ett lyckat projekt genomfördes i Maputo i samarbete 

med Johan Bävmans och hans fotoutställning ”Swedish 

Dads” med porträtt av föräldralediga pappor. Utställningen 

öppnade upp för en konkret diskussion.  Hur är det att 

vara pappa, vad är jämlikhet? Det blev följdreaktioner, 

vi uppmanade män i Mocambique att ta bilder på sin 

vardag som pappor. Som en jämförelse har män en dags 

pappaledighet i landet. Många unga män blev mycket 

engagerade och berättade att de ville vara hemma mer 

med barnen, lära sig laga mat osv, men att de av tradi-

tion ofta blev utsparkade ur köket av sina svärmödrar. 

Det skapades en parallell utställning med svenska och 

lokala bilder som turnerade i olika städer. Det blev ett 

handfast och roligt sätt att lyfta dessa frågor som verkligen 

berörde och många såg fördelarna med att män behöver få 

vara delaktiga i hemmet.

Irina berättar att det slagit henne att maktens korridorer 

SWEOR I NEW YORK 
besöker svenska FN

En kväll med Irina Schoulgin-Nyoni, ambassadör och biträdande myndighetschef 
på svenska FN-representationen i New York.

T E X T  O C H  F O T O :  J O S E F I N  L U N D G R E N  G A W E L L ,  N E W  Y O R K
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faktiskt är ännu mer mansdominerade i New York. Det 

anses ju fi nt att bli ambassadör i New York så då skickar 

länderna dem som anses vara de bästa, vilket ofta blir 

män, män, män…

När man är ensam eller i minoritet som kvinna i 

olika sammanhang blir det lite annan stämning. Det 

blir lätt en konservativ, stel manlig miljö. Ofta inser 

jag det först när jag jämför med till exempel en lunch 

med bara kvinnor. Det är direkt mindre prestige, det är 

OK att fnissa eller att dra ett skämt. Alla vet att man är 

seriös och kompetent också och ändå liksom.

”Min strategi för att inte bli så stel själv är att hålla 

fast vid min integritet och vara människa först, sedan 

yrkeskvinna”, berättar Irina.

Hur uttrycker sig det feministiska perspektivet i 

det Irina gör inom FN? Det handlar mycket om att 

se till att kvinnor är med mer i olika processer och 

diskussioner, berättar hon. Att kvinnor är med som 

aktörer och inte som off er. Kvinnor bygger samhällen 

bäst och behöver vara med när vi till exempel tar fram 

former för hur man arbetar mot terrorism. Det kan 

till exempel handla om att se till att det fi nns i alla 

fall en kvinna med när vi pratar om fredsprocessen i 

Libyen. Det är ett ständigt arbete med att belysa att de 

fredsprocesser där kvinnor varit med i faktiskt lyckas 

bättre på lång sikt. Ett annat exempel är när en enda 

mening i en resolution, om att kvinnor ska vara med i 

fredsprocesserna i Mali, visade sig göra jätteskillnad. De 

lokala kvinnliga civilrättsorganisationerna hörde av sig 

och tackade och menade att de då äntligen kunde få 

tillgång och tillträde till de viktiga diskussionerna, för 

det stod ju så i papperen. Vill man satsa på en hållbar 

utveckling av länder så behöver man involvera och 

engagera kvinnorna.

Irina får en fråga: ser hon om de kvinnor som lyckas 

ta sig fram i hennes kretsar är de som beter sig som 

män? Det känner hon verkligen igen. Det är ett nästan 

ett inbyggt och omedvetet beteende som män har att 

hålla varandra om ryggen. Jag har suttit på möten där 

kvinnor kommit med idéer som helt försummats och 

nästa sekund säger en man, EXAKT samma sak och 

alla höjer det till skyarna. Vi var vid ett tillfälle fl era 

kvinnor som gick ihop och lovade varandra att bemöta 

och lyfta allt som de andra sa. Vare sig vi höll med eller 

inte, faktiskt. Vi backade verkligen upp varandra och 

kunde säga saker som att, men det där var ju precis 

vad hon från Finland just sa och så vidare. Kanske att 

vi kvinnor behöver bli bättre på att stötta varandra så. 

Hur ser en arbetsdag för Irina ut, frågar någon. Det 

börjar  vid  åtta och innehåller  mail, möten, möten, möten, 

samtal och rapportering med Sverige och säkerhetsrådet. 

Den delen av dagen är klar vid ca 18. Sen behöver hon 

gå igenom mail igen och därefter kan det vara 2-3 

mottagningar och en middag på kvällen. Samt inläsning 

av material inför nästa dag…långa dagar måndag till 

fredag. Fredagskvällarna försöker Irina dock hålla fria. 

Då vill hon helst ta på sig mjukisar och munkjacka och 

laga pizza med sin man och sina två barn.

”Min strategi för att inte bli så 
stel själv är att hålla fast vid min 
integritet och vara människa först, 

sedan yrkeskvinna.”

Artikeln har tidigare publicerats i SWEA Magazine New York.
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B
åde Linn och Linda hade bott utomlands innan de 

fl yttade till sina nya hemländer med barnen; Linda 

bodde under många år i Sydafrika och fl yttade till 

Norge med sin då 1,5 år gamla son Daniel. Sedan i våras är de 

tillbaka i Sverige. Linda jobbade för nätverket Kicking AIDS 

Out och när kontraktet i Sydafrika tog slut, valde hon att fl ytta 

till Norge för att kunna jobba vidare för samma arbetsgivare. 

Relationen med Daniels pappa tog slut under denna tid. 

Första året var tuff t, berättar Linda, både med ett nytt jobb 

och att vara ensamstående mamma med allt vad det innebär. 

-Min dag var cykel eller lokaltransport till dagis, vidare till 

jobbet, hämta Daniel, leka en stund, mat, få Daniel att sova 

och sen jobba med den sydafrikanska organisationen och 

därefter sova. Efter ett år hade jag kommit in i vardagsrutinerna, 

börjat skaff a mig ett socialt liv, lärt känna nya människor och 

börjat träff a gamla vänner igen. 

Linn har bott i Australien i 11 år, där hon träff ade sin blivande 

man. Tillsammans fl yttade de till Dubai 2016, men efter ett 

par månader fi ck de beskedet att maken hade cancer och han 

gick bort fem månader senare. Efter ett år i Sverige fl yttade 

ENSAM MAMMA – 
INGEN OMÖJLIGHET

A V :  M I  K A R L S S O N  B E R G K V I S T ,  S W E A  M E L L A N Ö S T E R N   F O T O N :  P R I V A T A

Linda med sonen Daniel.

Hur är det att ge sig ut i 
världen som singelkvinna 

tillsammans med sitt 
barn? Här berättar Linda 

Torége och Linn 
Jönsson om hur det är 

att fl ytta utomlands som 
ensam mamma. Deras 

förutsättningar skiljde sig 
åt, men energin, 

nyfi kenheten och råden till 
andra ensamma mammor 

är desamma. 
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”
Linn med sonen Alex.

Linn tillbaka till Dubai och ”fortsätter” makens och hennes 

dubailiv tillsammans med sonen Alex, 18 månader. Linn är i 

början av processen att fi nna inkomstmöjligheter och bearbetar 

gamla och nya kontakter i Dubai. Hon har bland annat sexton 

års erfarenhet av att vara personlig tränare (PT). 

-Dubai är möjligheternas stad med stor framåtanda, säger 

Linn, och det är en av anledningarna till att jag ville komma 

tillbaka hit.  

Linn och Linda påpekar hur viktigt det är att vara noggrant 

förberedd när man fl yttar ut som ensam mamma, eftersom 

man måste klara av allting på egen hand. Man måste un-

dersöka barnomsorgskostnader, sjukvård, försäkringar och 

om man kan få stöd från lokala socialförsäkringssystem. I 

exempelvis Sydafrika och Dubai är allt privat och man betalar 

allt själv. Att få referenser på dagis och skolor och besöka 

institutionerna är A och O. Detta ska i sin tur passa ihop med 

var man väljer att bo. Båda menar att det grundläggande är 

att se till att barnet har det bra och att logistiken omkring det 

dagliga fungerar utan problem. 

Förutsättningarna skiftar naturligtvis mellan länder. Linn har 

exempelvis förmånen att för en överkomlig summa ha ett 

hembiträde som bor hos dem, sköter hemmet och tar hand 

om Alex. I Norge och många andra länder fi nns inte denna 

möjlighet. Linda berättar att:

-Daniel fi ck sova över hos dagis-och skolkamrater när jag var 

på jobbet över natten och det fungerade jättebra. Jag hade 

även kollegor och goda vänner som ställde upp och ibland 

fi ck Daniel följa med när jag reste inom Norge.  

-Oavsett om det gäller barnfl icka, dagis, vänner eller 

bekanta runtomkring dig, så måste det fl yta smärtfritt, både 

för din egen skull och för barnets, säger Linn.    

-Det gäller även för fritiden, fyller Linda i. Egentid är 

jätteviktigt. Som exempel kan jag nämna att jag bland SWEA-

kompisarna kunde få vara bara ”Linda”, och det var mycket 

värdefullt. Jag blev också ombedd att vara projektledare för 

SWEA Oslos 25-årsfest och det uppskattade jag mycket.   

Linda framhåller också vikten av att behålla det svenska 

språket och säger att Svenska kyrkan, ambassad/konsulat och 

SWEA är viktiga nätverksställen. 

-Måla inte upp hinder, säger Linn. Var modig. Ta klivet och 

lita på att om du vill detta så kommer rätt saker att ske, steg 

för steg. 

Linda uppskattar mycket att vara tillbaka i Sverige med 

familjen och de vänner hon har kvar sedan studietiden och 

Linn är glad över att på nytt få bo i Dubai och fortsätta sina 

och makens föresatser. Att vara ensam mamma i ett främmande 

land är ingen omöjlighet.   

Måla inte upp 
hinder, säger Linn. 
Var modig. Ta klivet 
och lita på att om 
du vill detta så 
kommer rätt saker 
att ske, steg för steg.
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Vad har du 
med i resväskan 
från Sverige? 
Oavsett permanent eller tillfälligt boende utomlands 
besöker vi kära Sverige emellanåt. Vad längtar du 
efter från Sverige? Frågan ställdes till några utspridda 
medlemmar runt om i världen. 

A R T I K E L I D É :  K E R S T I N  D A H L  S I N G A P O R E / J A K A R T A 

F O T O N :  P R I V A T A

”Jag tar med bakpulver och vanilj-

socker som fi nns i rejäla burkar. 

Pärlsocker och mandelmassa. 

Nyponsoppa, gröt till barnbarnen 

dvs. mannagryn och grahamsgryn. 

Polarbröd (tunnbröd) och O’Boy - 

choklad till barnbarnen. Kryddor för 

bakning och grekisk salladskrydda, 

sirap, ättika, plockgodis, d.v.s.   

punchpraliner, bridgeblandning, 

hallonbåtar och Dumle.

Tidningar: Gods och Gårdar, Sköna 

Hem och Lantliv”

Marie-Louise Mägerler-Axelsson, Zurich

"Min resväska är alltid tung, både på 

vägen till Sverige, med alla presenter och 

beställningar och hem till USA igen. Inte 

riktigt klokt, men väldigt roligt att få med 

saker som jag gillar och saknar. Innehål-

let beror lite på var jag bor för närvarande 

och om det fi nns IKEA i närheten, men 

mina ”behov” av svenska grejor är som 

följer:

Hårt bröd, Siljans och det speciella från 

Gränna m.fl . Vaniljsocker (bakar mycket 

efter svenska gamla recept)

Lingonsylt (men det har börjat komma till 

välsorterade affärer) 

Inlagd sill, och salt sill för inläggning (inför 

julen), Kalles förstås!

Diskdukar (Wettex är bäst)

Non Stop (tre per dag, måste ransoneras 

och gömmas för familjen), Emser- och 

viol-tabletter (barndomen kommer 

tillbaka).

De senaste läsvärda böckerna.

Från Hälsokostboden: Esperitox (otroligt 

bra för immunförsvaret innan fl ygresor 

och efter dagar med snuviga barnbarn. 

PS, jag blir ”aldrig” sjuk, knack i trä!)

Echinaforce (ta snabbt om det börjar klia i 

halsen) Frågar alltid vad som är ”inne” att 

ta för närvarande: för att bli piggelin, gå 

ned i vikt eller allmänt må bra: rosenrot 

inköps också ibland.

På fl ygplatsen; SKÅNE (min absoluta favo-

rit, jag gillar nubbe, som medicin!!)

STORA chokladkakor, Schweizernöt och 

mörk

Tidningar: om heminredning, M m.fl ."

Christina Moliteus, New York
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”Det jag inte kan leva utan är Ost, 

särskilt Västerbottenost, men vi tar 

även med Havrefras som barnen 

älskar, ostbågar, lakrits (döskallar 

med lakrits och hallonsmak, så 

goda). Kommer inte heller glömma 

den gången min pappa smugglade 

en hel skokartong med färska kanta-

reller. De smakade gudomligt!!”

Anna Centerman, Beijing

"Det jag alltid tar med mig från Sverige 

till Portugal är hårda karamellen Tur-

kisk Peppar. Det använder jag till min 

ljuvliga lakritscrème brulée. Dessut-

om njuter jag av en karamell till kaffet 

varje dag. Mums!”

Mita Zell, Portugal

"De första fyra åren av vårt utlands-

boende bar vi alltid med oss så 

många paket Zoégas Skånerost 

som vi fi ck plats med. Och alla som 

besökte oss från Sverige ombads ta 

med sig minst ett paket. Det hände 

t o m att nyfunna vänner i nya landet 

på eget initiativ tog med sig Skåne-

rost-paket åt oss när dom varit på 

Sverige-besök.

Men till slut kom dagen när alla paket 

faktiskt var slut och jag tvingades 

hitta bra bryggkaffe i min mataffär – 

och det gick ju alldeles utmärkt.  Så 

inget mer Skånerost i bagaget.

Det vi däremot släpat med oss 

efter sommarvistelsen i Sverige de 

senaste fyra åren är dalahästar. 12 

stycken. Specialbeställda i Nusnäs 

i lite olika storlekar och olika färger. 

Mest vita med grå målning och svarta 

med silvermålning. Sedan fyra år spons-

rar min man och jag en golftävling på 

vår golfbana – och vinsterna är just 

dessa dalahästar. Och dom har blivit 

åtråvärda!

Birgitta Benthede, Cascais, Portugal

"Alltid: stearinljus, korta, långa, 

tjocka och smala

Till England på 1960- & 70-talen: 

plastsnibbar att lägga blöjor i, färsk dill 

(Mamma brukade ha i handväskan när 

hon kom på besök. Det var tider det, 

inget handbagage skannades).

Till Paris på 1980-talet: inläggnings-

sill på burk, ansjovis på burk.

Övrigt: hela vitpepparkorn, Ahlgrens 

”Bilar”, provencalska salladskryddor 

på burk, såpa, fi na pappersservetter.

En gång tog jag med en potatispress 

i resväskan!

Ninni Pettersson Wästberg, Stockholm

I min resväska 
tillbaka från Sverige 

finns det makrill i 
tomatsås, kaviar 
och när jag inte 

har karaktären att 
stå emot så slinker 
det också med lite 

lösviktsgodis.”

Petra Cato, 
Luxemburg

”II

”Eftersom jag åkte till USA så hade 

jag inget särskilt spännande med 

mig. Allt (dvs köttbullar, prinskorv, 

Kalles kaviar, lingonsylt etc) fanns 

att köpa på IKEA”.

 Ann-Christine Lundstedt, Malmö
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1998 grundades SWEA Budapest i Ungerns huvudstad. 
Under 20 år har vi besökt otaliga museer, kyrkor, caféer, 

restauranger och gjort fantastiska utfl ykter. Nedan kan ni 
läsa om hur SWEA Budapest bildades och deras 20-års-
fi rande. Dessutom träffar ni fyra Budapest-Sweor som 

berättar vad SWEA betyder för dem. 

T E X T :  A N I K Ó  B R Ó D Y  O C H 

M A R I A  H E D E N F A L K  L E J D E R I N G ,  B U D A P E S T

F O T O :  N O R B E R T  T U R I ,  B U D A P E S T  O C H  P R I V A T A

H
elene Comstedt, SWEA Budapests första ordförande 

(1998-2003), fi ck idén till att starta SWEA när hon 

läste om föreningen i veckotidningen Hänt i veckan. 

Det fanns också ett önskemål från andra svensktalande kvinnor 

att skapa ett eget nätverk, där varken barn eller män fi ck delta. 

Hon pratade med Eva Dieden på ambassaden, som berättade att 

hon själv varit med i SWEA Hongkong och hade fi na minnen 

från den tiden. Helene och två andra kvinnor, Christina Zanoni 

och Åsa Lindblom, kontaktade SWEA International för att ta 

reda på hur de skulle gå vidare. Första medlemsmötet hölls 

hemma hos Helene i september 1998. Efter det var allt igång. 

De började som en underavdelning till SWEA Genève och 

några år senare blev SWEA Budapest en egen avdelning. 

År 2002 fi ck SWEA Budapest arrangera årsmötet för 

SWEA International. Det var en liten grupp som planerade och 

genomförde konferensen, som varade i fem dagar. Sammanlagt 

328 Sweor deltog. Avdelningens nuvarande hedersmedlem, 

Ágnes Harrach, hade under konferensen huvudansvar för 

de guidade stadsturerna. På galakvällen höll hon ett mycket 

uppskattat föredrag om svenskarna Valdemar och Nina Langlets 

insatser för Röda Korset under andra världskriget.

Vad är framgångsfaktorerna till att SWEA Budapest har en 

20-årig historia bakom sig? 
Fyra nuvarande medlemmar berättar nedan om varför de blev 

medlemmar i SWEA och vad SWEA betyder för dem.

Både Cecilia Ryberg och Josefi ne Larsson är medlemmar för 

andra gången. Cecilia blev medlem i SWEA första gången 

för närmare tjugo år sedan då hon fl yttade utomlands, och 

Josefi ne blev medlem i Ungern för 11 år sedan. De fl yttade 

båda av olika anledningar till Budapest för ett par år sedan 

“Från de trendigaste 
barerna till de 

vackraste slotten”
- SWEA BUDAPEST FIRAR 20 ÅR! 

Stora bilden: Fyrverkeri på Nationaldagen vid Parlamentet.

Foto: Norbert Turi.

Lilla bilden: Kedjebron i Budapest på kvällen. Foto: Norbert Turi.
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och då var det en självklarhet att fortsätta medlemskapet. 

Ann-Charlotte Rudenstedt har varit medlem i ett par år medan 

Elina Wahlberg gick med relativt nyligen. Elina blev rekom-

menderad av en kompis i Stockholm att söka upp SWEA för 

att utbyta erfarenheter och ta del av de sociala och kulturella 

aktiviteterna. 

Enligt Cecilia och Elina är det bästa med att vara med i 

SWEA möjligheten att få träff a olika fantastiska kvinnor som 

de kanske inte skulle träff at annars och därtill möjligheten att 

lära känna andra svensktalande kvinnor där det svenska språket 

blir den gemensamma nämnaren. Cecilia uppskattar mest 

kulturella aktiviteter t.ex. promenad i Raoul Wallenbergs 

fotspår och bokklubben, där hon får möjlighet att läsa och 

diskutera böcker hon annars kanske inte skulle ha valt. För 

Josefi ne betyder SWEA trygghet; hon har alltid känt sig 

välkommen i den här lilla gruppen. “Man kommer varandra 

nära väldigt snabbt vilket kan bero på att vi har våra nära och 

kära på avstånd.” Josefi ne, som tidigare varit ordförande, fi ck 

möjligheten att åka på regionmötet i Istanbul samt världsmötet 

i Kuala Lumpur. Hon berättar att det var så inspirerande att 

få möta alla dessa kvinnor och få en bättre förståelse för hur 

SWEA fungerar och hur man alltid försöker ha ett attraktivt 

utbud av aktiviteter. Dessa två fantastiska resor glömmer hon 

aldrig! 

Ann-Charlotte tycker mest om trevliga SWEA-träff ar på olika 

caféer och  restauranger och möjligheten att besöka intressanta 

platser i Budapest tillsammans. Hon är väldigt glad att SWEA 

varje år anordnar en adventsgudstjänst i december med svensk 

präst, svenska julsånger (där hon som operasångerska sjöng 

förra året) och kaff estund efteråt. De svenska jultraditionerna 

är något hon saknar när hon bor utomlands. 

Varför rekommenderar de att bli medlem i SWEA? 
Elina tycker att det är guld värt att ta del av och lära sig av de 

andra medlemmarna och deras kunskaper om både landet och 

staden hon nu bor i. För Josefi ne har SWEA inneburit att hon 

och hennes familj har ett större socialt umgänge. Några har 

barn i samma ålder, vilket har bidragit till att deras barn också 

har några svensktalande kompisar.  Ann-Charlotte tycker om 

att man väldigt snabbt blir goda vänner på det där enkla, svenska 

och naturliga sättet som är så typiskt för det svenska kynnet! 

Och skrattet är aldrig långt borta!

Maria Hedenfalk Lejdering, som är ordförande för SWEA 

Budapest sedan januari 2018, berättar att 20-årsjubileet fi rades 

lördagen 29:e september. ”Dagen började med en traditionell svensk 

fi ka vid DunaPark Café som ligger vid fl oden Donau. Därefter 

följde en promenad i Raoul Wallenbergs fotspår; ingen annanstans 

lever hans minne lika starkt som i Budapest. Agnes Harrach, som 

höll i promenaden och som har varit motorn i SWEA Budapest 

under 20 års tid, berättade om Raoul Wallenbergs liv och Ungerns 

historia under andra världskriget. Raoul Wallenberg räddade tio-

tusentals människor undan Förintelsen och blev för detta uppskattad 

och hedrad världen över. Vi besökte hans staty i Szent István Park 

och promenerade sedan vidare till den gata som är uppkallad efter 

honom, Raoul Wallenbergs gata, för att titta på hans minnestavla. 

Vi gick sedan vidare längs med Donau för att ta oss till kvällens 

slutmål, en liten italiensk restaurang, där vi avslutade denna härliga 

dag med en precis lika härlig middag.” 

Vi hoppas att SWEA Budapest kommer att fortsätta att skapa 

samhörighet genom att anordna intressanta och spännande 

aktiviteter och möten under många år framöver!

Vid Raoul Wallenbergs staty i Szent István park. 20-års jubileét avslutades med en härlig middag.

Ágnes Harrach guidar Sweorna på Raoul Wallenberggatan i Budapest.
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EN HYLLNING TILL BARNBOKEN 

–NY UTSTÄLLNING SOM LYFTER  

BOKENS BETYDELSE

”Barnboken är det första mötet med 

litteraturen – en oändlig värld som 

räcker livet ut.”

Svenska Barnboksakademin

Svenska Institutet har nu glädjen att 

kunna erbjuda Sveriges ambassader 

utställningen ”En hyllning till 

barnboken, ” vars syfte är att främja 

läsandet. Ambassaderna kan, till-

sammans med lokala aktörer, visa 

utställningen och ordna seminarier 

och möten om svensk barnlitteratur. 

Utställningen består av bilder från 

svenska illustratörer och citat från 

Svenska Barnboksakademin, som 

också står bakom utställningen. Det 

är en politiskt och religiöst obunden 

förening som arbetar för att så många 

barn som möjligt ska få starka och 

berikande läsupplevelser. Läs mer 

om utställningen på Sharing Sweden 

(www.sharingsweden.com). 

TIPS OCH NYHETER 
från Svenska institutet

Svenska institutet (SI) är en 

statlig myndighet som verkar för 

att öka omvärldens intresse och 

förtroende för Sverige. Genom 

strategisk kommunikation och 

utbyte inom kultur, utbildning, 

vetenskap och näringsliv främjar 

vi samarbete och långsiktiga 

relationer med andra länder. 

Verksamheten bedrivs i nära 

samarbete med svenska 

ambassader och konsulat.

T E X T :  L I S A  T R U E D S S O N ,  S V E N S K A  I N S T I T U T E T   F O T O :  D I N A  E L R A S H I D Y ,  A M B A S S A D E N  I  K A I R O

SHARING SWEDEN – INFORMATION 

OCH MATERIAL OM SVERIGE

Sharing Sweden är en webbplattform 

med lättillgängligt material som 

ambassader och andra  kan använda 

för att skapa synlighet och intresse för 

Sverige. Sharing Sweden erbjuder allt 

från färdiga powerpoint-presentationer 

och korta fi lmer till hela utställningar. 

Materialet på webbplatsen är till 

största delen öppet för alla och gratis 

att använda. Webbplatsen uppdateras 

ofta med nytt material. 

(www.sharingsweden.com)

NY WEBBPLATS SAMLAR 

INFORMATION OM REGLER 

FÖR ATT JOBBA ELLER 

STARTA FÖRETAG I SVERIGE 

Vilka regler gäller om man vill 

komma till Sverige för att jobba eller 

starta företag? Hur fungerar arbets-

tillstånd, lönesättning och anställning 

på den svenska arbetsmarknaden? 

Det är några av frågorna som den nya 

sajten www.workinginsweden.se ger 

svar på.

Fram tills nu har personer i utlandet, 

som velat hitta information om den 

svenska arbetsmarknaden, behövt leta 

på en rad olika myndigheters sajter. 

Tanken med workinginsweden.se är att 

erbjuda en enda plats där det enkelt 

går att få en överblick över regelverk 

och att hitta vidare. Webbplatsen är 

resultatet av ett regeringsuppdrag till 

åtta berörda myndigheter och SI har 

lett arbetet. (www.workinginsweden.

se)

HEMVÄNDANDE INTERNATIONELLA 

STUDENTER OCH FORSKARE 

SKAPAR ALUMNFÖRENINGAR RUNT 

OM I VÄRLDEN 

Svenska institutet arbetar för att förvalta 

relationen till de många internationella 

studenter och forskare som varit i 

Sverige. För närvarande fi nns det över 

30 alumnföreningar runt om i världen 

som arrangerar Sverige-relaterade 

evenemang och sammankomster, 

samt engagerar sig i frågor relaterade till 

Agenda 2030. Dessa föreningar erbjuder 

ett sammanhang där alumnerna kan 

behålla och utveckla sin relation till 

Sverige. På alumni.si.se fi nner man 

mer information om existerande 

alumnföreningar och kommande 

alumnevenemang runt om i hela 

världen. 
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SW
EA Jorden runt

Alla avdelningar har aktiviteter av något slag. 

Vilken av dessa har varit mest populär hos er det 

senaste halvåret? Se här vilket härligt urval vi fått! Ni hittar 

säkert något tips bland dessa som ni kan ta med er till er 

egen avdelning. 

SWEA New Jersey hade en mycket trevlig 

kräftskiva den 20 september för ca 20 personer.

”Vi har kräftskiva varje år. I år var det ett stort 

problem här i USA eftersom IKEA inte hade några 

svenska kräftor”, säger Camilla Trier Mörch. ”Men 

jag fi ck tag på sex lådor svenska kräftor och de 

kom från Oregon! Det var lite kul. Jag tror många 

andra avdelningar hade samma problem. Nästa år 

ska jag ha dill i trädgården och vi ska koka våra 

egna,” berättar Camilla.

NEW JERSEY

Vi har väl alla provat på att spela krocket i 

trädgården med familjen.

Nu har SWEA Portugals damer för andra året i rad 

haft möjlighet att prova professionell croquet.

Utanför Olhao på Algarvekusten ligger den privata 

klubben Bela Romao Croquet Clube. Med sitt vackra 

läge har den en underbar utsikt över havet och om-

givningarna. Här spelas varje år Portugal Open, en 

internationell tävling som går av stapeln i början 

av oktober.

I september samlades 28 förväntansfulla damer, 

alla klädda i vitt, vilket är klädkod vid croquetspel. 

Efter en kort introduktion började några timmars 

rolig gemenskap med klubba och klot. Det gäller 

att tillsammans med sin partner ta sig igenom så 

många bågar - hoops - som möjligt för att ta poäng. 

Så koncentration, bra rakt tillslag, strategisk placering 

och ett bra samarbete kan ge vinst. Glada tillrop 

och många skratt hördes över planen, för ni kan 

inte ana hur smal en hoop är!

Avslutningsvis åt vi en god lunch tillagad av klubbens 

egen kock och ägare Sarah. Kanske kan detta bli 

en tradition för SWEA Portugal.

PORTUGAL

T E X T  O C H  F O T O :  K I C K I E  H A G E L B O R G

T E X T :  C A M I L L A  T R I E R  M Ö R C H

På bilden syns: Camilla Trier Mörch, Birgitta Odqvist, 

Karina Larsson, Lotta Lopiano, Camilla Sivertsson och 

Agneta (ej medlem ännu).
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SW
EA

Jorden runt
SWEA Japan fi rar 30 år! För att markera detta 

storslagna faktum anordnades i juni en fest för 

SWEA-medlemmar och deras respektive. Temat 

för festen var “kul peruk”, något som bidrog till en 

färgglad afton med mycket skratt. Förutom god 

mat och dryck så kantades kvällen av roliga täv-

lingar och ett fullsatt dansgolv. 

JAPAN

ARIZONA

 Vår årliga rekryteringskväll ägde rum hemma 

hos vår ordförande Carina Norlund i september. 

Nästan 30 svenskor deltog, de fl esta var redan 

medlemmar men fl era var nya tjejer som nyligen 

fl yttat till Arizona, så det var väldigt roligt att de 

kom dit. En lokal slaktare hade donerat kött som 

vår svenska kock grillade åt oss. Tillsammans med 

det åt vi sallad, ost och annat gott! Vi minglade, 

pratade sommarminnen, och skrev upp oss på 

listor för att hjälpa till under kommande kräftskiva 

och julmarknad. Mycket trevlig kväll!

KONSTNÄRLIGA BEIJING-SWEOR

Programpunkten ”Sip & Paint” resulterade i fan-

tastiska konstverk. Med hjälp av den eretrianska 

konstnären Martha Woldu skapades färgglada 

akvarellmålningar med lotusbladsmotiv. 

En morgon i oktober gav sig ett gäng Sweor ut på 

djungelpromenad i Bukit Kiara, några kilometer 

från centrala Kuala Lumpur.  Vår guide för dagen 

var SWEAs egna Jenny Holloway, som är bekant 

med omgivningarna och ofta ger sig ut på stigarna. 

Det blev en sex kilometer lång tur i kuperad ter-

räng, där det gällde att hålla koll på fötterna för 

att inte snubbla på stenar och rötter. Flera gånger 

stannade vi för att föreviga de gröna bladverken. 

Efter några timmar hade vi väl förtjänat att vila 

benen, och som avslutning gick vi till ett hälsokafé 

i närheten och drack smoothies. Det var i fl era 

bemärkelser en grön start på dagen!   

Det är fantastiskt att ha naturen så nära inpå 

knuten trots att vi bor i en miljonstad. 

KUALA LUMPUR

BEIJING

T E X T :  P I A  R I D S T R Ö M

T E X T :  H E L É N E  K A R L S S O N

T E X T :  L I L I A N  N O R D L U N D

Sandra Ovlinger, Ann Hägglöf, Anna Newcomb och 

Susanne Dahlin. 

T E X T :  S U Z A N N E  S O U T H A R D 

Från vänster: Claudia, Martha, Claudia, Eva, Catharina, 

Emma och Malin.



4747

SWEA Jorden
runt

ATLANTA

DEN 13:E APRIL VAR ETT GÄNG SWEOR PÅ 

PEACHTREE CURLING ASSOCIATION I MARIETTA 

FÖR ATT PROVA PÅ CURLING! 

Curling var en ny sport för oss alla och spännande 

att testa på. Det var inte alldeles lätt att hålla 

balansen och samtidigt skjuta iväg stenen mot 

måltavlan, eller boet som det kallas. Trots detta 

gjorde alla en väldigt bra insats och kvällen 

avslutades med en match Sweor emellan! Även 

om det var kallt inne på arenan fi ck sopningen 

oss varma – en riktigt rolig träningsform och 

curlingbanan kan räkna med fl er Swea-besök i 

framtiden! Stort tack till Christina Brown som 

ordnade denna trevliga kväll.

WIEN

Midsommar i Miami var väldigt 

populärt i år! Här är en bild på några av 

våra barn. Sofi a och Lilja (barn till Linda Hollems), 

Skyla och Sienna (barn till Susanne Germano) och 

William och Nell (barn till Mami Henry). 

T E X T :  L I S B E T H  B O L I

T E X T :  M A M I  H E N R Y

Midsommar i Miami var väldigt 

populärt i år! Här är en bild på några av

MIAMI

SAN FRANCISCO

SWEA SAN FRANCISCO FIRAR SVENSKA 

FLAGGANS DAG 

Här serverar vi traditionell svensk mat till seniorer 

med låg inkomst. Köttbullar och potatismos på 

menyn. 

Från vänster, Lena Birch, Ann Faut, Gun Bolin, 

Gunilla Andersson och Birgitta Hilleberg-Durrett.

Söndagen den 27 maj 2018 var det dags för 

”Österreichischer Frauenlauf”!

Gemensamt med Svenska Skolan i Wien deltog 

SWEA Wien i detta sportiga evenemang. 

I strålande solsken sprang 11 glada tjejer sträckan 

på fem km genom Pratern, för Team Schweden.

Det rådde ett adrenalinstigande tryck i startfältet 

- att vara omgiven av 33000 peppade tjejer var en 

fantastisk upplevelse!

Efter loppet samlades vi glada, men också trötta 

och varma, i skuggan av ett par träd på Jesuiten-

wiese i Pratern för att varva ner och prata om våra 

upplevelser. 

Trots värmen hade det gått bra att springa och 

redan nu planeras det för deltagande i nästa års 

”Frauenlauf” söndagen den 26 maj, 2019. 

T E X T :  K A R I N  W A S S N E R



ELLEN WARNEHED

AVDELNING

SWEA Bangkok.

FAMILJ OCH 

FRITIDSINTRESSEN

46 år, familj som består av 

make och två barn, son på 

14 år och dotter på 16 år.

Och vad gillar jag? Såklart 

älskar jag resor, har jobbat 

i resebranschen i över 20 

LISELOTTE NYQVIST

AVDELNING

SWEA Singapore.

FAMILJ OCH 

FRITIDSINTRESSEN

Jag är gift med Claes och vi 

har tre vuxna barn som alla 

bor i Sverige. Det här är vår 

tredje utlandsplacering och 

vi kommer närmast från 

Jakarta i Indonesien. 

Jag gillar alla former av 

sport men utövar gärna 

yoga, spelar golf hellre än 

bra och åker skidor när 

tillfälle ges. 

Läser mycket, gillar mat-

lagning och inredning.

VARFÖR GÅ MED I SWEA? 

Jag har genom åren haft 

en del vänner som bara 

har gott att säga om 

SWEA. Det här är första 

stället jag bor på där 

SWEA är representerat, 

så det var självklart att 

gå med. 

PIA BILTING 
BEARFIELD

AVDELNING

SWEA New York.

FAMILJ OCH 

FRITIDSINTRESSEN

Jag fl yttade till New York 

i mitten av augusti med 

min man David, som börjat 

tjänstgöra för FN, och vår 

yngste son Joseph, 13 år. 

Vi bodde tidigare i Bryssel i 

22 år; där arbetade jag på 

MARIA NORDSTRÖM 
LINDHE

AVDELNING

SWEA Arizona.

FAMILJ OCH 

FRITIDSINTRESSEN

Jag är gift, är utbildad 

psykolog i Sverige och 

jobbar som lärare på ASU 

-Arizona State University, i 

Phoenix. Är intresserad av 

det mesta inom psykologi, 

helhetshälsa, resor och 

hundar. 

VARFÖR GÅ MED I SWEA? 

För mig var det en 

självklarhet att gå med i 

SWEA. Det är ett otroligt 

bra nätverk att ha och 

det är värdefullt med en 

nära kontakt med Sverige 

och svensk kultur även 

utomlands. Jag tycker 

absolut man ska gå med 

och stödja SWEA så vi kan 

stärka det internationella 

nätverket av svenskor runt 

om i världen!  
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Välkomna

Sweor

den svenska EU-representa-

tionen med EU-rekrytering.  

Tillsammans har vi fem 

barn, men de andra fyra är 

mellan 24 och 29 år och 

spridda i Belgien, Sverige 

och England. 

Jag har även två barnbarn i 

Landvetter nära Göteborg. 

Jag älskar gott kaffe och 

champagne och är utbildad 

Friskis & Svettisledare 

sedan 1998. Jag hoppas 

kunna starta Friskis & 

Svettis-verksamhet i New 

York! 

VARFÖR GÅ MED I SWEA? 

Jag gick med i SWEA för att 

skapa nya nätverk efter-

som jag planerar att jobba 

framöver, för att lära känna 

nya trevliga människor och 

för att lära mig mer om livet 

i New York!

år. Att träffa nya människor 

och se nya platser berikar 

livet. Träning har alltid varit 

en del av mitt liv och nu har 

jag ju även tid med det! Att 

vara ute i naturen och vandra 

är gott för själen, så det 

försöker jag göra så mycket 

som möjligt.

VARFÖR GÅ MED I SWEA? 

Det fi nns väl inget bättre 

sätt att träffa nya trevliga 

tjejer, som har massor av 

spännande upplevelser att 

berätta om och som alla 

har varit i samma situation: 

att komma som ny till en 

destination med allt vad 

det innebär. Här fi nns stöd, 

hjälp och tips att hämta!
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BODEL SJÖHOLM

AVDELNING

SWEA Portugal.

FAMILJ OCH 

FRITIDSINTRESSEN

Jag har en sambo, som jag 

seglar mycket med. 

I år gick seglatsen från 

Lagos i Portugal till Zadar 

i Kroatien. Yrkesmässigt 

har jag vigt mitt liv åt 

estetisk tandvård, vilket 

jag fortfarande är 

intresserad av.

VARFÖR GÅ MED I SWEA?

Jag fl yttade från Sverige 

till Portugal sommaren 

2017 och tänkte att ett 

nätverk med likasinnade 

skulle vara givande. Att 

möta nya vänner är det 

roligaste som fi nns. Jag 

ser fram emot att möta 

många Sweor. 

ANNIKA RASMUSSEN

AVDELNING

SWEA Köln-Bonn.

FAMILJ OCH 

FRITIDSINTRESSEN

Jag är tyska (född i Berlin) 

och jag lärde mig svenska 

för fem år sedan.

Jag är 37 gammal och gift 

men har inga barn.

Mina intressen är alltför 

många: jag tycker om att 

läsa, att skriva brev till 

mina brevvänner, att lära 

mig andra språk, lyssna 

på musik, vara i naturen 

och trädgården, att måla, 

laga mat och att baka. Jag 

intresserar mig också för 

naturen (speciellt plan-

tor och fåglar), historia, 

musik och mycket mera. 

Naturligtvis älskar jag 

Sverige! När jag var barn 

gillade jag böcker och fi lmer 

av Astrid Lindgren och jag 

har alltid gillat ABBA. Jag har 

ofta sagt att jag en dag vill 

lära mig svenska språket och 

i september 2013 började jag 

gå en kvällskurs på folkhög-

skolan i Frechen!!! Det var 

fantastiskt!!! Jag har lärt mig 

språket ganska snabbt och 

det känns som en ny värld 

har öppnats för mig. Som-

maren 2014 åkte vi för första 

gången till Sverige....det var 

underbart!

VARFÖR GÅ MED I SWEA? 

Jag blev SWEA-medlem för 

att bli bättre på svenska 

språket och för att träffa 

svenskor eller andra kvinnor 

som också älskar Sverige. 

En annan anledning är att 

få "leva" lite svenskt liv här, 

eftersom jag ibland längtar 

till Sverige, speciellt vid 

midsommar och Lucia.

Allt började den 23 juni 

när jag hjälpte till att binda 

blomsterkransar på IKEA i 

Köln. Det var en fantastisk 

dag och där träffade jag 

många jättetrevliga Sweor 

och jag förstod då att jag ville 

bli medlem! Tack för allt!

Tyvärr jobbar jag heltid, har 

hus och trädgård och kör inte 

bil. Således är det i dagsläget 

inte möjligt för mig att komma 

så ofta till mötena, men den 

dagen kommer säkert. 

PIA NORRMAN

AVDELNING

SWEA Stockholm

FAMILJ OCH 

FRITIDSINTRESSEN

Ensamstående. Jag tycker 

om att resa, se teater, 

ja, kultur i allmänhet, att 

läsa, inta god mat och 

dryck.

VARFÖR GÅ MED I SWEA? 

Jag gick med i SWEA 

därför att jag ibland 

känner att jag fortfarande 

har två hemländer – USA 

och Sverige. Det är en 

splittring som nästan 

bara de som har bott 

utomlands en längre tid 

kan förstå. Jag tror mig 

kunna möta likasinnade 

inom SWEA.

EVA KULLGREN

AVDELNING

SWEA Stockholm.

FAMILJ OCH 

FRITIDSINTRESSEN

Jag heter Eva Kullgren och 

är uppvuxen i Stockholm. 

Trots att jag kan kalla mig 

globetrotter och har varit 

bosatt en längre tid i Tysk-

land och i Spanien så har 

jag inte blivit medlem förrän 

nu och då i Stockholms-

avdelningen. Anledningen 

till att jag äntligen tog 

steget är att jag många 

gånger kommit i kontakt 

med andra Sweor världen 

runt som sagt "Du borde 

verkligen gå med" och nu 

äntligen blev det av. Bättre 

sent än aldrig!

Mina intressen har under 

många år huvudsakligen 

varit min familj, men då jag 

började närma mig femtio 

ansåg jag att mina två barn 

klarar sig själva. Det var 

tid för mig att ägna mig 

åt mina fritidsintressen, 

bl a resor och då gärna 

med segelbåt vilket 

kom att utveckla sig till 

en lång ensamsegling. 

Jag började också åka 

längdskidor vilket har re-

sulterat i en årlig tur med 

en väninna på fjället. Ett 

annat intresse är teater 

och musik vilket har lett 

till att jag släpar med mig 

mina barnbarn på alla 

föreställningar. Konst och 

litteratur är också något 

som lockar mig. 

Större än fritidsintressena 

är min passion: 

naturupplevelser. Att se 

världens alla mirakel; 

havet, bergen, öknen, 

skogen... Det är därför 

jag väljer att tillbringa sju 

månader om året på en ö 

i ett naturreservat i Stock-

holms skärgård. Resten 

av tiden hoppas jag fylla 

med nya äventyr. I år har 

jag bokat en resa till Los 

Angeles. 

VARFÖR GÅ MED I 

SWEA?

I nuläget vet jag inte riktigt 

hur jag kommer att bidra 

till SWEA men jag är över-

tygad om att det fi nns en 

plats för mig hos er.
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ANN HÄGGLÖF

AVDELNING

SWEA Arizona.

FAMILJ OCH 

FRITIDSINTRESSEN

Jag är gift och har två 

vuxna barn, tre barnbarn 

samt syster och mamma i 

Stockholm.

På fritiden gillar jag att 

vandra när jag är i bergen 

i Sun Valley, Idaho, på 

somrarna. Annars är mina 

intressen resor, modern 

konst (vi åker ofta på 

konstresor), inredning, 

musik och socialt umgänge. 

Min familj i Stockholm 

ligger mig också varmt om 

hjärtat. 

VARFÖR GÅ MED I SWEA? 

Jag gick med i SWEA därför 

att jag saknar svenska 

tjejkompisar här i landet. 

Det märks så tydligt när vi 

träffas att vi har en annan 

kultur och vi har mer ge-

mensamt än jag har med 

amerikanska tjejkompisar.

För att inte tala om att få 

äta kräftor tillsammans 

och gå på julmarknad!

MARIE LUNDQVIST

AVDELNING

SWEA Bangkok.

FAMILJ OCH 

FRITIDSINTRESSEN

Jag är gift med Peo 

och vårt andra hem är i 

Stockholm. Vi fl yttade till 

Bangkok i augusti i år från 

Bangalore, Indien, där vi 

hade bott i två år.  

Vår familj består av en 

dotter med man och barn 

i Stockholm och en son 

som studerar i Lund. Vi 

har även syskon med 

familjer i Stockholm.  

Jag gillar att resa - och 

helst till städer och till 

havet.  Innan vi fl yttade 

utomlands gick jag en 

kurs i silversmide, vilket 

jag har fortsatt med i min 

lilla hemmaverkstad. 

Jag har även tagit upp 

målning och målat ett par 

tavlor.

VARFÖR GÅ MED I SWEA? 

Jag har tidigare hört talas 

om SWEA och nu fått 

tillfälle att delta. Jag ser 

fram emot att få träffa 

många härliga nya vänner.

NYA SWEOR

ANDREA TRIER 
MÖRCH 

AVDELNING

SWEA Global

FAMILJ OCH 

FRITIDSINTRESSEN

Min familj består av mina 

två underbara bråkmak-

arfl ickor, Amanda, 12 år 

och Nicoline, 9 år.

Jag är lärare här i Dan-

mark och är involverad 

i fl ickornas klasser, så 

skolor fyller en stor del 

av min tid. Under resten 

av min fritid älskar jag 

att läsa böcker och att 

vara kreativ, ofta med mina 

fl ickor. Jag är medlem i en 

stickklubb och har nyligen 

börjat gå på yoga igen.

Jag har en ganska stor 

familj, som bor i Sverige, 

USA och Danmark. Jag 

älskar att resa och ofta 

blir det till sommarhuset i 

Glommen, Falkenberg.

VARFÖR GÅ MED I SWEA? 

Min syster, Camilla Mörch, 

bor i New Jersey, USA, och är 

regionordförande för OAME. 

Camilla bjöd med mig till 

Sverigemiddagen i Västerås 

i år, så det var mitt första 

SWEA arrangemang. Det var 

ett väldigt trevligt arrange-

mang och det var roligt att 

träffa många kvinnor, som 

känner till det där med att ha 

mer än ett hemland.

Man kan också säga att jag 

har vuxit upp med SWEA 

och är andra generationens 

Swea, eftersom min mamma 

var med och startade SWEA 

New Jersey. 

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.

Vi vill gärna veta mer om dig. 

Mejla text och porträttbild till 

editor@swea.org

Ny SWEA?
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Att vara Swea innebär fl er förmåner än vår världsvida 

vänskap och vårt fantastiska kontaktnät! Vi hoppas att de 

medlemsförmåner vi har tagit fram för alla SWEAs

medlemmar ska vara till glädje för många av er.

Företagen som erbjuder dessa förmåner gör det i 

kombination med att sponsra SWEAs verksamhet på 

olika sätt. Hör gärna av er till oss med tips och idéer:

advertising@swea.org 

Medlemsförmånerna hittar du också på www.swea.org

Som medlem i SWEA kan du alltid 

spara ytterligare 15% utöver Avis 

boka-tidigt- och weekendpriser när du 

hyr bil i Sverige, Norge och Danmark.

Uppge AWD nr. S521801 vid bokning på telefon eller via Avis 

webbsida för SWEA Internationals medlemsförmån. Vanliga 

bokning-och hyresvillkor gäller.

Mera information hittar du här: 

avis.se/hyrbilserbjudanden/partners/swea

SWEA medlemmar 

får  50% rabatt på den 

digitala tidningen som 

kostar USD 32 per år (10 nummer). Den tryckta tidningen 

kostar USD 45 per år i USA/Kanada och USD 115 i resten 

av världen. 

www.swedishpress.com

ERBJUDER NY APP FÖR SVENSKA BARNBÖCKER

Nya appen för obegränsad läsning av barnböcker i

surfplattan för åldrarna 0-12 år (funkar som Netfl ix fast

för barnböcker, enkelt uttryckt). I appen hittar ni tonvis

med svenska barnböcker från i stort sett alla svenska

förlag. Vi fyller på löpande på med nya böcker.

Förmån till SWEAs medlemmar som tecknar en

prenumeration på Kidsread: vi bjuder på första

månadens prenumerationsavgift (49 sek). För

återbetalning mejlar man bara till swea@kidsread.

se, så ordnar vi det. Därutöver så har ju alla 14 dagars

kostnadsfri prova-på-period. 

Här kan ni läsa mer: www.kidsread.se.

VERKAR FÖR EN MER GLÄDJEFYLLD OCH SOCIAL VARDAG 

FÖR VÅRA ÄLDRE

Seniorglädjes tjänst utgår från seniorens intressen och 

värderingar och tillsammans fyller vi seniorens vardag med 

aktiviteter och social samvaro. 

Deras pris ligger på 599kr/timme inkl. moms. Seniorglädje 

erbjuder SWEAs medlemmar en rabatt på 20%.

Seniorglädjes tjänst är en så kallad rut-tjänst vilket gör att en 

del av kostnaden är subventionerad av svenska staten om den 

som fakturan är skriven på har inkomst i Sverige. I detta pris 

ingår en seniorvän som är särskilt matchad till ens förälder 

utifrån förälderns intressen och önskemål. Det är alltid samma 

person som kommer hem till ens mamma eller pappa. Senior-

glädjes webbplats: www.seniorgladje.se

Hos Nextory kan du läsa och lyssna på tusentals e-böcker 

och ljudböcker. Du kan läsa när du vill, var du vill och du 

har alla böcker direkt i din mobiltelefon eller surfplatta. Ta 

med boken till stranden, eller varför inte till sommarstugan? 

Bara fantasin sätter gränsen. Ange koden SWEA30 vid 

registrering. www.nextory.se/kampanj/swea

Med koden SWEA2018 får Sweor 15% på alla broderikit,  

både egendesignade och färdigdesignade.

Genom att förena handarbetstradition med modern teknik 

vill The Folklore Company få fl er att börja brodera. På 

folklorecompany.com designar du snabbt och enkelt ditt 

personliga broderimönster, som du sedan väljer att få som 

en PDF, DIY-kit eller färdigbroderad. Mer inspiration fi nner du 

på instagram.com/folklorecompany och 

folklorecompany.com/inspiration

Rabatt för SWEA-medlemmar med familj och vänner.

Följ instruktionerna i manualen och få 8% rabatt på samtliga 

Nordic Choice Hotels i Sverige, Norge, Danmark, Finland och 

Baltikum.

Nordic Choice Hotel bokningsmanual (på engelska): 

swea.org/documents/annons/nordic-choice-bokningsmanual-a4.pdf

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, SPONSORER 

OCH SAMARBETSPARTNERS!

SWEA FORUM

Oscar Properties

Silver Life

Tetra Laval

Sofi a Distans

Swedish Delight B & B

Viveka Kjellgren, mäklare

WEBB-ANNONSÖRER

Sigtunaskolan

Sofi a Distans

Camilla Thulin Design

SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS

The Barbro Osher Pro Suecia Foundation

The Heimbold Foundation

SEB

Swedbank

Svenskt Näringsliv

Swedish Press

SVIV, Svenskar i Världen

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU

Utrikesdepartementet

Svenska institutet

VisitSweden

Business Sweden

SCA – Swedish Council of America

Swenson Swedish Immigration Research Center

MEDLEMSFÖRMÅNER
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SWEDISH PRESS

KIDSREAD AB

SENIORGLÄDJE AB

ä å ö

NEXTORY LJUD & E-BÖCKER

THE FOLKLORE COMPANY 

NORDIC CHOICE HOTELS



52

F  rån slutet av Koreakriget (1950-1953) fi nns en 

delegation svenska offi  cerare i FN:s neutrala staters 

övervakningskommission (NNSC) i Panmunjom i den 

demilitariserade zonen av världens mest befästa gräns, utmed 

38:e breddgraden mellan Nord- och Sydkorea.

Panmunjom har det senaste året åter kommit i världens 

mediefokus med förnyade kontakter mellan Nord och Syd. 

Dock har inte berörts den tradition som svenska delegationen 

i Panmunjom skapade året då SWEA föddes, 1979, i samband 

med Koreas Arbor Day, trädplanteringsdagen den 5 april. 

Arbor Day är helgdag i Sydkorea. Man går man ur huse 

och planterar träd för att återställa skogen, skövlad av japanska 

ockupationen 1910 - 1945 och under Koreakriget. I den svenska 

”campen” i Panmunjom har sedan 1979 en företrädare för de 

svenska företagen eller ambassaden varje Arbor Day planterat 

ett träd, ofta tillsammans med sin partner. I en artikel i SWEA 

Forum våren 1996 nämndes att nio Sweor varit med och planterat 

fram till dess.

På Arbor Day 1996 var det dags för den tionde Swean att, som 

representant för SWEA International, den första organisation 

som fått detta hedersuppdrag, plantera det tjugoförsta trädet 

sedan starten 1979.

Knappt tre timmar innan en tungt beväpnad 
nordkoreansk truppstyrka på långfredagen den 5 april 1996 

marscherade in i det fredade området i Panmunjom på gränsen 
mellan Nord- och Sydkorea, var SWEA International där och 

planterade en svensk kungsgran.

T E X T :  G U N I L L A  P O S S E N I U S ,  P O R T U G A L   F O T O :  L E I F  H E L L S T A D I U S

HISTORIEN OM SWEAS KUNGSGRAN I DMZ – DEMILITARIZED ZONE

SWEA PÅ FREDLIGT UPPDRAG 
I PANMUNJOM

Från vänster Nanna Tigerstedt, Mats Marling, Gunilla Possenius och Helena Hellstadius.
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Delegationen leds av en general med ”SWEA-förfl utet”. 

Generalen, som alternerar vartannat år mellan yrkesmilitär och 

diplomat, var detta år ambassadören Mats Marling, general-

konsul och högtidstalare på SWEA Torontos 10-årsjubileum.

FAMILJEDAG FÖR SVENSKARNA I SYDKOREA

Arbor Day i Panmunjom var höjdpunkten för svenskarna i 

Sydkorea. Heldagsutfl ykt med familjen. Frisk luft, lantlig idyll 

i ”svensk” skogsbacke bland rödmålade baracker med vita 

knutar och svenska fl aggor. Stillhet och fågelsång i den nu, 

sedan 65 år, helt orörda, demilitariserade zonen (DMZ) – ett 

eldorado för ornitologer som förstås ännu inte fått komma dit. 

Ingen fred mellan Nord- och Sydkorea, bara vapenstillestånd 

med 1,6 miljoner man runt gränsen.

Programmet börjar vid Freedom Bridge, Imjin-gak, den smala 

fd järnvägsbron med resterna av den bombade landsvägsbron 

intill, ute i fl oden. Det första man ser efter bron är en gammal 

grön namnskylt för orten Changdan-myon.

Den byn, som nu inte längre fi nns, lämnade Seoul-Swean 

Sukza Pyun i slutet av kriget 1953 till fots med föräldrar och 

syskon. De singlade slant: Kaesong strax norr om Panmunjom 

eller Seoul fem mil söderut. Hösten 1994 gjorde SWEA Seoul 

sin första egna utfl ykt till delegationen i Panmunjom. 

Sukza och hennes syster var med – för första gången tillbaka i 

Changdan-myon. För oss andra Sweor gav systrarnas närvaro 

en speciell relief åt besöket. Ändå kunde vi inte ana vad de nu 

återupplevde.

 

Färden går över Changdan-myons risfält med manchuriska 

tranor varvat med militära amerikanska/koreanska förlägg-

ningar med minst sagt god beredskap. Från Camp Bonifas åker 

vi amerikansk militärbuss med ljusbå FN-fl agga och svensk 

offi  cer ombord och passerar ”Freedom Village”, byn med 250 

invånare som bott där sedan kriget och odlar ris och ginseng. 

Männen i byn får ta dit sin brud, men kvinnor som gifter sig 

utanför byn måste lämna den.  Byborna har befrielse från 

militärtjänst och skatt men har bevakning vid sitt arbete på 

fälten på grund av kidnappningsrisken.

I Joint Security Area ( JSA) mitt i Panmunjom fi nns ingen 

gräns, bara de låga stenar som presidenterna Kim och Moon 

klev över i våras. Barn under 10 år tillåts inte i JSA och en 

vanlig besökare går inte över den gränsen! Däremot kan man 

inne i den blå mittbaracken gå runt bordet och på så vis vara i 

Nordkorea. Inom JSA får militären bara bära lätta handeldvapen. 

VÄL BEVARAD HEMLIGHET

Efter JSA-turen, samling vid den grävda gropen, några ord 

av generalen och presentation av delegationen. Så avslöjas 

hemligheten: vilket företag och vem planterar?

Spänningen var stor. Bara Moder SWEA Agneta Nilsson, 

SWEA Seouls ordförande, min man (huvudkonkurrent om 

årets uppdrag, men Ericsson fi ck vänta ett år) och jag själv visste. 

Halvminuten före avslöjandet såg en vaken Swea en papperslapp 

i min hand. Hon och två andra Sweor noterade att jag satte på 

mig glasögonen... Eftersom publiken bestod av i stort sett bara 

Sweor och SWEA Livgarde plus faktiskt en riktig överste från 

riktiga Svea Livgarde, var valet väldigt populärt.

En ”svensk” julgran som står sig i framtiden i detta märkliga 

område hade Agneta och jag bestämt. Hjälp att gräva fi ck jag 

av mina ”medgrundare” av SWEA Seoul, Helena Hellstadius 

och Nanna Tigerstedt.  

Efter trädplantering, fågelholksuppsättning och barnens 

solrosfrösådd bjöds det på lunch i mässen med stående meny: 

ärtsoppa, varm punsch, knäckebröd, svensk ost och Kalles kaviar 

samt pannkakor med hemlagad sylt. Barnen sprang runt och 

lekte i solskenet i skogsbacken, de vuxna njöt av förplägnaden 

och ingen ville åka hem. 

Första gången man besöker Panmunjom känns det nervöst och 

oroligt att färdas genom DMZ med enbart militär närvaro 

och strikta förhållningsorder. Men för varje gång blev det allt 

fridfullare, vacker orörd natur, inget buller utöver nordkoreansk 

propagandamusik och så den välkomnande svenska röda ”stugbyn”. 

En annorlunda upplevelse! Vid Sverigemiddagen i Västerås i år 

rankade en Swea, som deltog i RM i Seoul 1996, Panmunjom 

som den SWEA-utfl ykt av alla som gjort allra starkast intryck!

En ”svensk” julgran som 
står sig i framtiden i detta 

märkliga område hade 
Agneta och jag bestämt.”

”
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Regionmöten 
I ORD & BILD

2018

Det bästa med Asiens regionmöte var alla underbara möten 

med Sweor från hela världen. När man kom in i ett rum och 

hörde ett surr av samtal, samtal Sweor emellan, som aldrig 

verkade ta slut. Det var högt och lågt, det var vitt och brett, 

alla Sweor har en historia som är intressant att höra och lära 

sig från. Väl hemma poppar dessa minnen upp och man börjar 

genast le. Det är det bästa med att träff as i verkliga livet.

Anna Centerman

Regionordförande Asien

ASIEN

Den 1 maj i år tillträdde jag som ny regionordförande för OEMA, 

vilket gjorde årets regionmöte mycket speciellt för mig.  Det bästa 

med alla region- och världsmöten är alltid att få träff a sin styrelse, lära 

känna många nya, trevliga Sweor samt givetvis träff a gamla vänner. 

I år hade vi ett gemensamt regionmöte med VEMA, vilket gav oss 

möjligheten att lära känna den regionen bättre vilket jag tycker var ett 

stort plus. Samtidigt gav det en bättre dynamik, många nya idéer och 

infallsvinklar vid våra diskussioner. Gemensamma RM kan jag 

varmt rekommendera.

Anette Rydén

Regionordförande OEMA

VÄSTRA & ÖSTRA EMA

MAMEs och OAMEs gemensamma regionmöte i Dallas gav 

tillfälle till intensiva och värdefulla diskussioner. Över 70 

Sweor från 17 avdelningar i Nordamerika representerade över 

1600 SWEA medlemmar. Vi jobbade med ledarskaps- och 

kommunikationsfrågor samt delade praktiska idéer om hur 

man driver eff ektiva styrelser, utvecklar nya donationer och 

stipendier, lockar med nya och gamla program och intresse-

grupper, samt rekrytering av nya medlemmar. Och så knöt vi 

ovärderliga personliga kontakter och hade kul tillsammans på 

restauranger, rodeo och utfl ykter!

Anna Bergström

Regionordförande MAME

Det allra bästa med regionmöten är att man träff ar kvinnor 

som är fantastiska. Det behövs ingen förklaring för att förstå 

varandra.  Alla har samma bakgrund - Sverige. I vårt regionmöte 

var allt dubbelt, eftersom två regioner möttes, så dubbelt så kul!

Camilla Trier Mörch

Regionordförande OAME

MELLERSTA & ÖSTRA AMERIKAS
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EMA = EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA

AMERIKAS = NORD-, MELLAN- OCH SYDAMERIKA

Det här var mitt första regionmöte som ordförande i VAME. 

Jag tycker det bästa med vårt möte var förmötet på fredagen 

då vi hade tid att prata och diskutera med varandra i styrelsen. 

Vi delade med oss av framgångar och gav råd till varandra om 

hur vi kan förbättra program och annat i våra avdelningar.

Helena McCombie, vice ordförande i San Francisco, gav 

en mycket intressant presentation om SWEA Professional. 

Pia Wennerth, vice internationell ordförande, berättade om 

det nya utbildningsmaterialet som tagits fram och Kerstin 

Eriksson-Splawn pratade med oss om hur vi får använda våra 

pengar. En mycket produktiv och bra dag!

Och det allra bästa med mötet var att Rebecca Keckman, 

ordförande i Vancouver, hade ordnat ett så trevligt program åt 

oss alla – fi nt hotell, fantastiska middagar och roliga utfl ykter.

Suzanne Southard

Regionordförande VAME

VÄSTRA AMERIKAS

Den 18-21 oktober samlades VEMA och OEMA i Cala 

Millor på Mallorca för ett gemensamt regionmöte. Det var 

fantastiska mötesdagar och det var såväl berikande och lärorikt 

som roligt att ha RM tillsammans med en annan region. 

En av höjdpunkterna var den workshop som Roma Bratt, 

avdelningsordförande i Wien, gav. Här fi ck vi refl ektera och 

lära oss om ledarskapets alla facetter. En annan höjdpunkt var när 

donationskommitténs sammankallande, Katarina Silfverskiöld, 

presenterade avdelningarnas många möjligheter till att ge 

donationer.

Det är när över 20 avdelningsordförande och ca 100 Sweor 

möts som man verkligen uppfattar att SWEA är en global 

organisation, att avdelningen är del av något stort och mycket 

unikt. 

Eva Kars

Regionordförande VEMA

VÄSTRA & ÖSTRA EMA

Det bästa med region MEMAs regionmöte var den inspira-

tion och kreativitet som fl ödade när vi träff ades i Milano. För 

regionstyrelsen var det extra värdefullt att få träff as fysiskt efter 

några månader där vi endast känt varandra över webbmöten. Det 

var extra roligt att många medlemmar kom till årsmötet, det visar 

på intresset av vad som händer i regionen. Milano-Sweorna hade 

gjort ett fantastiskt arbete och gav oss alla värdefulla minnen från 

både konst- och modeutfl ykter och goda mat- och vinupplev-

elser.

Eva Gram Toft

Regionordförande MEMA

MELLERSTA EMA
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P.O. Box 4128

Fort Lauderdale, FL 33338 

USA

offi ce@swea.org

www.swea.org

Vi inom SWEA uppskattar kontakt med omvärlden. 

Våra e-postadresser får dock absolut inte användas i försäljningssyfte.

För information om annonsering internationellt i medlemstidningen 

SWEA Forum eller på hemsidan www.swea.org ber vi er e-posta:      

advertising@swea.org.

För annonsering genom de lokala medlemstidningarna eller deras hem-

sidor, ombedes ni kontakta respektive avdelningsordförande via e-post.
57



58

T
ACK alla ni som hörde av er!

TACK för fi na och positiva ord om Nya SWEA 

Forum. Carina och jag sträcker allt lite på oss och 

känner oss glada och nöjda med vårt premiärnummer. TACK 

till er alla som inkommit med bidrag till detta nummer av 

Forum! Vilket fantastiskt nätverk av härliga Sweor jag 

skaff at mig! Önskar jag kunde möta er allihop i verkliga livet.

Att planera för och bestämma innehåll i en tidning är 

mer arbete än man kan tro. Åtminstone när man, som jag, 

är relativt ny inom tidningsvärlden. Många timmar går även 

åt till att besvara och bearbeta era bidrag. Det kanske man 

inte tror. En svår nöt att knäcka är den där med högupplösta 

bilder... . Men det brukar oftast lösa sig till slut.

Forum ska innehålla vissa ”måsten”. Tidningen ska också 

riktas till alla åldrar bland våra medlemmar. Korta artiklar 

ska varvas med lite längre. En del kan vara seriösa, andra 

kan ha ett mer lättsamt innehåll. Bilder ska hålla god kvalité. 

Layouten ska vara luftig och ge ett fräscht intryck som lockar 

till läsning och det är inte helt enkelt att få till en bra bland-

ning men med er hjälp går det! Det tycker jag att vårt andra 

nummer av Forum visar. Ett speciellt TACK till dig, Carina! 

Våra mejl och Messenger-meddelanden blir många och 

Kerstin Dahl, redaktör

Till sist...

långa tvärs över jordklotet varvat med något samtal ibland. 

Vilket team vi är! Här passar verkligen ledorden in som vi 

i redaktionen på SWEA Magazine Singapore hade och som 

säkert gäller ännu:

”Av Sweor, för Sweor, med Sweor”. 

I detta nummer har vi bl.a. tagit pulsen på SWEAs äldsta 

medlem - Britt-Marie Ålund, bosatt i Stockholm. Vilken 

livsberättelse hon delgivit oss! Artikeln om SWEAs kungs-

gran i DMZ i Korea var också mycket läsvärd. Vackra och 

annorlunda konstverk från våra konstnärer i vår SWEA värld 

- vilka alster! Sverigemiddagen i Västerås – vilken fest det var! 

Carina och jag hade själva glädjen att vara med under dessa 

heta augustidagar.

 Har du tittat i garderoben? Behövs något nytt till 40-årsfesten 

eller kan något snyggt användas igen? Ni får inte missa vårt stora 

kalas världen över! Alla bör ha sett inbjudan på mittuppslaget 

och alla avdelningar kan planera festen efter eget tycke och 

smak. Huvudsaken är att vi gör den tillsammans dessa dagar i 

maj 2019 – trots avstånden mellan oss. 

Men innan den festen ska vi fi ra något annat: en del gör 

det stort – en del gör det smått. Hur ni än gör så önskar jag er 

alla en Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År 2019! 
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FACEBOOK
www.facebook.com

SWEA INTERNATIONAL

Informationssida som du 

kan gå in och ”gilla”. 

SWEA VÄRLDEN

En fantastisk samlingsplats 

för drygt 2 700 Sweor som 

följer allt som rör SWEA, 

men även andra ämnen. 

För att delta (i alla dessa 

grupper) behöver du vara 

betalande SWEA-medlem. 

SWEA PROFESSIONAL 

WORLDWIDE

Här diskuterar vi 

yrkesfrågor och företagande 

samt aktiviteter inom 

SWEA Professional ute 

i avdelningarna. I denna 

grupp får medlemmarna 

annonsera egen 

verksamhet två gånger 

per år. 

SWEAS REDAKTÖRSFORUM

För dig som är lokalredaktör 

eller sitter med i en 

lokalredaktion som 

producerar ett SWEA-blad, 

SWEA-magasin m.m., kan 

delta och utbyta tankar och 

idéer. 

SWEA ART

Gruppen är till för Sweor 

som är skapande eller 

konstintresserade.

Alla SWEA Internationals 

grupper ovan är slutna 

och för att delta behöver 

du vara betalande SWEA-

medlem.

INSTAGRAM
www.instagram.com

Här lägger Sociala Medier-

gruppen upp bilder från 

olika avdelningar men 

även annat intressant. 

”En bild säger mer än 

tusen ord” är det som 

gäller här. Alla bilder 

på SWEA Internationals 

Instagramkonto är helt 

publika och kan ses av 

vem som helst och vem 

som helst kan följa vårt 

konto. Om du eller din 

avdelning vill bidra med 

bilder till vårt Instagram, 

kan du ”inboxa” oss direkt 

på Instagram eller skicka 

bilder till Sociala Medier  

websocialmedia@swea.org

Obs! Viktigt att samtliga 

personer på bilden 

givit sitt samtycke till 

publiceringen. Tagga gärna 

SWEA-bilder som du lägger 

upp på Instagram med 

#sweainternational så blir 

de sökbara under denna 

hashtag.

www.linkedin.com 

Här heter vi ”SWEA 

Professional” och som 

betalande Swea är du varmt 

välkommen in i gruppen. 

Temat här är yrkesliv, 

karriär och företagande 

samt SWEA Professionals 

verksamhet  och aktiviteter.

www.youtube.com 

Här har SWEA International 

en egen kanal med sevärda 

fi lmer. 

Vi heter ”SWEAkanal”.

FÖLJ OSS PÅ...

SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK 

med 7 000 svensktalande 

kvinnor i ett 70-tal avdelningar 

och ett 30-tal länder.

SWEA är den största Sverige-

främjande organisationen utan-

för Sverige och vårt syfte är 

att främja det svenska språket 

samt sprida svensk kultur och 

tradition.

SWEA ger donationer och delar 

ut stipendier för två miljoner 

kronor per år.

SWEA är en ideell organisation 

som erbjuder ett personligt 

kontaktnät samt är ett starkt 

socialt stöd för den svenska 

industrin utomlands.

SWEA representeras på många 

platser i världen och spelar en 

viktig roll i svenska Utrikes-

departementets kris och 

beredskapsplan.

Ett svenskt nätverk i området 

du bor.

Ett nätverk som ger dig tillgång 

till hela världen.

Ett nätverk som ger dig 

möjlighet att utvecklas.

Ett nätverk som hjälper dig 

i yrkeslivet.

SOM MEDLEM I SWEA FÅR DU:
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Silvers Life idé är att erbjuda förutsättningar för en fortsatt hög livskvalitet 

och en vardag som är lika givande aktivt och socialt som den är komfortabel privat. 

Du väljer ett attraktivt och socialt boende med exklusiv tillgång till naturliga 

mötesplatser för sociala aktiviteter och ett omfattande serviceutbud. 

Konceptet Silver Life innebär dessutom att du tryggt kan bo kvar och få det stöd 

som behövs den dag du har ett behov av vård eller omsorg. 

Vi driver moderna anläggningar med en sammanhållen boendekedja, där vi möjliggör 

för våra medlemmar att själva välja, och planera över den seniora delen av livet.

Silver Life har också ett nära samarbete med Sophiahemmets 

förstklassiga  husläkarmottagning och äldremottagning som bland annat ger dig 

tillgång till specialistkompetens inom geriatrik och möjlighet till hembesök. 

Serviceutbud
I medlemskapet ingår ett omfattande serviceutbud som ger dig exklusiv tillgång till Silver Lifes 

restaurang, vars meny utformats i samarbete med Svenska Kocklandslaget. Du har även 

tillgång till relaxavdelning med bastu, där du kan fi nna en lugn stund i avkopplande miljö. 

Träningsutrymmen med fysioterapeut som bistår dig med ett skräddarsytt tränings program eller 

vid behov rehabilitering. I boendet ingår även Silver Lounge med reception, där du kan boka 

evenemang, beställa tjänster eller slå dig ned för en kopp kaffe.

Våra närmast kommande projekt
Nacka, Graninge – i vacker skärgårdsmiljö

Täby, Näsby Park – intill slottet i det nya Näsby Slottspark

Upplands Väsby – mitt i centrum i det nya området Fyrklövern

Silver Life skapar boenden där Du själv väljer 
– trygghet, service och komfort

Senior i Sverige?


