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Christina Hallmert,
Ordförande,

swea International

Vi lämnar SWEAs 40-årsjubileum bakom oss och kan se 
tillbaka på ett fantastiskt 2019 med flera höjdpunkter, t.ex. 

det gemensamma firandet för alla medlemmar i maj, Sverige- 
middagen med konferens och stipendieutdelning, och slutligen 
Världsmötet i Dubai i november.

SWEA är en typisk 40-åring, som har lagt en del bakom sig 
och nu tittar framåt. I backspegeln ser vi föreningens ut-
veckling från lokal kvinnoklubb i LA till global organisation 
med nästan 7000 medlemmar. Dagens SWEA engagerar flera 
hundratals styrelse- och kommittémedlemmar som dagligen 
anpassar våra syften och vår identitet till en värld i ständig 
förändring.
Hur framtiden ser ut är omöjligt att förutse, men SWEAs 
vision är att fortsätta säkerställa att svensk kultur främjas i 
världen och bidrar till en positiv Sverige-bild.

Det svenska språket är en annan av våra käpphästar och även 
här har vi Sweor en viktig uppgift. Språket utvecklas ständigt 
och visst är det svårt att hänga med ibland för oss som bor 
utomlands? Nya ord och benämningar tillkommer, och äldre 
ord och talesätt förpassas till arkivet eller besvaras med en 
frågande blick.
Inget ont med att språk tar nya former och uttryck, tvärtom. 
Huvudsaken är att språket används och hålls levande. Språket 
följer den värld vi lever i och det samhälle vi har omkring 
oss. Vi Sweor kan hjälpa till genom att förmedla det svenska 
språket vidare och använda det flitigt och generöst.

Mitt uppdrag som ordförande i SWEA International är nu 
slut efter fyra givande, lärorika år. Jag brukar likna engage-
manget i SWEA vid ett stort pussel, där många innan och 

ordförande

Kära Sweor,

tillsammans med mig har lagt ner sina pusselbitar och bidragit 
till organisationens utveckling.

Nu ska min efterträdare Suzanne Southard bygga vidare och 
jag önskar henne varmt lycka till. Det har varit ett fantastiskt 
äventyr och en stor ära för mig att leda SWEA tillsammans med 
kompetenta, inspirerande styrelse- och kommittémedlemmar, 
rådgivare och Sweor!

Stort TACK till…

Vår sponsor  

Barbro Osher
THe BarBrO OsHer PrO sueCIa FOundaTIOn
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Vi tar pulsen på 

KATE NOVAK

SWEA  

PROFESSIONAL

RUNT OM I 

VÄRLDEN

Recept på

LAKRITSFEST 

I BOSTON

Suzanne
 –EN AV VÅRA NYA 

REGIONORDFÖRANDE

Läs tidigare nummer på:
https://swealand.swea.org/forum/

swea-forum-arkiv/
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HEMMA HOSFYRA AV OSS

SWEA  40år

VILKET KALAS DET BLEV

TEMA BUSOM SWEAS  PEDAGOGISKA ELDSJÄLAR 

VEM BLIR ÅRETS 
SVENSKA KVINNA  

2020?

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 2020. 

Mer information och blankett finns på 
https://ask.swea.org/.
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NU ÄR DET DAGS  
ATT NOMINERA TILL 
SIGRID PASKELLS 

STIPENDIUM 
INOM SCENKONSTERNA 

2020!

SWea inbjuder alla medlemmar att skicka 
in förslag på kandidater till Sigrid Paskells 
Stipendium som år 2020 utdelas i sång.

Stipendiet ges ut inom scenkonsterna 
sång, dans, teater, instrumentalmusik med  

en konstart i taget under en  
rullande fyraårsperiod.

Stipendiet 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.  den föreslagna kandidaten får inte 
vara en Swea eller nära anhörig till en medlem 
i SWea. förslagsgivaren motiverar i skrift och 
med Cd, dVd eller MP4 filer uppladdade till 

YouTube eller Vimeo.

Stipendiet är på USd 10,000.
nomineringsförslagen skall vara kommittén 

tillhanda före 15 januari 2020.
en jury utser stipendiat. Valet bekräftas av 
SWea Internationals styrelse på årsmötet i 
Budapest den 25 april 2020. Stipendiaten 
förväntas ge en enkel redovisning för hur 

stipendiet använts. 

förslag på stipendiat skickas med motivering 
till:

Sofie Haag, sammankallande  
Sigrid Paskell-kommittén

e-post: paskell-committee@swea.org 
föreslagen kandidat ombeds fylla i SWea-

blanketten och skicka tillbaka till nominerande 
avdelning/person. den/de skriver in 

motiveringen. alla förslag skickas automatiskt 
till Paskell-kommittén.  

Länken finns längst ner på sidan:  
https://paskell.swea.org

Bakgrundsblankett och nomineringsblankett, 
Paskell-stipendiet 2020 

 

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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Det är meD stor gläDje vi har nöjet att få presentera 
vår blivanDe internationella orDföranDe 

Kära Sweor,

Jag vill tacka er så hjärtligt för förtroendet 
ni givit mig, att bli nästa ordförande för 
SWEA International!

Det är en stor ära att få vara med och bidra 
till att vår fina organisation fortsätter att 
utvecklas och växa under de kommande 
två åren. Idag på Hot Yoga tänkte jag på 
hur tacksam jag är för allt som SWEA 
givit mig och för alla trevliga Sweor jag lärt 
känna under de 24 år som jag varit aktiv i 
Dallas, Arizona, VAMEs regionstyrelse och 
Internationella styrelsen. Jag ser fram emot 
att träffa många fler av er i Dubai och på 
kommande möten framöver. Jag har enorm 
respekt och ödmjukhet inför detta viktiga 
uppdrag, men känner att jag är redo och 
tycker att det skall bli roligt. Jag har stora 
skor att fylla efter Christina och är glad och 
tacksam för att både Christina och Katri 
kommer att finnas tillhands den första 
tiden innan jag är varm i kläderna!

Soliga hälsningar från Scottsdale, Arizona
Suzanne Southard

RESuLtAt Av SWEA INtERNAtIONALS vAL Av  
INtERNAtIONELL ORDföRANDE föR pERIODEN 
1 jANuARI 2020 - 31 DEcEmbER 2021 

Med 69 röster av 71 möjliga gav SWeas avdelningar 
Suzanne förtroendet att ta över rollen efter Christina 
Hallmert, SWea rom som avgår den 31 december 
2019 efter fyra år som SWeas internationella ord-
förande. 

Suzanne är vald fram till den 31 december 2021 då 
posten utannonseras på nytt. 

Idag är Suzanne  regionordförande i VaMe (region Väs-
tra amerikas) och har i den rollen varit ledamot i SWea 
Internationals styrelse i två år. 

Vi gratulerar Suzanne och önskar henne varmt välkommen 
som SWeas internationella ordförande

Katri Olander Serenius
administrativ chef

SWea International, Inc.

Suzanne Southard!
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Ett Stockholm i solig 
och regnig skrud med 
strålande Sweor!
Ja, så kan man mycket kort sammanfatta årets Sverige-
middag som gick av stapeln 6 – 8 augusti 2019 i vår 
kungliga huvudstad. Ett fullspäckat program med möten 
och utflykter som planerats för vår 40-åring SWEA.

I konferensentrén på Clarion Hotel Sign vid Norra Bantorget 
steg sorlet av röster allteftersom lokalen fylldes av Sweor. 
Inledningen på Sverige-middagen hade bara börjat och vi 

väntade på torsdagskvällens välkomstmingel i bankettfoajén 
på hotellet. Det går inte att ta miste på den glädje som känns 
i luften när Sweor från när och fjärran ses under samma tak. 
Man möter gamla vänner och man lär känna nya. Det är en här-
lig känsla! Tillsammans skulle vi som mest bli ca 260 personer 
under konferensens höjdpunkt – själva Sverige-middagen. 

På fredagsförmiddagen samlades vi åter för att lyssna på 
intressanta talare under temat ”Sverigebilden utomlands”. 
Vår internationella ordförande Christina Hallmert inledde 

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 n :  K e r S T I n  a L M ,  a n n a  G U S T a f S o n  B r I L  

o C H  K e r S T I n  d a H L

konferensen med att hedra flera 100-tals Sweor som genom 
ett omfattande och frivilligt arbete delat med sig av sin tid 
för de svenska kvinnor som flyttat utomlands.
-”Det känns skönt att ha en axel att luta sig mot när man 
kommer utomlands och även en famn att komma hem till 
efter utlandsboendet”, sa Christina i sitt tal. 
Därefter fick vi lyssna till många kloka och roande ord från 
Sveriges generalkonsul i San Francisco, tillika grundare av 
SWEA San Francisco, Barbro Osher. Hon tog oss tillbaka 
till SWEA-tidernas begynnelse 1979 och fick många av 
oss att småle och skratta åt dåtidens kommunikation inom 
administration; om hur SWEA startade med hjälpmedel som 
telex, telegram, knattrande skrivmaskiner, fasta telefoner 
och postandet av vanliga brev. Barbro hävdar bestämt 
att systerskapet mellan svenska kvinnor genomsyrar vår 
existens. Tidigare har man ställt sig frågan inom SWEA: 
överlever vi? Ja! SWEA har nu en återväxt som är fantastisk, 
enligt Barbro. Vi är den förlängda armen till det offentliga 

Helen Rennie-Smith, London och Christina Moliteus , New York.

agneta Melin avdelningsordförande stockholm.



9

Sverige och kvinnor är Sveriges största exportvara, menade 
Barbro varpå leenden och skratt på nytt spred sig bland oss 
åhörare.
 
Vi fick också lyssna till Lars Bergman som är generalsekreterare 
på Sverigekontakt. Lars inledde sitt framförande med att lite 
avundsjukt påstå att kvinnor verkar ha roligare än män. Det 
tror jag stämmer!  Sverigekontakt bildades 1908 i samband 
med att många svenskar emigrerade till USA. Idag arbetar 
Sverigekontakt främst med att främja och vårda svenska  
minnesmärken i utlandet. Man bedriver också svensk- 
undervisning i kompletterande svenska tillsammans med olika 
svenska skolföreningar utomlands, där många av oss Sweor är 
frivilligt delaktiga i undervisningen.

Svenskar i världen - SVIV – representerades av deras gene-
ralsekreterare Cecilia Borglin. Hon upplyste oss om att ca 
660 000 svenskar bor utomlands. Anledningen till flytt är 
oftast nytt jobb. Men alla utlandssvenskar har också en viktig 
uppgift att uppfylla: man är en Sverigeambassadör och vi alla 
skaffar oss en internationell erfarenhet och kompetens. När 
man kommer tillbaka till Sverige bör man ta tillvara på den 
erfarenheten, och det borde kunna fungera bättre än vad det 
gör idag, anser SVIV. 

 
Claes Fredriksson från tidningen Swedish Press berättade om 
denna tidskrift som han driver tillsammans med sin fru. Med 
huvudsäte i Vancouver i Kanada riktar man sig främst till 
läsare på västkusten och i större städer i USA. Man skriver om 
teman och trender i Sverige och har intressanta intervjuer med 
svenskar. Dessutom har tidningen en avdelning som de kallar 
Swedish Press Connect. Där får alla svenska organisationer 
som vill, tillgång till en sida för att berätta om sig själva.  
Swedish Press främsta budskap och efterlysning är samarbete, 
då man tyvärr upplever det lite tungt att kommunicera i 
tryckt form numera. 

Precis som vid förra årets Sverigemiddag i Västerås fick vi 
åter stifta bekantskap med Dag Blanck som är professor i 
nordamerikastudier. Han berättade om sitt arbete som han 
delar upp på två arbetsplatser – Uppsala Universitet och 
Swenson Center på Augustana College i Illinois utanför 
Chicago. På Augustana College finns ett forskningsinstitut 
och arkiv för svensk invandringshistoria. Där arkiveras också 
SWEAs material. SWEA-samlingen är en av de finaste 
samlingarna på Augustana College, enligt Dag Blanck. En av 
deras kvinnliga studenter, Nevra Biltekin, fick förra året ett 
stipendium och forskar om just SWEA. 

Alla talare under fredagens konferens.

sweas grundare agneta nilsson.

Stipendiaterna 2019:  
Daniel Thorell, Somita Sabeti och 

Maria Hansson-de Laage de Meux.



Ann-Marie Gustafson, Perth, Pia Wennerth, Portland 
och Suzanne Southard, Arizona.

Sweorna Christina Moliteus, New York och Tina 
O´Malley, Chicago har påbörjat ett storjobb med 
en digital, interaktiv tidslinje om SWEAs 40-åriga 
historia som presenterades. Förutom av sponsorer, 
har de haft mycket god hjälp av Swenson Center. 
Tanken är att denna tidslinje ska vara helt klar 
och presenteras i sin helhet under VM i Dubai i 
november.  

Efter några timmars paus samlades vi åter för 
stipendieutdelning och omnämnande av årets 
Svenska Kvinna. Greta Thunberg, som blev detta 
års åSKa kunde tyvärr inte vara på plats, men 
sände en hälsning via en video. Men våra tre stipendiater, 
som var och en fick mottaga SWEAs stipendium på 10 000 
USD, var självklart närvarande och berättade om sig själva 
och sitt arbete. Vi lyssnade till Maria Hansson-de Laage de 
Meux, mottagare av Litteraturstipendiet, Somita Sabeti som 
fick Interkulturella stipendiet och cellisten Daniel Thorell 
som mottog Paskellstipendiet inom scenkonsterna. 

Så återstod kvällens stora fest, själva Sverige-middagen, med 
god mat och dryck och underhållning av Sweor som fram-
förde kabarén ”Mitt liv som Swea”, en hyllning till SWEA 
och dess medlemmar världen över. En speciell hälsning till 
vår 40-åring lästes också upp av Stockholms avdelnings-
ordförande Agneta Melin: H.M. Kung Carl XVI Gustaf 
hade förärat oss med en skriftlig gratulation. Denna finns 
att läsa på vår hemsida https://swea40.swea.org/2019/brev-
fran-sveriges-kung/. 

Nu återstår att rikta ett stort varmt TACK till vår Stockholms-
avdelning för galant planering och genomförande av årets 
Sverige-middag. Fanan lämnades över till SWEA Malmö, som 
vi önskar lycka till med detta uppdrag för 2020. 

Ann Mannerheim prickar av deltagare.

sweas grundare agneta nilsson flankeras av Forums redaktion  
Kerstin dahl och Carina Johansson. 

Karin Högman, London och sofia solfors, Milano.

Anna Gustafson Bril, Stockholm och  
Annelie Nikou, Singapore.

Christina Hallmert tillsammans med Anna König Jerlmyr,  
Stockholms finansborgarråd och borgmästare.
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Fantastiska 
utflykter under 
Sverigemiddagen  
i Stockholm

T e x T :  L e n a  P o W e r S ,  S T o C K H o L M

Spritmuseum ligger vackert nere 
vid vattnet vid gästhamnen på 
Djurgården, mellan Vasamuseet 

och Liljevalchs Konsthall. Där möttes 
ca 70 Sweor för en tidig lunch och 
samlades på kajen utanför. Många 
kom tidigt och det blev kära möten 
mellan Sweor från olika platser i 
världen, många kramar och ”oh vad 
roligt att ses igen!”. Själv återsåg jag 
många från min tid som ordförande 
i SWEA Seattle och många SWEA-
möten jorden över. Vi var flera som 
mindes 25-årsjubiléet i Stockholm. 
SWEA-fotografen Kerstin Alm 
fotade febrilt och alla var glada och 
förväntansfulla!

Värdinnorna tog emot, prickade av 
oss och därefter intog vi matsalen 
där det blev ett härligt surr. Efter 
en stund knackade jag i glaset och 
det blev absolut tyst. Sweorna vet 
när de ska lyssna! Jag hälsade alla 
välkomna å SWEA Stockholms 
vägnar till denna lilla tjuvstart av 
SWEAs Sverigemiddag och 40-års-
firande! Vi bjöds på Kummel med 
örtkrossad potatis och marinerad 
zucchini från Skilleby.  Jag hade 
nöjet att presentera krögaren för 
Spritmuseums restaurang, Petter 
Nilsson, som var på plats dagen till 
ära. Han berättade om Spritmuseum 
och dess restaurang och historia.

Spritmuseum är det före detta 
Vin & Sprithistoriska museet som 
grundades 1923. Det låg i ett f.d. 
vinlagerhus på Dalagatan, tidigare 
Grönstedtska palatset. Museet stod 
klart 1967 och skapades av mono-
polföretaget Vin & Spritcentralen. 
Där samlades all den fina konst som 
tillkommit genom åren bestående 
av verk från marknadsförings-
kampanjer, mestadels för Absolut 
Vodka. Museet omvandlades 1992 
till en stiftelse, och när Vin & 

Sprit såldes till Pernod Ricard S.A. 
överlämnades konstsamlingen The 
Absolut Art Collection till museet 
och idag består den av 850 verk. 
Detta överlämnande var startskottet 
till det nya museet, som öppnade i 
de f.d. galärvarven på Djurgården. 
Samtidigt bytte museet namn till 
Spritmuseum.

Restaurangen drivs av krögaren 
Petter Nilsson, som har bott i 
Frankrike och bla arbetat på La 
Gazzetta i Paris. Spritmuseums  
restaurang räknas som en av 
världens bästa museirestauranger.  
Den drivs på inspiration och med 
äkta råvaror och eget bakat bröd. 
Man utlovar en upplevelse både 
på tallrik och i glas i deras restau-
rang! Det kunde vi definitivt se 
och uppleva under vår lunch som 
presenterades fantastiskt på tallriken 
och kummeln smakade utmärkt 
toppad med zucchinin! Tyvärr 
uteblev kaffet på maten, vilket 
verkar vara en trend i Stockholm 
just nu. Det ingår sällan numera. 
Dock kunde det beställas in, men 
utan den för många så obligatoriska 
kakan! Men museet lockade och de 
flesta Sweor ville hinna se det. En 
värdinna ordnade 50 % rabatt på 
inträdesbiljetten för oss och de flesta 
hann med ett besök innan det bar 
av till nästa event.

Förutom att äta eller besöka 
utställningarna kan man se gäst-
spel, ha konferens, privata fester och 
föredrag här. Det finns restaurang 
även ute i parken och på bryggan. 
Till sist kan jag tillägga att Svenska 
Dagbladets krogrecension under 
första halvåret utsåg Spritmusems 
restaurang till en av de bästa i 
Stockholm, så det är väl värt ett 
besök när du är i Stockholm!   
(Läs mer på www.spritmuseum.se)

SpritmuSEum
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Den 8 augusti, nästan på dagen 391 år efter Vasas förlisning 
den 10 augusti 1628, intog 25-talet 40-årsjubilerande 
Sweor från 15 avdelningar Vasamuseet. Snart överman-

nade av flera tusen övriga besökare från hela världen, gjorde 
dock vår tappra lilla skara sitt yttersta för att följa den duktiga 
guiden runt det stora skeppet. Trots avsaknad av hörlurar kunde 
även förstagångsbesökande Sweor få del av den spännande 
historien kring detta katastrofbygge, nu världens bäst bevarade 
1600-talsskepp och det nionde mest besökta museet i världen.

LItE kORt Om vASAS HIStORIA
I januari 1625 skriver den då 30-årige svenske kungen 
Gustaf II Adolf kontrakt med en erfaren och ansedd skepps-
byggmästare om att bygga fyra krigsskepp. Ett av dem, Vasa, 
ska bli ett av de mest skräckinjagande krigsfartyg världen 
skådat. På eftermiddagen den 10 augusti 1628 ger sig Vasa ut 
på sin jungfrufärd från Skeppsbron. 

VaSamuSEEt

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 / L I S S a B o n

Tusentals stockholmare på kajerna, på öarna, i småbåtar runt 
Vasa och högt uppe på Södra Bergen bevittnar det hela. 
Efter 15 minuters färd på 1300 meter från nuvarande Slus-
sen, där man hissat fyra av de tio seglen, dyker en kastvind 
upp bakom Södra Bergen. Vasa kränger men reser sig upp igen. 
Ännu en kastvind tippar fartyget över på sidan. Vattnet strömmar 
in genom de öppna kanonportarna på nedre batteridäck. På kort 
tid sjunker hon 120 meter från land på 32 meters djup mitt i 
Stockholm. 

Ett pOpuLäRt muSEum
Vid 50-årsjubileet 2011 för Vasas bärgning slår Vasamuseet 
publikrekord med drygt 1,2 miljoner besökare. Ett halvt 
sekels arbete med konservering och återuppbyggnad gör Vasa 
till världens bäst bevarade 1600-talsskepp. Hon består till 98 
procent av originaldelar och ser idag till stor del ut som när hon 
lämnade Skeppsbron 1628. Under år 2017 slog Vasamuseet nytt 
rekord med 1 495 760 besökare. Sommaren 2017 var den mest 
besökta i museets historia. Totalt har Vasamuseet tagit emot 
närmare 28 miljoner besökare sedan museet öppnade 1990. 

Att Vasa är den främsta besöksmagneten för Stockholms- 
turister framstod tydligt vid SWEA-besöket. Till de Sweor 
som möjligen ännu inte varit där vill jag verkligen rekom-
mendera ett besök – men företrädesvis under lågsäsong.

NatioNalStaDSparkEN

Den 19 maj 1995 invigde Kung Carl XVI Gustaf världens 
första Nationalstadspark. I nationalstadsparken ingår de 
unika parkerna och trädgårdarna kring Haga, Ulriksdal 
och Djurgården och den skapades för att bevara och skydda 

dess unika fauna men även för att vi alla ska 
kunna få ta del av dem. Mottot är ”värna-
vårda-visa”. 
När du passerar Djurgårdsbron ser du 
den vackra blå porten till vänster. Går du 
genom den kan du vandra genom en del av 
stadsparken, en promenad på ca 20 minuter, 
längs med kanalen fram till Rosendals slott 
och trädgårdar. 
Utefter vägen finner du vacker natur, fåglar, 
statyer och fina skyltar som berättar om de 
olika platserna och statyerna som du vandrar 
förbi. 
Denna promenad kan verkligen rekommen-
deras och du kan givetvis gå den omvänt, 
från Rosendals slott tillbaka till Djurgårds-
bron, där du kan ta en fika på Villa Godthem 
eller ta spårvagn 7 tillbaka till stan. 
Ladda även ner appen: 
KUNGLIGA PROMENADER för mer info. 
Trevlig promenad! 

S W e a  S T o C K H o L M
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Vi möttes utanför museet av Annelie åberg, SWEA 
Stockholm, samt en av våra guider, Carl Tiberg, som 
gjorde besöket mycket trevligt.

Besöket började i skulpturgården med vackra skulpturer, 
t.ex. Oden, Balder och Tor av Bengt Erland Fogelberg samt 
byster, föreställande bl.a. Selma Lagerlöf, gjorda av Knut 
Gustav Emil Malmqvist.
Det låg tidigare en ö som hette Kyrkholmen, utanför 
Nationalmuseum. En man vid namn af Klein lät fylla ut 
mellan ön och Nationalmuseum så att man lättare kunde 
transportera in dessa stora skulpturer. 

Längre in i museet möttes vi av en imponerande byggnad 
skapad av arkitekt Gert Wingårdh.
En vägg av koppar eller mässing (vår guide var inte riktigt 
säker) i flätat mönster innehöll en stor TV. Dessutom var 
väggen skjutbar och på baksidan fanns mycket stora hissar. 
Vi kunde spegla oss i metallen från insidan av hissen, det 
såg spännande ut.
Nationalmuseum har genomgått en omfattande renover-
ing och varit stängd för allmänheten under 5½ år. Men den 
18 september 2018 återinvigdes museet av bl. a. kung Carl 
XVI Gustaf. Av Carl Tiberg fick vi veta att statens kostnad 
för renoveringen gick på 1.2 miljarder kronor.

Ute i hallen, där de underbara målningarna av Carl Larsson 
finns, såg man långt uppe vid taket en mindre målning, ett 
porträtt av Rubens.
Som 10-åring gjorde Carl Larsson ett besök på National-
museum, och han såg då en plats på väggen som var tom, 
för där var det tänkt att en muralmålning skulle målas.
Det kom att bli Carl Larsson som sedermera fick fylla platsen 
med den fantastiska målningen om Gustav Vasas intåg i 
Stockholm. Den gjordes däremot inte direkt på väggen, 
som är vanligast vid muralmålningar, utan på duk i delar, 
som sedan limmades på väggen.

T e x T  o C H  f o T o :  M a U d  L a r S S o n ,  Z ü r I C H

NatioNalmuSEum

Rummen har målats i olika kulörer och gav i de flesta fall ett 
spännande intryck bl.a. de vita skulpturerna mot en lila/röd 
vägg i stora hallen.

Ett mycket betydande verk var tavlan ”Damen med slöjan“, 
målat av damens make, Alexander Roslin.
Tyvärr satt den lite undanskymd i ett rätt litet rum, men ändå 
mycket vackert mot en grön vägg.

När vi kom till tavlan av Lovisa Ulrika, där hon föreställer 
morgonrodnadens gudinna Aurora, fick vi en trevlig över-
raskning, då vår guide Carl Tiberg sjöng ett par strofer ur en 
av Carl Mikael Bellmans Epistlar. Carl Mikael Bellman hade 
använt tavlan som förebild för denna musik.
Vackra tak finns det gott om i denna imponerande byggnad.

Innan vi skildes åt fick vi ytterligare ett litet smakprov av 
Bellman från Carl Tiberg. 

Värdinnorna på nationalmuseum ann Mannerheim, Marie Forsman, 
Ingrid stake och Kerstin Forsell.

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 / L I S S a B o n

S W e a  S T o C K H o L M
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Rosendals Trädgårdskafé, med anor från 1860, 
ligger i ett växthus i den historiska trädgården och 
parken längst ut på Djurgården. Här bedrev den 
Svenska Trädgårdsföreningen sin verksamhet och 
sin trädgårdsmästarutbildning. Sedermera blev 
det en handelsträdgård med olika arrendatorer. 

Kungliga 
Djurgårds-
stiftelsen 
beslöt 
senare att 
ta över 
den i egen 
regi och 

på 1980-talet tog de dåvarande trädgårdsmästarna 
initiativ, med inspiration från Järna, till att ändra 
inriktning. 1982 bildades Stiftelsen Rosendals 
Trädgård som fokuserar på biodynamisk odling, har 
en egen handelsträdgård samt bedriver forskning 
och utbildning. Trädgårdens verksamhet växte fram 
till 1998 och vid Kulturhuvudstadsåret 1998 var 
den en av huvudattraktionerna. Samma år satte man 
liv i den gamla stenugnen och driver nu ett eget 
stenugnsbageri.

Sweorna anlände med buss från Nationalmuseum, 
vi prickades av och därefter kunde vi få oss en 
drink i ett växthus som vi hade fått till vårt eget 
förfogande. Vi var hela 90 stycken så det blev en 
härlig samvaro! Alla var glada över en sådan fin 
miljö och satte sig förväntansfulla vid borden. 
Hovmästaren Wilma berättade lite om Rosen-
dal, stiftelsen och kaféet. Det goda brödet 
som bakats i stenugnen fick en rykande åtgång 
och mer hämtades in i väntan på lunchen. Den 
serverades som buffé med grillad lax, kronärts-
kockor, sallad och annat gott, allt från kaféets 
egen trädgård. Lunchen var gudomlig och 
efteråt serverades en god kaka och kaffe in-
nan vi gick på visning på Rosendals slott. 
Alla hade en chans att besöka handels-
boden, och jag tror vi köpte allt bröd de 
hade! Efter lunch och besök på slottet tog 
många den trevliga promenaden i denna 
del av Nationalstadsparken tillbaka till 
Djurgårdsbron för vidare färd hem.   
(läs vidare på www.rosendalstradgard.se)

roSENDalS 
träDgårDSkaFé

T e x T :  L e n a  P o W e r S ,  S T o C K H o L M

Tre glada sweor på väg till rosendal.
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Höjdpunkten på Sverige-resan 2019 var 
besöket i Svenstad, på Birgit Nilssons 
museum och hennes boningshus, som 
varit i släktens ägo sedan 1700-talet och 
som vittnar om hennes stora kärlek till 
sin hembygd.
 
En guidad tur av barndomshemmet 
var bokad med estradör Mattias Enn 
som gav oss en sjungande berättelse om 
Birgits uppväxt. Hennes motto ”Värp 
först och kackla sen!” vittnar om att 
man måste bevisa att man kan något 
innan man skryter om det, och detta 
är också titeln på Mattias Enns bok om 
hovsångerskan. Han gav en strålande 
presentation om denna genuint bevarade 
musikhistoriska miljö från vilken alla 
vandrade ut med ett leende på läpparna. 

Utflykten till Hovs Hallar bjöd på 
typisk svensk sommar med omväxlande 
sol och regn. Här möter Hallandsåsen 
havet, med klippbranter, stenraukar, 
grottor och klapperstensfält. Denna 
dramatiska miljö bildade bakgrunden till 
den berömda scenen i Ingmar Bergmans 
Det sjunde inseglet från 1957 där Max 
von Sydow spelar schack med döden i 
soluppgången. 

Torekov lever upp några veckor varje 
sommar och återgår sedan till 
sin törnrosasömn. Orten känne-
tecknas av dess unika badkultur: 
Torekovborna ställer sina trätofflor 
vid foten av morgon-bryggan för 
att markera revir och hoppar sedan 
i de salta vågorna. Därefter syns de 
i slitna och blöta badrockar i kön till 
Rapps konditori. Även Hugh Grant 
är medlem av badrocksklubben som 
odödliggjorts av filmen Solsidan. 

Sverigeresans avskedsmiddag hölls på 
Villa Abelins lyxiga Restaurang 
Orangeriet, där vi serverades en läcker 
tre-rättersmiddag tillagad på råvaror 
från regionen. Sångaren Deri Rowlands, 
ackompanjerad av Johny Carlson, under-
höll oss med en uppsjö av örhängen under 
rubriken ”oldies but goodies”, t ex Louis 
Armstrongs “What a wonderful world”, 
“Everybody loves somebody some-
times”, “Unforgettable” samt Maurice 
Chevaliers mest välkända hits. 

Ett hjärtevarmt tack till våra arrangörer 
Ann-Christine Lundstedt, Gun Nor-
berg och Britta Hesse som såg till att 
alla programpunkter flöt sömlöst i 
varandra under resans gång. 

Bjärehalvön
sverige-resan 2019 till...

T e x T :  G U n I L L a  r a M e L L ,  G ö T e B o r G 

f o T o :  G U n I L L a  r a M e L L ,  I n G e r  e n G  o C H  B r I T T a  H e S S e
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Längtan heter min arvedel. Min kompass i livets dalar. 
Längtar människorna, platserna, smakerna, skiftningarna, 
mötena … och sommaren som var. Längtar det som varit, 
det som komma ska. Det som aldrig blev. Där och då. Det 
jag befarar kanske inte heller blir. Här och nu. Längtar dem 
som inte mera är, dem som så sällan är. Här. Eller jag där. 
Längtar dem, jag ännu inte mött. 

Längtar ljuset. Bruset. Mörkret. Tystnaden. Längtar hem. 
Bort. Efter att hitta hem. Efter att gå vilse. I tid och rum. 
Efter att livet ska stilla sig. Att det ska sätta fart. Att det ska 
flyta. Lugnt. Forsa fritt likt vårbäcken. Längtar en tillfällig 
frist. Möta solen i en farstukvist. Slippa fäktas med tidsbrist. 
Ständigt denna längtan. Längtan efter en rimligare värld, 
schystare, säkrare. 

Längtar sömn. Djup. Somna efter dagar som inte slutat med 
omöjliga knutar. Vakna redo för dagens gigg. Orka sjunga i 
dur. Och inte vara så satans sur. Utan pigg. Och len. Se natten 
som en rolig tid. Inte svettigt orolig. Längtar efter att få 
snooza. Nosa rätt på andning och kraft. Inte rusa mot bussen 
med andan i halsen. Och oknutna skor.

Längtar ben som spritter. Glitter och klack. Sommarsaften 
jag drack. Nybadad på filten mellan mamma och pappa. 
Få bläddra i arkiven. Att åter vara tjugo. Tro mig veta allt. 
Längtar vara så ung som jag känner mig. Inte så gammal som 
jag ser ut. Inte så mellan, medel, utan stark, självsäker. För 
ett ögonblick suverän…inte puttas ut i periferin. 

Längtar den lilla handen som letar min. Då när en enda dag 
var livet. Längtar efter att få följa handen framåt. Skratta 
bakåt. Längtar efter att hänga med väninnorna i baren. Prata 
om barnen, om det stora, men framför allt det lilla. En stund 
bara sitta. Stilla suget. Längtar efter att vara bollplank. För 
den nyfiket vetgiriga trion. I en värld som inte är krank. 

 

Längtar en hygglig arbetsbelastning. Inte en underkastelse. 
Utan balans. Att kunna ta livet med sans. Att orka bjuda upp 
till dans. åtminstone hinna ta en kort sväng. Följt av lite 
häng. Då och då. För en stund slippa stå på tå. Att långsamt 
gå från en hållplats till en annan. Vara rik. Inte pank. På 
energi när jag alldeles för sent snubblar in över skor och 
ryggsäckar i hallen. Längtar städad hall. Stökig skara samlad 
runt köksbordet. Fullt kylskåp. Tom tvättkorg. En stund i 
fåtöljen. Med vår låt på repeat. Och långsamt återfå aptiten. 

Längtar efter att laga det som har gått sönder. Långkok, 
långsamt röra om i grytan. Längtar efter att vargtimmarnas 
briljanta idéer inte ska vakna som ogenomförbara troll. Längtar 
efter att följa den snitslade banan. Vika av. Göra dröm till 
verklighet. Längtar efter att sårskorpor torkar in. Längtar 
vapenvila. Längtar hetsiga diskussioner. Orka-tycka-olika. 
Längtar en stunds nedsläckning. Huvudströmbrytaren på off. 
Slippa den ständiga positioneringen mot allt och alla. I samtidens 
sandlåda. Längtar barndomens sandbak med samstämmiga  
ovationer: En till! En till!

Längtar efter stunderna på ljugarbänken. Smaka sanningen i 
solens strålar. För en stund slippa bad liars. Och elaka tungor. 
Få vara oskuldsfull. Berusat erfaren. Längtar efter att kunna 
springa tillbaka. Hämta det jag glömde. Säga det jag inte 
sa. Stryka ett och annat. Längtar efter vaccin mot framtida 
mörker. Längtar efter att få skörda. Så nya drömmar. Längtar 
det enkla. Men inte en ständig förenkling. 

Längtar nu färg på träden, kala grenar och kalla morgnar. På 
hemmaplan. Efter alla åren. Borta. Känna att vi är vintern på 
spåren. Gå oberörd, rakryggad genom tvärregnet, snön och snart 
igen rörd böja rygg när våren viskar ur vrårna. Se hur dikesrenens 
superhjältar reser sig ur det som sedan länge har verkat dött. 

Ständigt dessa kontraster. Denna trängtan. Längtan.  
Livets bränsle.

längtan, livetS bränSle

K Å S ö r :  a n n I K a  L J U n G V a L L , 
G ö T e B o r G

annIKa KÅSerar
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För andra året i rad har SWEA Professional i San  
Francisco tillsammans med Nordic Innovation House ge-
nomfört konferensen Nordic Women in Technology and 
Innovation. Här låter vi nordiska kvinnor stå i ramplju-
set genom att de delar med sig av sina erfarenheter och 
framgångssagor från tech-meckat Silicon Valley. I år 
hade vi på scenen en panel med sju otroligt intressanta 
kvinnliga ledare, alla verksamma i när-området, men 
med ursprung i Norden. Tillsammans diskuterade de 
hur vi kan ta en större plats i en industri där det är 
övervägande män, hur det är att vara kvinna i ledande 
position, hur team influeras och utvecklas av mixade 
grupper, samt vilka som är de största skillnaderna mellan 
nordiskt och amerikanskt ledarskap.
 
SWEA Professional har själva skapat formatet för 
denna kväll; tänk lite som en ”Skavlan-show” med 
viktiga och allvarliga ämnen, men också många glada 
skratt och en hel del igenkännande för publiken. Jenny 
Elfsberg, ansvarig för Volvo Groups satsning i Silicon 
Valley och Denise Persson, som är Marknadsdirektör 
på Snowflake, var i år våra svenska representanter.   
I tillägg hade vi två finska kvinnor, en danska samt 
två norskor. Gro Dyrnes, direktör på Nordic Innovation 
House, fungerade som moderator. Utöver det som 
hände på scenen hade vi även nio nordiska partners 
på plats. Dessa ställde ut och bjöd på produkter/tjänster, 
vilket skapade en härlig mingel-atmosfär. Här byttes 
många visitkort och nya bekantskaper skapades. 
Tid för nätverk och mingel hade vi i år utökat rätt  
ordentligt efter önskemål från förra året; det är i vimlet 
det händer!

Detta har varit ett otroligt spännande projekt som vi, 
team Helena, Lisa, Kajsa, Denise och Yvonne, har byggt 
från början till slut med allt ifrån att skapa logotype, 
bygga hemsida, leta intressanta talare och leverera på 
plats. Go Nordic Women in Tech!
Besök gärna vår hemsida och se på alla härliga bilder:
www.nordicwomenintech.com

Konferens i Silicon Valley
sWea professional

143 gäster - WoW, säger vi!

Från vänster: denise Persson, Jenny elfsberg, Lene sjorslev schulze, Minna 
Holopainen, Krista Glantschnig, Moderator Gro eirin dyrnes och May roen.

T e x T :  Y V o n n e  e r I C S S o n ,  L I S a  S M a S  o C H  H e L e n a  M C C o M B I e   f o T o :  K a J S a  Z a C H r I S S o n

Från vänster översta raden: Tilda Loftin, Yvonne ericsson, Helena McCombie, 

och denise Laxen di-Zazzo

Från vänster undre raden: Kajsa Zachrisson och Lisa smas
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Utlandssvenskarnas Parlament, som  
anordnas av SVIV (Svenskar i Världen), 
är ett viktigt forum för att få din röst hörd 
i Sverige. 2019 var det sjunde gången  
parlamentet arrangerades. Under en 
dag diskuterar ett antal arbetsgrupper 
olika sakfrågor med syfte att ta fram en  
tydlig problemformulering och förslag 
på lösningar. Resultatet blir resolution-
er som sedan överlämnas till berörda  
myndigheter och beslutsfattare. 

Totalt diskuterades denna gång ett  
trettiotal sakfrågor; utbildning, mobilitet, 
försäkring och sjukvård, medborgarrätt, 
medborgarskap, skatt och pension samt 
attityd- och värderingsfrågor, såsom 
värdering av internationell kompetens 
vid hemflytt.
Mer information finns på SVIVs webbsida 

T e x T  o C H  f o T o :  P I a  W e n n e r T H ,  
V I C e  o r d f ö r a n d e ,  

S W e a  I n T e r n a T I o n a L

UtlandSSVenSKarnaS parlament
stockholm 22 augusti, 2019

Hur är din relation som  
utlandssvensk till Sverige?  

Vad vill du förbättra?   
Gör din röst hörd!

sviv.se där också resolutionerna från tidi-
gare parlament är nertecknade.

Det var en imponerande samling politiker 
från alla partier närvarande och de lovade 
att ta med sig problemställningarna till-
baka till arbetsborden för att försöka ta 
fram tänkbara lösningar. Alla var överens 
om att svenskar som bor utomlands är 
viktiga, inte minst med tanke på att vi 
är 660 000 utlandssvenskar enligt en  
undersökning som gjordes 2015 av 
SVIV. Tänk om vi kan få många fler 
att rösta, då blir vi en riktigt intressant 
grupp för politikerna!

Temat för SVIV-dagarna var “Interna-
tionell erfarenhet”. 

Intressanta talare med olika perspektiv 
var: Tove Lifvendahl, Svenska Dag-
bladets politiska chefredaktör, Anna 
König Jerlmyr, Stockholms finansborgar-
råd och Lena Olving, företagsledare med 
mångårig internationell erfarenhet inom 
affärsvärlden, främst i Asien. Samtliga 
belyste vikten av att ta vara på den kun-
skap som utlandssvenskarna besitter - en 
framgångsfaktor för svenskar, det svenska 
näringslivet och samhället i stort.
Det var många Sweor närvarande, både 
hemvändare och utlandsboende. Vi lyck-
ades t.o.m. värva två nya medlemmar till 
SWEA Stockholm! 
 
åsa-Lena Lööf, f.d. internationell ord-
förande i SWEA, har varit styrelseledamot 
i SVIV under fyra år. På SVIVs årsmöte 

Partiledamöter svarar på frågor.

SVIV Cecilia Malmström, Årets Svensk i Världen 2019.
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Gîta Paterson, Paris, sweas juridiska rådgivare.

principiella  
skillnader  

mellan  
Svenskar i Världen 

och SWea:

SvenSkar i världen 
representerar utlandssvens-
karna gentemot myndigheter, 

organisationer och institu-
tioner i Sverige.

Svenskar i Världens syfte är 
att verka för utlandssvenskar-
nas bästa genom att bevaka, 
informera, påverka och vara 

remissinstans.

Swea 
är en global ideell organisation 
och ett nätverk för svenskor 
och svensktalande kvinnor 

som är eller har varit bosatta 
utomlands.

SWeas syfte är att främja det 
svenska språket samt sprida 
svensk kultur och tradition i 

utlandet.

tillkännagavs att åsa-Lena avgår och 
som ny ledamot valdes Margaret Sikkens 
Ahlquist, också f.d. internationell ord-
förande i SWEA. Så vårt fina samarbete 
med SVIV fortsätter.

Vid årsmötet, som ägde rum på Grand 
Hotel i Stockholm utdelades ut-
märkelsen “årets Svensk i Världen” till 
Cecilia Malmström, vår framgångsrika 
EU-kommissionär i Bryssel. 

Detta var Cecilia Borglins första år som 
generalsekreterare. Hon efterträder Karin 
Ehnbom-Palmqvist vars namn har varit 
synonymt med SVIV i många år. Ingen lätt 
roll att ta över, men Cecilia har redan 
satt sin prägel på SVIV med sin okon-
ventionella stil och smittande energi. 

Det kommer att bli många bra år för 
SVIV med Cecilia i ledningen. Louise 
Svanberg blir SVIVs nya ordförande; 
två duktiga kvinnor i ledningen. 

AvRuNDANDE mINgEL på uD
Utlandssvenskarnas Parlament avrun-
dades med ett mingel på UD, vilket 
är en mycket uppskattad tradition. 
Här hälsades vi välkomna av Niklas  
Johansson, statssekreterare hos utrikes-
handelsministern och Ann Linde, nyss 
utnämnd till utrikesminister efter 
Margot Wallström. I sitt välkomst-
tal satte Niklas Johansson Sverige på 
världskartan och poängterade vikten 
av det arbete som svenskar bidrar med 
utomlands.

Kerstin Brorsson, stockholm och Gunhild Ljung, new Jersey.

Pia wennerth VIO och  
agneta Melin, aO swea stockholm.

Åsa-Lena Lööf med Louise svanberg,  
styrelseordförande i sVIV.



swea Tar PuLsen PÅ...

"I staden 
trIeste vId 

adrIatIska havet 
påbörjades 
studIerna I 

bIologI, vIlket 
resulterade I 
en bachelor-

examen."



21

Arianna är född i Zevio, nära den norditalienska staden 
Verona, men uppvuxen i Schio, i provinsen Vicenza. 
Efter avslutad skolgång, var hon beredd att flytta till 

Trieste för att kunna utbilda sig till marinbiolog, vilket var 
hennes mål. Föräldrarna - pappa är agraringenjör, mamma 
lärare med vidareutbildning i språk, bl.a. tyska - understödde 
hennes ambitioner. Intressant var att få veta att man går tretton 
år i skolan i Italien, för att kunna ta sin studentexamen, alltså 
från sex till nitton år. 

I staden Trieste vid Adriatiska havet påbörjades studierna i biologi, 
basutbildningen, vilket resulterade i en Bachelor-examen. När 
det så var dags för masterstudierna i marinbiologi, fanns det 
för få studenter till Ariannas stora besvikelse, men hon kunde 
få läsa miljöbiologi med marin inriktning. Mot slutet av dessa 
studier fick vår student möjligheten att studera vid Göteborgs 
universitet på ett s.k. Erasmusstipendium. Det var det sista året 
på masterstudierna och hon trivdes förträffligt på zoologiska 
institutet. Därför avlade Arianna Cocco dubbla examina, både 
vid universitetet i Göteborg och vid universitetet i Trieste, år 
2013. I Sverige hade vår nyblivna Master en mycket duktig 
handledare (ursprungligen från Island), som rekommenderade 
henne vidare till en kollega vid Uppsala universitet, där hon 
kunde tillträda en doktorandtjänst. Beslutet att stanna i Sverige 
var inte helt lätt, för landet kändes mörkt och kallt under den 
långa vintern.

Men det blev Uppsala ändå och nu ägnade sig Arianna åt  
forskning med inriktning på molekylärbiologi.  Hennes tjänst 
var på Biomedical Centre (BMC) i utkanten av staden och som 
handledare hade hon professor Svante Winberg. Efter ett tag 
erbjöds doktoranden en nybyggd liten lägenhet i stadsdelen 
Rosendal, vilket var en stor fördel, för den låg på c:a tio minut-
ers cykelavstånd från forskningscentret. Arbetet i laboratoriet  
uppskattade Arianna väldigt mycket. Hon ägnade sig åt  
forskning runt zebrafiskar som tjänar som modellorganismer. 
Undersökningen gällde GABA-molekylen - en inhibitorisk 
molekyl, som dämpar aktiviteten i nervcellerna - och som finns 
hos ryggradsdjuren och i hjärnan hos människan. Efter fem år 
var doktorsexamen klar och Arianna Cocco disputerade vid 

Uppsala universitet. Se så stilig hon är i sin vackra doktorshatt!

Efter sin doktorsexamen hade vår Swea tre möjligheter att välja 
mellan: att stanna i Uppsala, att anta en tjänst i Stockholm 
på ett startup-företag i bioteknologi eller den tjänst som hon 
sedermera tackade ja till: på Institute of Science and Technology 
Austria (IST) i Maria Gugging (Klosterneuburg).

Här arbetar Arianna i en forskningsgrupp i strukturbiologi 
och biokemi. Man forskar kring membranproteiner för att 
förstå uppbyggnaden av proteiner. Det är spännande att byta 
både land och språk. Vår forskare trivs bra i Wien och tycker 
om arbetet tillsammans med de andra forskarkollegorna. På 
de sex åren i Sverige lärde sig Arianna Cocco perfekt sven-
ska - hon hade absolut inga språkkunskaper när hon kom som  
Erasmusstipendiat till Göteborg - och jag hör att hennes tyska 
också är väldigt god. Jag undrade hur hon kom i kontakt med 
SWEA och svaret kom direkt: ” jo, jag googlade fram det redan 
i Uppsala!“

För att inte glömma bort svenska språket, när flytten till Wien 
förestod, ringde Arianna upp vår ordförande Roma Bratt. Hon 
hälsades välkommen till vårt nätverk och kunde börja lära 
känna oss redan under 20-årsfesten i slutet av september 2018. 
Vid sidan av SWEA går vår nyblivna medlem också till Ung i 
Wien på Svenska Kyrkan i Wien. Hon har redan lyckats finna 
många vänner och trivs bra vart hon än kommer! Ett litet plus är 
väl också att Wien ligger lite närmare än Uppsala, när föräldrarna 
vill besöka sitt enda barn. De har varit här flera gånger!

Oj, nu höll jag på att glömma att berätta om en stor hobby 
som Arianna har: hon spelar cello i en orkester som heter  
Concentus 21. De repeterar varje vecka. Som liten flicka  
dansade Arianna även balett, det höll hon på med i tio år, och 
från sju års ålder fick hon undervisning i cello och hann med 
att ta en första statsexamen i Italien. Under göteborgstiden 
spelade hon med i två orkestrar och i Uppsala var Arianna 
medlem i Akademiska Kapellet. Musiken är en underbar kultur- 
och vänskapsförmedlare! Välkommen till SWEA Austria och 
tack för den spännande intervjun!

Får vi lov att presentera Arianna Cocco, medlem i SWEA Austria sedan hösten 2018?
Arianna flyttade från Uppsala till Wien för att tillträda en ny tjänst, tog kontakt med oss för att  

kunna bibehålla det svenska språket, och på den vägen är det.  
Vi ska dock inte gå händelserna i förväg.

Arianna Cocco 
ausTrIa

T e x T :  C a r I n a  K a I n Z ,  r e d a K T ö r  S W e a  a U S T r I a  
f o T o :  G I o r G I o  C o C C o

artikeln har tidigare publicerats i SWea austrias digitala tidning – ”SWea austria i fokus” 
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KrönIKan

Krönika våren 2017 i SWea Magazine Singapore

Minns ni den tiden när man anlände till en 
plats full av förväntan men utan att-göra-
lista? Man strosade runt på måfå, sög in  
atmosfären och valde en restaurang bara för 
att den såg trevlig ut, och frågade servitören 
om tips på sevärdheter. Semesterhjärnan 
var ett blankt papper som skulle fyllas med  
minnen. Nuförtiden är hjärnkontoret ut- 
rustat med en tio-i-topp-lista med allt som 
ska upplevas och hinner man inte bocka av 
alla punkterna reser man hem med en känsla 
av misslyckande. ”Äsch, nu hann vi ju inte 
se det där templet och attans att vi inte åt på 
den där lilla undangömda restaurangen alla 
rekommenderar”. 

Vi lever i en tid där man inte bara bokar sina 
flygbiljetter på nätet utan man kollar upp hotell, attraktioner, 
sportaktiviteter och restauranger och om man kan jobba på 
en bondgård som en del av upplevelsen. Nu kan man ju tro 
att jag är alldeles stenålders och var med på den tiden då man 
till och med faxade sina hotellbokningar… men det är faktiskt 
inte så himla länge som dessa resesajter funnits. En gigant på 
resemarknaden är det amerikanska företaget TripAdvisor som 
grundades i februari år 2000. Där kan man läsa runt 170 mil-
joner recensioner om allt från hundvänliga caféer, shopping 
och dykarfirmor, och man får dagsfärska kommentarer från 
resenärer som just besökt hotellet man tänkt boka. ”Jaså, de har 
dragit ned på frukostbuffén och barn får inte vara vid poolen?!  

Hm, det står det inte på hemsidan. Tur att 
jag kollade!” TripAdvisor har runt 280 mil-
joner unika besökare varje månad och jag är en 
av dem. 

Det är fenomenalt att kunna utforska ett 
ställe utan att ens lämna soffan. Man sitter 
med sin smarttelefon och läser om berömda 
pagodor, tipsas om den lokala maten och 
att man dragit nitlott om man får rummet 
mot gatan för där står de och steker fisk hela 
dagarna. Trots alla listor efterlyser man ändå 
rekommendationer från vänner. Man vill ju 
inte missa något! Tänk så knasigt det känns 
när man kommer hem från en lyckad resa 
och kollegorna frågar om man besökte tak-
baren på det där gamla kolonialhotellet och 

så står man där med skägget i brevlådan.

”åh nej, säg inte att ni missade den” utbrister de. Det är ju höjd-
punkten på hela resan!” 
Oj då, och vi som trodde att vi gjort allt som man ska. Nu måste 
vi göra om resan så den blir komplett! Eller? Måste vi verkli-
gen det? Vad är det som gör en resa riktigt lyckad? Spontana 
upplevelser eller så många avbockade punkter som möjligt? Har 
man inte varit i Rom om man inte varit i Peterskyrkan? Tips från 
resesajter och vänner kan verkligen förhöja en resa men man kan 
gärna påminna sig om att de är just tips. På semestern ska man inte 
ha några måsten. Det är väl det som är hela poängen, eller hur?

Vad är en lyckad resa?

Malin lager
singapore

är en ”coffee table book” där föreningen Sverigekontakt har 
valt ut 85 svenska minnesmärken i utlandet. Dessa minnen 
finns i världens alla hörn och är exempel på historiska fotspår 
med anknytning till Sverige och svenskar.  
Pris: 250 SEK + frakt för Sweor (ordinarie pris 379 SEK). 
Boken beställs på www.sverigekontakt.se 

Var i all Världen
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Sweor 
som 

författar...

Debuterande författare på Ord-
beroende förlag, med boken 
Tolken.

Tolken är en berättelse som jag har fun-
derat på i säkert tio år utan att kunna 
släppa taget. Jag hade inledningsscenen 
och karaktärerna klara och när jag väl 
vågade börja skriva fick de liv. Historien 
ville fortsätta. Dialogen tänkte jag ut 
när jag inte kunde sova. Boken skrevs på  
tidiga morgnar, sittandes i skräddarställ-
ning i soffan med ljudisolerande hörlurar 
på. Jag tvingade mig att skriva tusen ord 
per dag, bra eller dåliga spelade ingen 
roll, men jag fick inte sluta förrän dagens 
ord var nedknappade på datorn. Plötsligt 
hade jag skrivit så mycket att det inte 
gick att sluta. Jag blev skyldig mig själv 
att skriva om, skriva klart och göra mitt 
bästa.

Jag är fyrabarnsmamma och civilekonom 
på EU-kommissionen i Luxemburg. Bo-
ken är framför allt en spänningsroman 
men handlar också om hur det är att vara 
utlandssvensk, i ett land där runt hälften 
av invånarna är från andra länder och 
blandningen av språk och kulturer är en 
naturlig del av vardagen. Det var intressant 
att skriva om en tolk, som är en utom-
stående iakttagare i polisutredningar. Som 
författare har jag fått upptäcka Luxem-
burg på nytt och intervjua poliser, besöka 
domstolar och träffa tolkar. Jag har snart 
bott halva mitt liv i Luxemburg och ville 
också hylla mitt andra hemland i boken. 
Här inleds varje möte genom att hitta ett 

Jenny 
Runesson 
LuxeMBurG

gemensamt språk, förutsättningslöst och 
öppenhjärtigt. Barnen växer upp till den 
nya generationens européer, flerspråkiga 
och hemmahörande lite överallt.

Jag har alltid läst mycket böcker och 
klottrat ned idéer och lösryckta me-
ningar under långa lektioner eller 
jobbmöten. Skrivandet är mitt dag-
drömmeri, uppfyller min längtan efter 
äventyr och ger mig en stund av stillhet. 
Att jag faktiskt blir publicerad också, det 
är en fantastisk bonus. 
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Agneta 
Menegay
aTLanTa

mINNEN vID SEINE
Jag sitter vid Seine och minns. Jag är Swea i Paris, där jag 
bott de senaste trettio åren. Skrivit har jag gjort sedan min 
barndom i Örebro. I min första dagbok från 1953 skrev jag 
på julafton: Idag var jag på fängelset och sjöng för fångarna.
Jag minns att jag undrade vad männen hade gjort som tvingade 
dem att sitta inlåsta på själva julafton.
 
Efter barndomen i Örebro kom jag ut i världen. Jag var ut- 
bytesstudent i Iowa 1962 - 63 och det inspirerade mitt 
skrivande och gav mig ett nytt språk.

Den största omvälvningen i mitt liv var när jag som 
24-åring kom till Beijing 1969. Då pågick ”Kulturrevolu-
tionen” och jag deltog i Kinas 20-årsfirande på Tien An Men 
där jag såg både Mao och Chou En Lai – levande!
Jag har beskrivit mina upplevelser under de två åren i min ro-
man Där ingen kan nås. Det var en svår tid av inbördesstrider och 
hungersnöd. 

Under mitt kringflackande liv har jag lagt stor vikt vid möten 
med olika människor och lärt mig om deras kulturer och deras 
sätt att tänka. Jag har bott längre tid i Japan, Egypten, Spanien 
och Frankrike. Under åren har jag gett ut flera novellsam-
lingar om dessa möten. Men min debut var som poet med 
diktsamlingen Odelbarhet 1986.
På senare år har jag återvänt till Kina både i tankar och 
skrivande.

I boken Grymhet beskriver jag kvinnoöden genom historien och 
i nutid. Enligt en kinesisk saga är det grymmaste straffet att 
återfödas i en kvinnas kropp. Jag har även översatt en ung 
kinesiska, poeten Yu Xiuhua, i boken Leva trots allt.

Min nya roman Resa över avgrunden utkommer 
i mars 2020 och är en berättelse om hur 
en kvinna tar sig upp ur en svår 
livskris orsakad av hennes makes 
svek och försvinnande med en 
ung kvinna. Jag delar dessa er-
farenheter med många med-
systrar och jag har skrivit 
boken för att ge kraft och 
hopp.
Det går att ta sig över 
avgrunden och flyga 
fritt.

Jag skriver först och 
främst för att jag tyck-

er det är roligt. Det bör-
jade när jag först flyttade utomlands, 

med långa utförliga brev hem till mina föräldrar 
och syskon. Just då hände mycket i mitt liv, och jag ville dela 

mina erfarenheter med dem.

Jag gifte mig i USA. Efter att min make tagit examen på ett 
handelsinstitut fick han arbete med en hjälporganisation, som 
skickade oss till Persiska Viken. Det blev en början på hans 
trettio år långa karriär som hjälparbetare, och min ”karriär” 
som medföljande hustru. Under de trettio åren bodde vi i ett 
flertal utvecklingsländer i mellan två och fem år i varje: Iran, 
Egypten, Israel, Chile, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Hon-
duras och Mexico. Våra tre söner föddes i Egypten, Israel och 
Guatemala. Förutom barnafödslar, ständiga flyttar (under tret-
tio år flyttade vi tjugo gånger!) och många resor till spännande 
platser upplevde vi också ett krig (sexdagarskriget i Mel-
lanöstern 1967), en statskupp (Chile 1973) och en jordbävning 
(Guatemala 1976). Självklart fortsatte jag att skriva brev hem 
om allt som hände omkring mig. Breven kom bort, men  
upplevelserna som jag skrivit om, blev kvar i minnet.

Så länge vi bodde utomlands hade jag inte tid att skriva (det 
hände för mycket), men efter att min man pensionerat sig och 
vi flyttat tillbaka till USA tog jag några skrivkurser och började 
skriva på min livshistoria. Jag har alltid önskat att mina för-
fäder, mormorsmor och farmorsmor hade skrivit sina livshis-
torier. Det gjorde de inte, men jag vill att mina barn, barnbarn 
och ev. barnbarnsbarn ska veta något om mig, och har därför 
skrivit en självbiografi avsedd för bara dem. Jag har också skrivit 
några tidningsartiklar, korta noveller och berättelser av typ ”så 
blev mitt liv” i veckotidningar.

När man blir äldre lever man på minnen, som det heter, och 
det är roligt det med. Att skriva sin livshistoria är som att leva 
sitt liv två gånger. Nu är mitt liv som medföljande hustru slut, 
men skrivlusten finns kvar.

För er som vill göra detsamma har jag ett litet råd: Gör kopior 
på alla brev hem! Man kanske inte tycker det står så mycket av 
värde i dem, men man vet aldrig när man får användning för 
det man skrivit.

Birgitta 
Lindqvist
ParIs
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Jag blev mållös!  
Allt stämde in  

på mig!

”
”

Jag är medlem i SWEA Global, webbansvarig för SWEA Art 
2012 - 2019. Jag har bott 30 år i USA och två år i Frankrike. 

För ett år sedan flyttade jag till Grönhögen på södra Öland. 
2002 halkade jag in i min författarkarriär. Jo, jag hade tänkt 
skriva, men det blev inte riktigt av. Så en dag halkade jag när 
jag klippte slänten på gräsmattan.”Immobiliserad” med en 
spiralfraktur förstod jag: ”NU ska jag börja skriva”!

Varje skrivprojekt har levt sitt eget 
liv. Första boken God put a Dream in 
my Heart - Handbook of Life Thera-
py sammanfattade allt jag lärt mig 
om energi i rörelse, det vill säga 
känslor. Andra boken Secrets of 
Transformation blev min egen 
terapeutiska berättelse. I den 
tredje Meandering Mind" fun-
derade jag, mestadels om re-
lationer och organisationer. 
Den fjärde Livs Levande 

Eva blev en ljudbok, in-
spelad i nuet, som ett 
enda långt Eva-party 

(som Tupperware, fast 
Eva kommer och berättar 

om sitt liv, sina böcker och 
sitt skapande). I den femte 

Våga Leva uppmuntrade jag 
till klivet ut i det okända. 

Den sjätte Z 2 A handlade 
om mellanrummet; text varvat 

med konst, och den sjunde  
Konstriket blev ett utforskande av 

hur man kan leva på sin konst. åttonde 
boken är min kortaste hittills, en essens av 
allt jag har läst och funderat över de senaste åren. Bortom 
förnekelsens dimmor syftar förstås till hur samhällsdebatten 
är allt annat än sund.

Mina böcker är en kombination av livsberättelse och fakta; jag 
använder mitt eget liv som grund. Mestadels skriver jag för att 
förstå, för att skapa klarhet i mina egna tankar såväl som för 
läsaren. Jag vill inspirera till ett annat perspektiv. Jag skriver 
både på engelska och svenska. https://www.evadillner.com

Eva Dillner
swea GLOBaL

För snart nio år sedan läste jag en kort artikel i en svensk 
hälsotidning: ”Är du högkänslig?”. Jag blev mållös! Allt 

stämde in på mig! Plötsligt kunde jag sätta ett namn på 
någonting som jag alltid hade känt av, men inte känt till! 
Äntligen fick jag bekräftat att jag inte var någon utomjord-
ing, utan född med ett temperamentsdrag som finns i gen-
erna hos ca 20 % av jordens befolkning samt hos de flesta 
djurarter! Den upptäckten var så omvälvande och lärorik att 
jag startade en webbsida (www.hsperson.se) samt initierade 
Sveriges förening för högkänsliga (SFH).  Jag var mån om 
att nå ut till så många människor som möjligt. Vid den tiden 
fanns knappast något skrivet på svenska. Snart publicerade 
Svenska Dagbladet en artikel om högkänslighet på sin Idag-
sida – inom bara några timmar hade den fått hela sex tusen 
”lajkar” på sin facebook-sida!  

Jag bor i den fransktalande delen av Schweiz. När jag för-
stod att den franskspråkiga världen inte var insatt i ämnet 
eller proppades med missvisande information beslöt jag att 
skriva en bok som skulle berätta ”sanningen”. Den skulle 
basera sig på vetenskaplig forskning men vara lättillgänglig, 
med anekdoter samt akvareller gjorda av en vän till mig, Hanna 
Ström. Eftersom jag inte hade tålamod att gå den traditionella 
vägen, gav jag ut boken på ett förlag som trycker efterhand, 
Books on Demand. När boken ändå fanns på franska, varför 
inte ge ut den också på svenska? Sagt och gjort. Den fick 
titeln Högkänslig ... än sen då? En guide för dig som vill förstå. 

Boken är läsvärd också 
för den som inte själv 
är högkänslig, men 
som känner någon 
som är det.

Jag har alltid varit in-
tresserad av att skriva. 
Genom åren har jag 
alstrat många olika 
artiklar vid sidan 
om mitt arbete som 
översättare (vilket 
faktiskt är lite som 
att skriva). Men det 
här är min första bok. 
Mitt starka intresse för 
högkänslighet har lett 
till att jag håller före-
drag och ger kurser, 
både i Sverige och i 
fransktalande delen 
av Schweiz ... samt i 
Frankrike förstås! 

Else Marie  
Bruhner 

GenèVe
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mItt föRfAttARSkAp
Då vårt liv, vår framtid och våra beslut influeras av föräldrar 
och andra personer i vår närmaste omgivning, vill jag först 
och främst rikta uppmärksamheten på min barndom. Mina 
föräldrar var lantbrukare och jag växte upp med fyra syskon 
på en stor gård. Föräldrarna var väl inte precis vanliga bönder, 
de läste mycket och diskuterade allt som kom i deras väg med 
oss barn. Pappa var mycket kritisk mot sin egen barndom 
och hittade bland annat sina förklaringar i samhällets sätt att 
behandla kvinnor och män – nämligen till mannens fördel. 
Så påbörjade föräldrarna en forskning om vår forntid som 
åtföljdes av flera publikationer ända till deras död. 

Mitt skrivarintresse uppstod först efter 40-årsåldern då 
jag blev färdig Jungiansk psykoanalytiker. Mina klienters, 
och mina egna, frågor fick mig att forska och forskningen 
fick mig att vilja veta mer. Genom min seminarieverksamhet 
om människans funktionsnedsättningar och dess åtföljande 
problem, började jag skriva ner det som studenterna behövde 
veta. Jag hämtade mycket pedagogiskt vetande från Sverige 
och den svenska traditionen och blev på så sätt ”tvingad” att 
transkribera texter. Mitt fokus förändrade sig med tiden i 
riktning mot mytologi. Till sist gjorde jag som mina föräl-
drar; förenade historia och mytologi. Jag blev fångad i ett 
brinnande intresse av att veta mer, att finna myter från olika 
epoker. Den viktigaste tråden fann jag i Nordens historia, 
som ju också är en del av min historia. 

Min forskning håller sig inte bara till Eddan och Kalevala 
och utan även till samernas livsåskådning, religion och mytologi. 
För närvarande har den schamanistiska religionen mig i sitt 
grepp. Mitt fokus går nu ännu längre mot norr. Jag håller på 
att forska och förstå en myt från den cirkumpolara världen. 
Här har jag funnit den forna världens modiga kvinna, som 
har varit tvingad att lyssna och inhämta naturens svar för att 
hon och hennes folk skulle överleva och kunna dra vidare. 

I Völvans spådom – Skandinaviens tidigast nedtecknade 
historia – fann jag svaret på flera frågor som t.ex. ”Hur kan 
jag bemöta samhällets krav på mig som kvinna?” och ”Hur kan 
jag bidra till balans i vår moderna tid?” Så efter mycken tvekan 
beslöt jag mig för att publicera min personliga tolkning av 
Völvans arv till oss, belyst genom Nordens historia och den 
Jungianska psykologin fram till vår tid. Kanske kan jag – till 
den ena eller andra, till man eller kvinna – bidra med några 
svar, som ger livet en ny mening. 

Jag heter Marianna åström De Fina, bor i Vendel i Norra 
Uppland och tillhör SWEA Stockholm. Jag har tidigare varit 

Swea i San Francisco. Där bodde jag i 38 år och arbetade som 
kostymdesigner och maskör inom filmbranschen.

Sedan jag var liten har jag alltid tyckt om att lyssna på berät-
telser och att berätta, ibland med musik. Jag älskar att läsa 
dikter och manus och har skrivit ganska många dikter genom 
åren. Dock inga som jag har försökt att publicera.
Jag skriver för att jag tycker det är roligt. Hemma läser jag och 
min man Don dikter eller korta berättelser för varandra och 
för vänner om allt som livet ger: Musiken, allvaret, glädjen 
och hoppet.

Här är några exempel på mina dikter: 

Marianna
Åström De Fina

sTOCKHOLM

När jag såg på dina händer en kall vinternatt i Stockholm
visste jag att de skulle ge mig enorm glädje. 

Och hettan som steg i mig!!
Hela min kropp brann.

Förtrollningen är fortfarande där.
Även om du bara rör vid mig över en kopp kaffe

Och ditt morgonleende smeker mitt ansikte.

Han kom som en vind
och slingrade sig runt henne som en orm

Och som om det var det mest naturliga i världen,
började han dricka ur hennes hjärta.

Han kom som en vind, smygande nerför de gröna slutt-
ningarna i sällskap med de vita bomullsmolnen.

Det regnade. 
Och Moder Jord sög kärleksfullt upp gudarnas nektar.

Och gav av sin fruktbarhet. Mod. Till gullvivor och förgät-
migej som plötsligt täckte ängarna där han drog fram.

Med heta läppar kysstes vi i vårt blomstrande universum.
All tid stod stilla.

Någonstans i sprickorna mellan evigheterna kysstes vi igen.
Så ljuvligt söt är den känsla man kan dela när gudarna ler.

Åsa
Liljenroth-Denk

wIen



27

Telefonen ringer på Nordiska 
Investeringsbanken i Helsing-
fors där jag arbetar sedan några 

år tillbaka. Det är en varm sommardag 
1999 och min dotter har hunnit fylla fyra 
månader.
"Visste du att moster Ingeborg dränkte 
sina tre barn?" frågar min kusin när jag 
lyfter på luren.
Min kusin arbetar på sjukhuset i Borås 
och en patient har just berättat om den 
tragiska händelsen som utspelades i den 
lilla byn Vesene i Västergötland en kall 
påskdag 1929.
Jag har ingen aning om att Ingeborg  

Maria Bouroncle
GöTeBOrG

varit gift. Jag har ingen aning om att hon 
har haft tre barn. Ingen i vår familj har 
någonsin nämnt deras namn.

Ingeborg var min mammas moster. När 
jag var liten besökte vi henne på en rad 
olika sjukinrättningar runtom i Västergöt-
land. Ingeborg var den där lätt överviktiga 
damen, i de blommiga klänningarna och 
fula hattarna, som skrek på hjälp.
Ingeborg dog 1978 när jag var 13 år. Jag 
ärvde en hemvävd matta och hennes 
silverfärgade cykel från fyrtiotalet, 
en Monark med stora ballonghjul och 
trähandtag. Jag målade den svart under 
min studietid i Göteborg. Den randiga 
trasmattan i rosa rosengång lade jag på 
studentlyans sovrumsgolv.

Som nybliven mamma förmådde jag inte 
ta till mig historien om Ingeborg och 
morden på hennes tre barn: Tor, Efraim 
och Lucia. Först tio år senare frågar jag 
min mamma om vad som hände den där 
kalla påskdagen 1929, men hon minns 
inte. Ytterligare fem år senare börjar jag 
gräva i arkiven. Jag läser polisförhör och 
sjukjournaler. Jag läser Ingeborgs kärleks-
brev till sin man från kvinnofängelset i 
Växjö. Jag reser Sverige runt i Ingeborgs 
fotspår. Nu blir jag så tagen av hennes 
öde att jag måste få ned berättelsen på 
papper. Jag vill förstå hur en kvinna jag 
känt så väl och som var så god kunde 

begå ett så ohyggligt brott.
Resultatet blev en bok om sorg, skuld 
och skam. Men också om förståelse, för-
låtelse och försoning. När Saga Egmont 
förlag i december 2018 publicerade 
Det kom för mig i en hast: Historien om  
barnamörderskan Ingeborg Andersson sa 
jag upp mig från mitt arbete på Inter-
American Development Bank i Wash-
ington DC. Efter 25 år utomlands 
flyttade jag tillbaka till min hemstad 
Göteborg för att bli författare på hel-
tid. Historien om Ingeborg förändrade 
mitt liv.
www.mariabouroncle.com

Skrivit har jag gjort i hela mitt liv; det 
började med dagbok varje kväll och se-

dan har jag fortsatt med både dikter och ro-
maner, men jag har aldrig givit ut något. Jag 
var åtta år när jag fick min första dagbok och 
jag har sparat alla. Innehållet i dagböckerna 
var en redogörelse över dagen med fokus på 
känslor och relationer och väldigt mycket 
fokus på kärlek. Parallellt började jag vid 14 
- 15 års ålder att skriva dikter och små berät-
telser. Jag skrev kontinuerligt tills jag var 25 
år. Sedan kom familjelivet in i bilden. 
 
Nu när barnen har blivit stora och tid 
har frigjorts, har jag fått blodad tand och 
skriver dagligen. Det var på en skrivarkurs 
i Skanör för drygt ett år sedan som jag fick 
struktur och hjälp med att komma igång 

ordentligt. Det har nu blivit mitt renings-
bad och fungerar som en slags meditation 
för mig. Så fort jag börjar skriva kommer 
jag in i ett ”flow” som jag sällan hittar i 
andra sammanhang. 

Jag skriver om mig själv, mina tankar 
och mitt liv och jag har en bok som lig-
ger på tillväxt och gror; den kommer i 
romanform.
Med min uppväxt i Göteborg, Nice och 
Marbella har jag fortsatt att leva som en 
liten globetrotter. Jag älskar att möta nya 
människor, se nya platser och att försöka 
acklimatisera mig till olika miljöer. Det 
får mig att växa och utvecklas. Med bas i 
Stockholm har jag nu ett andra boende på 
Rivieran, där jag hämtar inspiration och 
får utlopp för mitt skrivande.

Som nybliven medlem i SWEA gläder 
det mig mycket att få bidra med en liten 
bit till reportaget i Forum och att få möj-
lighet att träffa likasinnade.Charlotte Bratt

rIVIeran



Jag heter Mi Karlsson Bergkvist. Jag bor i Abu Dhabi i 
Förenade Arabemiraten och är medlem och sekreterare 

i SWEA Mellanösternavdelningen. Innan vi kom till UAE 
har jag bott i Australien, Singapore, Kina och i Brunei på 
Borneo. 

Från den stunden jag lärde mig att skriva och läsa har jag 
alltid skrivit. När jag var mindre skrev jag för skoltidningar 
och historier om det som kom för mig. Men det var när vi 
flyttade utomlands första gången som jag bestämde mig för att 
ta tag i skrivandet på allvar. Jag har haft turen att få fyra egna 
böcker publicerade och har också medverkat i tre antologier, 
en av dem publicerad i Kina. De första böckerna som gavs ut 
var bilderböcker för barn från fem år och uppåt; Amanda och 
blåbärsälgen, Amanda och fågelbadet, Tekla Tiger och JAG-boken. 
Den första boken handlar om Amanda och morbror Jack som 
ordnar en påhittad älgjakt i trädgården och i den andra hit-
tar Amanda och Jack en död fågel och pratar om vad som 
händer när man dör. Den tredje boken, Tekla Tiger, förklarar 
varför adopterade barn inte ser ut som sina föräldrar. Tekla är  
illustrerad av Singapore-Swean Annelie Olsson. Det var ock-
så Annelie som designade SWEA-kvinnan 2008.

Den fjärde boken, Jag är med dig alla dagar, är en roman för 
unga vuxna och handlar om Elias. Han mister sin mamma i 
en olycka och får hjälp att hantera sin sorg från oväntat håll. Jag 
medverkade i antologin Hitta hem där ett antal koreaadopterade 
berättar som sina erfarenheter av adoption. I den kinesiska 
antologin skriver jag om mitt liv som expat i Kina. Slutligen 
har jag också ett bidrag i antologin Jag minns - Svenska folket 
berättar om sitt 1900-tal. 

Jag försöker att skriva för SWEA regelbundet; i Forum, 
SWEA-Nytt och till mina artikelserier Avdelning i fokus och Mis 
betraktelser.  För mig är skrivandet ett måste. En grundläggande del 
av mitt liv. Jag skriver inte för att jag tvingas, utan för att jag helt 
enkelt inte kan låta bli.

Mi
Karlsson 
Bergkvist

aBu dHaBI

Helena 
Steiner Hornsteyn 

sOuTH FLOrIda

Jag planerade aldrig att bli författare, men jag behövde en bok 
för en föredragsresa i USA, så jag skrev Constant Awakening, 

en memoar om min själsliga utveckling och tryckte opti-
mistiskt 5000 inbundna exemplar. Senare trycktes 5000 till 
och jag blev förläggare. Med nya tider och digitalt tryck fick 
jag snart en distributör och som resultat – världsdistribution! 
Böckerna har långsamt fört med sig framträdande både in-
för Riksdagen i Stockholm och på FN i New York för 
att framföra budskapet att det finns en 
nåbar, oändlig potential bortom tid och 
rum. En samlande enhet, som jag kal-
lar för Ljuset, inom var och en av oss. 
Vi kan använda den kraften för att 
bli friska och förbättra våra liv på ett 
sätt som det var meningen att göra 
från skapelsens början. Det står till 
och med skrivet på många ställen 
i Bibeln men inte så tydligt, så 
man har inte förstått. 

Min senaste bok The White 
Light –A Limitless Reality ut-
kom i USA för nästan tre år sedan och 
den har nu äntligen översatts till svenska:  Det 
Vita Ljuset – En oändlig potential. Boken blev hedrad med 
ett första pris av Book of Excellence 2017, bland bidrag från 
hela världen och blev strax därefter under en tid den bästa inter-
nationella bästsäljaren på Amazon. Man ansåg att den låg i tiden.  

För flera år sedan blev jag i media rankad som en av världens 
bästa andliga healers, men jag har aldrig själv kallat mig för 
healer. Jag är istället inne på en väg att finna och aktivera 
den egna inneboende naturliga kraftkällan, Ljuset, och nämner  
exempel och metoder för hur man kan använda denna ”högre 
potential” för att hela vår kropp och själ, ja, att leva i balans.

Numera ger jag regelbundna coaching-sessioner med 
kvinnor i chefsbefattningar inom den internationella bolags-
världen - en oerhört stressfylld värld. Den andlighet som då 
tillämpas är att man ska känna/tänka fritt och komma ifrån 
den gamla ”lydigheten” med föråldrade programmeringar.  
Speciellt dagens kvinnor behöver den friheten så att de kan 
utveckla sin högsta potential.
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EN LItEN SANN HIStORIA
Det var en gång en liten flicka som föddes i 
Österrike när världen härjades av ett stort krig 
och diplomatpappan fortfarande befann sig i Bulgarien. 
Pappan skickade ett telegram i vilket 
han välkomnade dottern, men han såg 
henne aldrig innan han tillfångatogs 
av ryssarna, när han var på väg från 
Bulgarien till Turkiet. Mamman visste 
bara att ryssarna hade tagit honom. 

Kriget tog slut och barnets svensk- 
födda mamma hörde på radion att Svenska Röda Korset tänkte 
skicka ut sina vita bussar för att hämta hem svenska kvinnor 
och barn. Tidigare hade bussarna använts för att rädda skandi-
naviska judar från Hitlers koncentrationsläger. Så kom det sig 
att lilla Birgitta växte upp i morfars stora hus i Borås. 

Sex år gick utan ett ord om vad som hade hänt pappan. 
Levde han? Och var befann han sig i så fall? Dessa var de brän-
nande frågorna. En dag kom det ett meddelande att pappan be-
fann sig i Sibirien. Stor glädje rådde. Två år senare kom ett nytt 
meddelande att pappan hade av-
lidit i Sibirien. Stor sorg! Nu fanns 
det inget hopp längre att pappan 
någonsin skulle återvända.

Tiden gick igen och mam-
man träffade en annan man. De 
skulle förlova sig när budskapet 
kom att pappan levde! Kunde det 
stämma? Ja, det var sant. Brevkort 
från pappan började anlända med 
ojämna mellanrum från Sibirien. 
Hoppet växte igen och familjen 
väntade på nytt att Sovjetunionen 
skulle frige honom. 

Ett och ett halvt år senare blev det 
verklighet. Stor glädje rådde. Äntli-
gen fick den yngsta dottern lära 
känna sin pappa. Familjen flyt-
tade till Tyskland, där pappan 
började i den tyska utrikestjänsten. På nytt började familjens 
kringflackande liv, med påföljden att dottern och hennes systrar 
växte upp i flera länder och fick lära sig flertalet språk.  

Om detta låter som en saga, så lovar jag att den är helt sann. 
Det är om allt detta jag berättar i mina två böcker: Lives Di-
vided: My Family Torn Apart by the Russian Gulag och Years Stolen 
by the Gulag: My Father’s True Story. Min tredje bok kommer 
förhoppningsvis bli publicerad till våren med titeln Across Bor-
ders Lives Changed.
 Aldrig skulle jag ha vågat tro att jag, den lilla flickan i sagan, en      

dag skulle få berätta om allt detta som hände 
för så längesedan. Redan som liten älskade 

jag att läsa alla sorters böcker. Jag läste hellre än 
att göra läxor och ofta med ficklampan under täcket 

 istället för att sova. Hade jag inte lovat 
min pappa några månader innan han 
avled, att jag skulle ta hand om hans 
handskrivna memoarer om han inte 
skulle hinna skriva klart, skulle det  
antagligen aldrig ha hänt att jag själv 
tagit pennan i hand, eller rättare sagt  
datorn. Men det dröjde ända tills jag 

själv pensionerades efter många år som språklärare. Snart 
visade det sig att det inte bara var min pappas historia som borde 
berättas utan även min tappra mammas.  Resultatet blev då två 
böcker istället för en, och till och med tre så småningom. 

Precis som pappa alltid var villig att tala om vad som hade 
hänt honom, förstod jag att det var viktigt att världen borde 
informeras om hur Sovjetunionen hade burit sig åt, inte bara 
mot sina krigsfångar utan även mot sitt eget folk. Hur många 

har inte dött eller försvunnit under 
Stalins totalitära regim? Eftersom 
Sovjetunionen hörde till segrarna, 
så har mycket av det som hände 
då förtigits eller fördolts. Det är 
också därför jag har skrivit böck-
erna. Alla brev som skrevs förr i 
tiden och förvarades ordentligt i 
pärmar, många sparade tidnings-
artiklar som handlade om familjen 
Gottliebs öde, och mina systrars 
och mina egna minnen från barn-
doms/ungdomsåren hjälpte till 
när det väl blev så dags.

Pappas yrke som diplomat bi-
drog till att vi tre systrar föddes i 
tre olika länder, Sverige, Bulgarien 
och Österrike, och alla tre gifte vi 
oss med män av olika nationaliteter. 
Ingrid, född i Stockholm, gifte sig 

med en schweiz-amerikan, Karin, född i Sofia, gifte sig med 
en svensk och bor i Sverige och jag, född i Salzburg, gifte mig 
med en amerikan.

Som boende i Greensboro och medlem i SWEA North 
Carolina, deltar jag så ofta som möjligt i allt roligt Sweorna har 
för sig. För oss utlandssvenskor är det mycket viktigt att träffas för 
att inte glömma vårt vackra modersmål och för att upprätthålla 
våra seder. Även som hustru till en tysk diplomat var min mamma 
alltid mycket mån om att vi inte skulle glömma svenska språket 
och svenska traditioner, vilket jag är mycket tacksam för. 

Birgitta G.
McGalliard
nOrTH CarOLIna
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Statsbesöket var planerat för tre dagar i maj, 22:e till 
24:e, med ett fullspäckat schema och eftersom Sverige 
inte längre har en fast ambassad med personal i Irland 

var SWEAs medlemmar snabba med att erbjuda hjälp och att 
engagera sig. 

Senast kungaparet besökte Irland var 1992 och temat inför 
detta besök, 27 år senare, var "Shared values, Shared interest" 
och syftet var att stärka dels den svensk-irländska länken i en 
tid av förändring och men också att säkra fortsatt samarbete 
inom EU efter Brexit. 

Statsbesöket, som även inkluderade medlemmar från Sveriges re-
gering, började med ett besök hos Irlands president Michael D 
Higgins, följt av en nätverkslunch på anrika Croke Park där med-
lemmar från Business Sweden, Svenska Handelskammaren och 
även några av våra egna SWEA Professional-medlemmar deltog. 

Kungaparet hann även besöka Lord Mayor of Dublin och deltaga 
i en statsmiddag som Michael D Higgins och hans fru Sabina 
var värdar för. 

Dag 2 var fylld av aktiviteter för de irländska Sweorna då ett 
antal medlemmar assisterade vid olika evenemang från tidig 
morgon till sen kväll och vi blev även inbjudna till ambassadörens 
mottagning. Dagen började med ett seminarium om framtidens 
hälsofrågor på Westin Hotel, innan kungaparet åkte vidare till en 
utställning och ett möte på Irlands National Library där det fanns 
Sweor på plats för att välkomna gäster och assistera. 

Vidare besökte kungaparet EirGrid, ett företag som utvecklar 
och sköter Irlands elnät och som samarbetar med svenska före-
tag. En av våra SWEA-medlemmar, Elin åhlund, arbetar där 
och hade fått i uppdrag att välkomna kungaparet.

I början av året hade SWEA Irlands ordförande, Linda Sahlin McConnell,  
ett spännande samtal med Sveriges Irland-ambassadör, Lars Wahlund. Det planerades ett  

statsbesök, med kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia, till Irland under maj månad. ”Fanns 
det möjlighet att Linda och Irlands Sweor kunde hjälpa till?” Ett statsbesök kräver mycket 

planering och arbetskraft för att allt ska gå ihop och det var självklart att SWEA Irland skulle 
vara med och assistera för att detta skulle bli en succé. Linda tillkallade snabbt  

styrelsen och andra medlemmar för att starta en planeringsgrupp.

T e x T :  f r e d r I K a  o T T e r S T r ö M ,  I r L a n d 
f o T o :  S I M o n  P e a r e

KUngligt BeSöK  
hos SWEA Irland 

Linnea O'Brien och Fredrika Otterström hälsar på kungaparet. I bakgrunden syns ordförande Linda sahlin McConnell samt Henriette  
elfwendahl från svenska Konsulatet och ambassadör Lars wahlund. 
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Det stora evenemanget för SWEAs medlemmar var den  
särskilda svenskmottagningen som ägde rum på The Stephen’s 
Green Hibernian Club, dit ambassadör Lars Wahlund och hans 
fru Helena bjudit in SWEA-medlemmar och andra svenskar 
från olika delar av Irland. Gästerna välkomnades av SWEA 
Irlands medlemmar och Henriette Elfwendahl från konsulatet. 
Efter lite mingel fick alla möjlighet att hälsa på kungaparet där 
ordförande Linda assisterade ambassadören med presentation 
och gav flera Sweor möjlighet att prata en längre stund med 
kungaparet.  Mottagningen var mycket uppskattad av alla som 
deltog och det var ett ypperligt tillfälle för svenskar på Irland 
att träffas och skapa nya kontakter.  

Efter detta for kungaparet vidare för att träffa Irlands premiär- 
minister Leo Varadkar och hann därefter besöka  både national- 
museet och the Science Gallery. På kvällen var det dags för kunga-
paret att bjuda in till svarsmiddag på Trinity College med svenska 
och irländska gäster. Här var SWEA på plats igen och hade ansvar 
för att välkomna alla gäster, pricka av mot inbjudningslistor och 
assistera med bordsplacering och andra frågor. 

Sista dagen på Irlandsbesöket for kungaparet österut för fler 
besök, bland annat på Ericsson i Athlone, Marininstitutet i  
Galway och the Burren Smokehouse i Lisdoonvarna, vilket drivs av 
svenska Birgitta Hedin Curtin, innan det var dags för hemfärd från  
Shannon Airport. 

”Att ambassadören kom till mig  
och bad om hjälp inför statsbesöket visar 
hur respekterat SWEA som organisation 
är, då ambassadören kunde lita på att vi 
fanns tillgängliga för planering och var 

redo att samarbeta med konsulatet  
under detta hedervärda besök.”

Linda Sahlin McConnell 

eva Larsson och Camilla nateus samtalar med drottning silvia.

Carolin redin Healy, elin söderström, Linda sahlin McConnell, 
eva Larsson och sara reby.

swea Irlands medlemmar i samband med statsbesöket. det är inte ofta alla Irlands sweor är tillsammans. I samband med statsbesök 
passade vi på att få en bild med så många som möjligt för att föreviga detta speciella besök.
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Vi hade den väl förberedda Elizabeth Cederholm från Rimini 
som organisatör och guide. Under bussresorna berättade  
Elizabeth för gruppen om olika aspekter av livet i Italien.  
Hon berättade om arbete, miljö, politik och aktuell historia. 
Efter världsmötet i Bologna, då hon guidade oss på efterresan, 
hade många bett henne att ordna en resa  just till Sicilien och 
efter regionmötet i Milano i fjol bad man henne ordna denna 
resa som SWEAs jubileumsresa 2019.

Elizabeth, som kom till Italien 1969 från Ystad i Skåne, har 
arbetat som researrangör av olika typer av resor under hela sitt 
italienska liv, men nu  har hon trappat ner och planerar helst 
konferenser.

“Att anordna resor för Sweor är mindre tröttsamt än för många 
andra typer av grupper”, säger hon. “För Sweorna underhåller sig 
själva och framför allt passar dom tiderna i programmet”.

Git Gustavsson från Toronto tycker mycket om SWEA-
resor för att man knyter så fina kontakter. Att resa till Italien 
gillar hon mer än något annat, för maten är så god och det man 
får se är så imponerande. Toppen tyckte hon det var med färsk 
fisk under sicilien-resan och vackrast för henne var katedralen 
i Monreale.

Kickan Williams, SWEA South Florida, är Swea sedan 1983 
och har deltagit i många möten och resor. Mest intressant tyck-
te hon också att katedralen i Monreale var. Själv tyckte jag, 
liksom de flesta, att allting var intressant. Trots att jag varit flera 
gånger på Sicilien som journalist har jag aldrig turistat på ön.
Många tyckte att la Valle dei Templi var det mest storslagna 

Hela sällskapet på sicilien.

J u b i l e u m s r e s a n 
till Sicilien i slutet av maj 

var verkligen en härlig upplevelse. 
Vår guide Elizabeth Cederholm beskriver ön så 
här: “Sicilien är en ö som har allt; en fantastisk  
historia och blomstrande kultur som har präglats 
av greker, barbarer, turkar, romare, normander 
och araber.  Här låg storgreklands hjärta, här 
föddes och levde filosofer, poeter, jurister och 
matematiker, vilka har lagt grunden för vår 
tids vetenskap och kultur.”
Jag tror att en sådan introduktion verkligen 
lockar oss, som i dagens tider fått anpassa oss, 
njuta av eller klara av livssituationer som kan 
vara mycket varierande eftersom vi alla är 

födda i Sverige, men lever och arbetar runt om i världen.

Vi var 47 Sweor, från 22 olika SWEA-avdelningar, på denna 
jubileumsresa. Den största gruppen, 7 kvinnor, kom från 
South Florida. Övriga avdelningar som var representerade 
med en, två eller tre deltagare var Toronto, Rivieran, Orange 
County, Wien, New Jersey,  Seattle, Rimini, Malmö, Stock-
holm, Belgien, New York, Geneve och Rom. Det är väldigt 
roligt att vara tillsammans med personer, som kanske har 
vuxit upp på mer eller mindre samma vis men sedan fått nya 
horisonter och olika liv. Hur olika dessa än är så  har vi så 
mycket gemensamt att vi genast trivs ihop.

Sicilienresan
f o T o :  I n G e r  e n G ,  f L o r I d a  S o U T H
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vi fick se och här hade vi också glädjen att ha en mycket  
professionell guide, Salvatore, som var försedd med utrustning 
som gjorde att vi kunde höra helt perfekt vad han berättade om. 
I Palermo däremot hade vi en guide som vi sällan  kunde höra 
vad hon sade. Bara om man råkade stå precis bredvid henne 
hördes hon, för smala trottoarer och intensiv trafik gjorde det 
omöjligt för en stor grupp som vår att stå samlade tillräckligt 
nära för att höra. Men när man hörde henne var det  helt klart 
att hon var mycket bildad.

Helena Kirchmeier, från Rom, hade gärna stannat längre 
överallt. Hon tyckte att det var sex fantastiska dagar men att 
vi nog hade behövt sex till.

Det var många som gärna hade stannat längre, bland dessa Ann-
Marie Trommsdorff  som sade samma sak. Hon upplevde denna 
Sicilien-resa i första hand som en kulturupplevelse av Siciliens 
historia med högt tempo och med proffsiga och mycket informa-
tiva guider. Hon tyckte också om stämningen i gruppen. Den 
var alltid positiv, och det var också vår chaufför Gaetano som 
alltid var glad och lättsam - och charmig - oberoende av hur 
trafiken var. 

Sicilien är imponerande på många sätt och det tror jag vi 
alla fick en klar känsla av under dessa dagar, trots att vädret 
inte alltid var det bästa. Det var minst sagt svårt att gå i en 
stor grupp med uppspända paraplyer på trånga trottoarer. Men  
vädret kan man ju inte rå på, och vi tacklade det med sedvanlig 
SWEA-spirit.

Inger eng, Kickan williams, Cecilia dehlin och ann-Marie Kjellander.

Katri Olander serenius, chaufför Gaetano  
och elizabeth Cederholm.

Elizabeth hade verkligen skapat en enastående resa, som vi 
alla minns med tacksamhet och glädje och som uppenbarligen 
många gärna vill ha en repris på.

Att resa runt bland vackra historiska platser och “äta godis” 
utan att själv behöva leta efter det tycker jag är toppen. Det är 
stimulerande samtidigt som det är avkopplande, vilket jag tror 
är en härlig kombination, även för sådana som inte hunnit bli 
så gamla som er

Ann-Marie Kjellander, Rom

PS. Jag drömmer redan om att få åka på en ny SWEA-resa i  
Italien, där jag har bott i 56 år, och gjort massor med snabba 
utryckningar som journalist, men där jag turistat väldigt lite, 
alldeles för lite, med tanke på allt som Italien har att erbjuda. DS.
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RAPPORT FRÅN SWEAS 
VÄRLDSMÖTE I DUBAI

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 :  M a r I a  S U n d I n  P H o T o G r a P H Y
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Drygt 300 Sweor samlades i november i Dubai i 
Förenade Arabemiraten för SWEAs världsmöte 
2019! Att delta i ett världsmöte är en unik möj-

lighet att på riktigt få uppleva den speciella världsvida 
vänskapen och samhörigheten inom SWEA. Det är en  
upplevelse som jag unnar alla Sweor att få vara med om, 
den känns nämligen ända in i själen. Att träffa gamla och 
nya SWEA-vänner från när och fjärran är underbart. 
En magisk stämning som ibland börjar redan på flyg-
platsen. Vid bagagebandet eller i kön till passkontrollen 
startar många gånger det första samtalet med en Swea 
från någonstans i världen. Jag reser till Dubai i sällskap 
av Milanos trevliga avdelningsordförande Anna Ros och 
redan efter passkontrollen träffar vi några glada Sweor 
från Florida. I lobbyn på hotellet hittar vi fler Sweor och 
får också en goodiebag sprängfylld med fina presenter. I 
hotellets restaurang och bar på 19:e våningen, med utsikt 
över staden, hittar jag ett gäng Sweor att äta middag med 
och de intressanta samtalen börjar direkt. 

SWEA Internationals allra första världsmöte hölls i 
New Orleans år 2005. Sedan dess har SWEA arrangerat 
världsmöten vartannat år. SWEA Mellanöstern, årets  
värdavdelning, har i snart två års tid planerat detta 
världsmöte i samarbete med SWEA Internationals kongress-
kommitté. I år var det alltså dags för möte i spännande och 
exotiska Dubai. Värdarna hade på förhand lovat oss deltagare 
bästa tänkbara förhållanden och det allra bästa vädret i just 
november. 

Dubai ligger i Förenade Arabemiraten, landet som 
grundades så sent som 1971 och är uppbyggt från ingen-
stans mitt ute i öknen. Det gör att man möts av en modern 
och spännande storstad (ca 2,5 miljoner invånare) sam-
tidigt som det faktum att vi befinner oss i Mellanöstern, 
med sin speciella atmosfär och sina kulturella betingelser, 
ständigt gör sig påmint. Kontrasterna är många och härliga 
i Dubai och världsmötesdagarnas program gör att vi får se 
många sidor av staden och kulturen. 

Under världsmötesdagarna ordnas utflykter och turer 
dagarna långa. Vi får chansen att uppleva det moderna och 
det gamla Dubai, handla spännande kryddor på souken, 
uppleva öknen, åka på båttur med bubbel och mycket mer.

Under torsdagen, medan många Sweor upplever allt 
Dubai har att erbjuda, har styrelsen heldagsmöte. Ett viktigt 
tillfälle för styrelsen att mötas och det är många punkter på 
agendan. Vår juridiska rådgivare, Gîta Paterson, ger oss en 
redogörelse av många av de legala aspekter som styrelsen 
har att fundera över. 

På torsdagskvällen bjuds vi på ett mingelevent i 
trädgården på hotell Crown Plazas takterrass, där man har 
en fantastisk utsikt över Dubais skyline och Dubai Creek. 
Det serveras en härlig buffé, vi får lyssna på livemusik med 
en kvinnlig saxofonist och ett inspirerande invigningstal 
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Christina Hallmert sätter 
sabeln i jubileumstårtan. 

av världsmötesgeneralen och ordförande i SWEA Mel-
lanöstern Maria Svedenhov. Mångåriga Swean Ettan Bratt 
(numera SWEA Stockholm) berättade hur man startade 
SWEA i Dubai och tackade för att vi alla fått komma. 

På fredagen är det dags för världsmöteskonferens. Alla 
de Sweor som inte är på plats har möjlighet att kunna följa 
med i programmet via livesändningar i SWEA Världen 
på Facebook. Det är en heldag där SWEA Internationals 
styrelse inleder dagen med att presentera vår organisa-
tion. Vår avgående internationella ordförande Christina 
Hallmert håller ett inledningstal om hur hon ser på sina 
fyra år i SWEAs ledning. Hon tackar alla för deras viktiga 
frivilliga insatser för SWEA och uppmanar till engage-
mang, något som för hennes del betytt otroligt mycket för 
hennes personliga utveckling. ”SWEA förenar oss, oavsett 
personliga åsikter och preferenser”, säger hon, ”vi har alla 
SWEAs bästa för ögonen”.  

Under dagen får vi lyssna till många intressanta talare. Först 
ut är Jessica Bjurström, Marknads- och Kommunikations-
ansvarig för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 
2020 Dubai. Vi får en inblick i byggandet av den svenska 
montern med skogen som tema och varför Sveriges del-
tagande är en viktig faktor till påverkan i en region där 
många frågor behöver lyftas. 

Maria Sundin al Mansoori håller en presentation om 
hur det är att vara gift med en muslim och leva i Mel-
lanöstern. Hon är en stolt första fru och berättar generöst 
om kulturkrockar och episoder ur ett spännande liv med 
en härlig kulturell mix. 

Roma Bratt från SWEA Austria håller en föreläsning 

om ledarskap och förändringsarbete i organisationer. 
Vi får lyssna till Helena McCombie från SWEA Profes-
sional San Francisco som ger tips om hur man får igång en 
bra verksamhet för SWEA Professional. SWEAs kom-
munikationskommitté informerar om alla våra interna 
och externa media- och kommunikationskanaler och hur 
SWEA arbetar med att förtydliga vårt varumärke utanför 
vår egen organisation. Professor Dag Blanck från Swenson 
Center berättar om det nära samarbete som centret har 
med SWEA och framför allt hur man arkiverar allt vårt 
tryckta material för att sparas för framtiden. Världsmötes-
dagen avslutades med en presentation av Christina 
Moliteus och Tina O’Malley, som är projektledare för den 
historiska tidslinje om SWEA, som kommer att finnas 
på en digital plattform någon gång efter årsskiftet. Den 
digitala utställningen presenterar alla viktiga personer och 
händelser under SWEAs 40-år på ett lättöverskådligt och 
trevligt sätt.  

Dagen avslutades med att platsen för nästa världsmöte 
(2021) presenterades – FORT LAUDERDALE blir värdar 
för mötet om två år och vi välkomnas dit av avdelningsord-
förande åsa Hellsten. 

På kvällen är det dags för bilfärd ut i den vidunderliga 
öknen för att möta den lokala kulturen på en beduincamp. 
Alla Sweor samlas i lobbyn och många av oss har gått 
all-in på ökentemat och klätt sig i ”tusen och en natt-stil”. 
Det är en underbar syn!

Vi åker jeep ut över sanddynorna till campen och får 
uppleva den magiska solnedgången. Campen ligger mitt 
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Christina Hallmert tillsammans med tillträdande IO suzanne southard.

avgående IO Christina Hallmert avtackas under galamiddagen.

en del av swea stockholms vita och guldiga medlemmar.

ambassadörsparet Henrik och ann Landerholm tillsammans med 
delar av swea Mellanösterns styrgrupp.

ute i öknen och vi välkomnas med arabiskt kaffe; vi bjuds 
på hennamålning, chansen att ta ett coolt foto med en falk 
och kamelridning för de som så önskar.

Vi njuter av en arabiskinspirerad buffé och under-
hållning bjuds i form av magdans och eldshow. En kväll 
under en glimmande stjärnhimmel som för alltid kommer 
att stanna i vårt minne.  

Under lördagen hålls alla regionmöten. Våra sju 
regionstyrelser har sina förmöten med intensivt arbete 
under förmiddagen. Då detta är enda gången under året 
som hela styrelsen träffas är det intensivt arbete som gäller 
och ingen tid till paus. Under eftermiddagen hålls sedan 
alla regioners årsmöten. 

På lördagskvällen hålls avslutningsfirandet av SWEAs 
40-årsjubileum och även galamiddag för världsmötet i 
Dubai. Festmiddagen hålls på Emirates Golf Club, som 
visar sig vara den äldsta golfklubben i regionen med 
väldigt gott renommé. Här spelas till exempel European 
PGA Tour sanctioned Omega Dubai Desert Classic och 
the Omega Dubai Ladies Masters.

Till galamiddagen är dresskoden ”vitt och guld” och 
det är stiliga Sweor som möts i en oas ute på golfbanan.  
Ingen detalj har lämnats åt slumpen under kvällen och 
som exempel finns korgar med klackskydd så att det ska 
vara lättare för alla med högklackat att ta sig fram på 
gräsmattan. Vi slår oss ner till en storslagen middag ute på 
gräsmattan. Klimatet gör att temperaturen under kvällarna 
är alldeles underbar. Vi bjuds verkligen på en helkväll 
som startar med invigningstal av Maria Svedenhov och 
Sveriges ambassadör i Förenade Arabemiraten, Henrik 
Landerholm, håller ett härligt tal till SWEA och tackar 
för fint samarbete. Vi serveras en supergod trerätters 
middag, underhållningen håller högt tempo och Swean 
Lisette Uhlmann sjunger fantastiskt, den ena svenska 
hitlåten efter den andra och vi är inte sena att sjunga med. 
Det traditionsenliga lotteriet ger många lyckliga vin-
nande Sweor då listan på fina priser är diger. Bidragen 
från generösa sponsorer har varit många, det går det inte 
att ta miste på. Det är fullt på dansgolvet hela kvällen och 
en stämning som nästan går att ta på. En fotostudio finns 
uppriggad i lokalen bredvid och där finns ett stort utbud 
av roliga attribut att använda för extra minnesvärda bilder. 
Kön ringlar sig lång hela kvällen och roliga bilder trycks 
ut i snabb takt. Vi serveras vickning och som extra om-
tanke kommer golfbilar och hämtar oss för transport från 
festplats till väntande bussar för avfärd mot hotellet. 

Stort tack till de superproffsiga arrangörerna i SWEA 
Mellanöstern för ett otroligt välorganiserat världsmöte vi 
sent ska glömma!

Sofia Solfors
sekreterare swea International

swea Milano



Sweor lämnar spår 
i ökensanden

Ingen swea passerar 
omärkt förbI något – 
Inte ens I den emIratIska 
öknen.

T e x T :  K e r S T I n  d a H L   f o T o n :  L e n a  W a L T H e r ,  T I n a  o ´ M a L L e Y  o C H  K e r S T I n  d a H L



Intresset för VM i Dubai 2019 
visade sig vara riktigt stort. Inte 
minst efterresorna! Det blev så-

dant tryck på den första resan till Ras al 
Khaimah att man skapade ytterligare en 
resa till Abu Dhabi. 

49 förväntansfulla Sweor, inklusive två 
medföljande Sweor från Mellanöstern, 
åkte med på efterresan till Förenade 
Arabemiratens nordligaste emirat – 
Ras Al Khaimah. Vi anlände till vårt 
hotell, femstjärniga Hilton Al Hambra 
Beach & Golf Resort, vid lunchtid. 
Nästan omgående åkte vi vidare till 
grannhotellet Waldorf Astoria där vi 
avnjöt Afternoon Tea med tillhörande 
godsaker. Efter incheckning fanns tid till 
valfri sysselsättning innan buffémiddag 
på hotellets restaurang.  

Vår andra dag spenderades ombord 
på en så kallad dhowbåt. Vi tog oss 
över gränsen till Musandam i Oman 
och väl ombord på båten gled vi sedan 
runt i Persiska Viken. Turkosblått vat-
ten omgärdat av höga, sandfärgade 
klippor i ett för övrigt ganska färglöst 
landskap. Det var istället båtens alla 
kvinnliga passagerare som fick stå för 
den vackra fägringen. Det blev ock-
så tillfälle till bad från både båt och 
strand. Dagens höjdpunkt ombord blev 
öppnandet av ett ostron – som inne-
höll en vacker pärla! Veckans 50-åring, 
Tina O´Malley från Chicago, fick den 
skimrande pärlan. Denna kväll hade 
vi en gemensam drink i baren samt en 
privat buffémiddag på vårt hotell. 

Tredje dagen bjöd på mycket sand! 
Vi åkte till Ritz Carlton Ras Al 
Khaimah – ett unikt ökenhotell där 
vi delade upp oss i två grupper. Den 
ena gruppen tog en promenad i öknen 
tillsammans med rutinerade guider 
med vars hjälp vi kunde komma ganska 
nära traktens vilda djur i form av gas-
eller och antiloper. Med skorna fulla av 
sand återvände vi till hotellet och fick 
av-njuta en stund i spa-anläggningen 
Rain Forest med bad och skön huvud-
och nackmassage. Den andra grup-
pen, som redan haft sin spa-stund, fick 
bege sig ut i öknen. Vi skulle fått se en 
show med UAEs nationalfågel falken, 
men på grund av en mindre sandstorm 
så måste showen tyvärr ställas in.  
Sista gemensamma middagen – BBQ  
buffé - avnjöt vi i hotellets trädgård 
nära stranden.  

Den sista morgonen överraskades 
vi av ett hårt regnväder, och den som 
tänkt sig ett sista dopp i poolen eller 
en tidig tur på golfbanan, fick tänka 
om. Så vände vi tillbaka till Dubai via 
Mirdif City Centre Mall där vi åt lunch 
och fick lite tid till shopping. 

under brännande sol i het öken.

Margareta Lidskog, Lena walther och Margaretta simpson smörjer kråset under afternoon Tea.

avkopplande dag ombord på en dhowbåt i Persiska Viken. 
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Donationerna vi ger till skandinaviska skolan brukar användas 
till deras inköp av kurslitteratur på svenska och till speciella 
evenemang som är öppna för alla barn i området, inte bara 
de barn som deltar i skolans program. Det svenska bandet 
”Långkalsong” är kändisar bland barnen i vårt område och 
kommer i stort sett årligen. SWEA San Francisco har donerat 
till deras konserter de senaste åren.

Jag fick tillfälle att ställa några frågor till Monika Stahler,  

Välkomna  
donationer i  
San Francisco
Vi i swea san Francisco har en donationsbudget 
på runt $20.000 per år och ett stipendium på 
$7.500. en av de organisationer vi donerar till 
varje år är skandinaviska skolan, den största  
skolan i san Francisco Bay area. 

T e x T :  L e n a  a x e L S S o n ,  S a n  f r a n C I S C o 
f o T o :  M o n I C a  S T a H L e r ,  S a n  f r a n C I S C o

Cultural Program Coordinator och svenskalärare på skandi-
naviska skolan, mitt i deras planerande av ett evenemang där 
SWEA San Francisco står som sponsor: ett vikingalopp genom 
delar av Golden Gate Park i San Francisco för alla åldrar, 
självklart med priser för de bäst klädda vikingarna! Repre-
sentanter från SWEA San Francisco kommer också att närvara 
för att sprida information om SWEA.  

Monika, kan du börja med att beskriva verksamheten som 
skandinaviska skolan bedriver? 
- Skandinaviska skolan är en heltidsförskola. Här är vår webbsida 
om ni vill läsa mer om skolan: https://www.scandinavianschool.
org/heritage-1. Alla lärare och all administrativ personal talar 
svenska, danska eller norska. Vi talar enbart de skandinaviska 
språken i klassrummen med de olika åldersgrupperna. Vår 
yngsta grupp är 2-3 år och heter Guldfiskarna. Nästa grupp är 
för barn 3-4 år och heter Delfinerna, och vår äldsta grupp är 
för barn 4-5 år och heter Vithajarna. Vi erbjuder också svenska 
lekgrupper för de allra yngsta på morgonen på tisdagar (på 
något av de skandinaviska språken) och onsdagar (på svenska). 

Mimmi Skoglund håller avslutning för Vithajarna.

Författare Martin widmark inför vetgiriga elever.
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Det svenska bandet 
”Långkalsong” är kändisar 
bland barnen i vårt område och 
kommer i stort sett årligen. 

”

”

- När man har gått klart på heltidsför-
skolan och börjar på amerikansk K-8 
skola, så erbjuder vi språklektioner en 
gång i veckan så att barnen kan fortsätta 
att lära sig skriva och läsa på svenska, 
danska, eller norska samtidigt som de 
lär sig detta på engelska i amerikanska 
skolan. Språklektionerna är ca två tim-
mar långa och uppdelade enligt språk och fokuserar då på ett 
språk per klass. Dessa lektioner är för barn upp till och med 
årskurs 8. 

- Förutom dessa program så erbjuder vi också vuxenklasser och 
privatlektioner i svenska för vuxna, uppdelade från Beginner 1 
till Advanced.

Förutom er dagliga verksamhet sprider ni ju svensk kultur 
och svenska språket till en större grupp av människor i om-
rådet, kan du beskriva den verksamheten lite?
- Ja, vi har många evenemang som vi anordnar under året, 
bland annat svensk bak-workshop för vuxna, svensk bak-
lektion för barn, vikingadag, påskpyssel, julpyssel, Luciafi-
rande, midsommarfirande, svensk akvarell-workshop för 
vuxna och barn, och innebandy med två svensktalande 
tränare. 

- Vi bjuder också in svenska band, författare och teatersällskap 
som svenska bandet ”Långkalsong“, författare som Martin 

Widmark, Per Gustavsson för barn och Gunilla Bergensten 
för vuxna, Boulevardteatern som framförde "Så gör prinsessor", 
Danne & Mange "En sagolik historia", Maria Plahn & Jör-
gen Sjöberg från Barnteater med "Pia & Pajas Pirat", "Maja 
& Malte Magi"

Hur skulle du säga att donationerna från SWEA påverkar 
er verksamhet?
- Donationerna från SWEA hjälper oss jättemycket och vi 
är oerhört tacksamma för stödet och hjälpen från SWEA 
SF. Utan donationerna skulle vi inte kunna ha författar-
besök, teaterbesök, svensk barnkonsert och vikingalopp till 
exempel. SWEA SF har även skänkt pengar för att hjälpa 
oss beställa svenska läroböcker från Sverige till våra barn-
lektioner varje läsår. Detta är kostsamt på grund av frakten 
och vikten.

Förutom donationerna från SWEA - har ni något annat 
samarbete med dem? 
- Ja, SWEA SF hjälper oss att sprida information om våra 
olika evenemang och klasser via Facebook, vilket vi är 
oerhört tacksamma för. Vi på skolan hjälper gärna till på 
SWEA SFs fina julmarknad och Luciatåg och berättar om 
julmarknaden på alla våra lektioner och på heltidsförskolan, 
samt lägger upp information om det på skolans facebooksida. 

Är det något annat du skulle vilja tillägga?  
- Vi på skolan tycker att det är så härligt att vi har så stor och 
stark svensk-koloni här i Bay Area och i San Francisco. En 
väldigt stor del av denna svenska gemenskap kommer från 
just SWEA SFs passionerade engagemang i området. Vi är så 
tacksamma och glada för att SWEA SF är en så oerhört stark, 
progressiv och fin organisation och att vi har ett så givande 
samarbete med er. Detta är ovärderligt. 

Vuxenklass på en svensk bak-workshop.

svenska bandet Långkalsong håller konsert på swedish american Hall.
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För närvarande bor Forums redaktör Kerstin 
dahl i Jakarta i Indonesien. Indonesien 
drabbas då och då av naturkatastrofer som 
jordbävningar, jordskalv och vulkanutbrott. 
Ingen glömmer väl tsunamin i december 
2004 då provinsen aceh på ön sumatra i 
norra Indonesien var en av de värst drabbade 
platserna. ”Här i Jakarta har jag hittills bara känt 

av en mycket liten skakning i samband med en jordbävning”, säger Kerstin. Men den ansågs så pass stor 
ändå att Kerstins dotter Maria fick utrymma skolan och en av vännerna fick evakuera och ta sig ned via 
trappor från 41: a våningen. en del av våra medlemmar kan vittna om liknande och ännu värre saker.  
Läs om hur det varit i san Francisco, Tokyo och Florida.

hur Drabbas vi sWeor av

naturens  
krafter

Earth, Wind & Fire, namnet på ett 
populärt amerikanskt band, beskriver 
mycket väl livet i San Francisco-området.  
Tankar på jordbävningar, skogsbränder 
och eldsvådor, påskyndade av kraftiga 
vindar, ligger alltid och pyr i bakhuvudet, 
ursäkta ordvitsen.  Jag har bott i Berkeley, 
Kalifornien, sedan 1972 och har genom-
levt både jordbävningar och bränder i 
Oakland/Berkeley och vid vårt hus i 
Napa Valley.

Jordbävningar kommer utan förvarning. 
I vårt grannskap anordnas ofta ”neigh-
borhood preparedness” (dvs förberedelser 
i grannskapet)-möten.  Vi har egna för-
råd med mat, vatten och andra förnöden-
heter som ska räcka minst tre dagar samt 
ett gemensamt större förråd med tält, 
generator, skarvsladdar, motorsåg, etc. 
Min man och jag har tagit kurser i CPR 
(Cardio Pulmonary Resuscitation, dvs 
HLR – Hjärt-Lungräddning på svenska) 
och CERT (Community Emergency 
Response Team, dvs en organisation för 
behandling av incidenter i samhället). Jag 
har även mat och vatten i bilen och jag 
ser till att bensintanken aldrig blir helt 
tom ifall bensinstationerna skulle vara ur 
funktion. I skolorna undervisas eleverna 
om hur de ska bete sig om det blir en 
jordbävning och där finns mat och vatten 
om eleverna inte kan bli upphämtade. 

Under sommarhalvåret är det brand-
säsong, ”Fire Season”.  Vid höga tem-
peraturer och kraftiga vindar är det stor 
brandfara. Då går det ut s.k. Red Flag-
varningar till allmänheten.  Ofta orsakas 
bränderna av trädgrenar som kommit i 
kontakt med elektriska ledningar.  De 
senaste åren har elbolagen börjat stänga 
av strömmen i områden där brandfaran är 
mycket hög.

2017 och 2018 drabbades vinområdena 
norr om San Francisco av förödande 
bränder. Tusentals hus, i ett fall en hel 
stad, brann ner och många personer om-
kom. Vi var i Napa 2017 då en gren kom 
i kontakt med en ledning bara ett par 
kilometer från oss och vi var tvungna 
att evakuera kl 2:30 på natten. 15 hus 
på vår gata brann ner, men som tur var 
blev vårt hus kvar.  Luften var under en 
hel vecka så förfärlig att andas att många 
gick omkring med andningsskydd även 
nere i San Francisco med omnejd.  

Trots att jag bott i Kalifornien i 47 år 
och blivit lite fatalist känner jag ofta den 
där lilla gnagande oron; ”när ska det bli 
en stor jordbävning här?”, särskilt när 
jag hör om jordbävningar i andra delar 
av världen. Bränderna är annorlunda för 
då finns det en chans att fly. Men jag har 
inga tankar på att flytta, för detta är mitt 
hem.

T e x T  o C H  f o T o :  

C H a r L o T T e  f e r r e Y ,  S a n  f r a n C I S C o

sweorna Charlotte Ferrey och Britt-Marie Mertz, 
raleigh, nC framför ett vackert gammalt hus i 
vårt grannskap...

...som brann ner helt och hållet i samband med 
en skogsbrand.

Charlotte på sin altan i Berkeley,  visar hur 
rökigt det var trots att det ligger minst en 
timmes bilväg från bränderna.   
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Den 10 oktober arrangerade SWEA Japan 
en workshop om jordbävningssäkerhet 
hemma hos avdelningsordförande Lisa 
(undertecknad). Vi hade tur nog att få 
hjälp av Maria Jansson, som arbetar på 
ambassaden här i Tokyo och som har  
jobbat med krisberedskap på UD i över 10 
år. Vi var 11 Sweor som deltog, många nya 
och en del gamla som ville ha repetition. 

Maria guidade oss i vad man ska tänka 
på innan en kris och vid en kris. Hon 
berättade om sina erfarenheter här i 
Tokyo 2011 då den stora trippelkatastro-
fen inträffade. I Sverige brukar den oftast 
benämnas Fukushima-katastrofen. Jord-
bävning, tsunami och kärnkraftsolycka 
samtidigt.

Det är jobbigt att behöva tänka igenom 
hur man ska förbereda sig själv på att en 
katastrof kan ske när som helst, och det 
är särskilt jobbigt att behöva träna sina 
barn i detsamma. Vad gör vi om alla är 
ute på olika håll när det sker? Hur tar 
man sig hem? Hur får man kontakt med 
varandra? Mötesplatser som alla hittar till 
och som anses säkra. Vad ska man tänka 
på att ha hemma? Tofflor vid sängen om 
det sker mitt i natten, det är mörkt och 
du ser inte om det ligger krossat glas 
på golvet. Strömmen går och vattnet 
fungerar inte - hur lagar du mat och 
går på toa? Förnödenheter som behöver 
finnas hemma, krisväskor som ska packas 
och kan huggas i farten. Viktiga papper, 
kopior på passen, kontanter.  

Det var den första september 2019 och 
orkanen Dorian, den starkaste orkan 
som någonsin drabbat Bahamas och som 
betecknas som den värsta naturkatastro-
fen i landets historia, drog in över Abaco 
Islands med en vindhastighet av 185mph 
(83m/s). Orkanen fortsatte in över Grand 
Bahamas, där den ”parkerade sig” i nästan 
ett dygn. Tusentals hus förstördes och an-
talet dödsfall är okänt, men när jag skriver 
detta den 30 september 2019 saknas 
fortfarande minst 600 människor.
Vi i Florida följde utvecklingen med oro 
eftersom det förutspåddes att Dorian 
skulle nå Floridas kust just i Palm Beach 
och vi förberedde oss så gott vi kunde. 
När jag åkte till stormarknaden Costco 
i Lantana för att handla många dagar 
innan Dorian väntades komma var det 
lynchstämning på parkeringsplatsen. De 
som varit förutseende att vara på plats 
tidigt kunde nu triumfatoriskt paradera 
ut mot sina bilar med kundvagnarna fulla 
av snacks, vattenflaskor och ficklamps-
batterier. Inne i affären fick de anställda 
handgripligen se till att ingen tog mer än 
ett visst antal backar med vattenflaskor. 
Var man sen möttes man av ”Tyvärr har 
vi inget vatten kvar. Vi får kanske en 

leverans i morgon.” Köerna var på sina 
håll hundratals meter långa när alla ville 
tanka sina bilar. Vi som aldrig upplevt en 
orkan på nära håll hade svårt att förstå 
hysterin, men vi krånglade upp våra 
orkanluckor som alla andra. Trots att hela 
familjen hjälptes åt tog det nästan hela 
dagen.
Med fulltankade bilar, massor av vatten 
och skafferiet fullt av konserver och snacks 
satte vi oss att vänta. Dorian lämnade  
Bahamas bakom sig och rörde sig 

långsamt mot Florida men svängde av 
utanför kusten och fortsatte norrut mot 
South- och North Carolinas med flera 
tornados, tropiska stormvindar och 
översvämningar som följd. Verkningarna 
av orkanen kunde kännas av ända upp 
i Canada och även så långt bort som i 
Skandinavien, fast då bara som lite ovanligt 
stark blåst och regn.
Jag har börjat förstå hur illa det faktiskt 
hade kunnat gå om Dorian verkligen 
hade brakat in rakt över Palm Beach, som 
meteorologerna först förutspådde.  
De fruktansvärda bilderna 
från Bahamas visar 
hur starka krafter 
naturen kan släppa 
loss och det är 
inget vi kan göra 
något åt, vi kan 
bara förbereda 
oss så gott det går. 
Jag har onekligen 
fått mycket större 
respekt för orkaner.

T e x T  o C H  f o T o : 

V I C T o r I a  S T e n f e L T ,  

S o U T H  f L o r I d a

Det är mycket som ska tänkas igenom 
och förberedas. När det väl sker så hinner 
du inte fixa mer. Då ska det vara inövat 
och förberett. 

“It is predicted that there is a 70% 
possibility of an earthquake directly 
hitting Tokyo within the next 30 
years” (= det förutspås att det finns 
en 70%-ig risk att Tokyo drabbas 
direkt av en jordbävning inom de 
närmaste 30 åren) . Från ”Disaster 
Preparedness Tokyo”.

Jag och min familj har bott i 
Tokyo sedan januari 2018. Vi 
har inte upplevt någon större 
jordbävning ännu. I våras var 
det en som kändes så starkt 
och varade så länge att jag och 
barnen faktiskt sökte skydd under mat-
bordet. Men då tog den slut. För det mesta 
tänker man inte på det. Det går inte att gå 
och vara orolig hela tiden. Vardagslivet 
löper på. Barnen cyklar till parken själva 
och rör sig fritt. De övar med skolan, 
och ibland vid middagsbordet kommer 
ämnet upp och vi repeterar med dem 
vad vi har blivit eniga om. Var vi träffas i 
parken. Om de inte får kontakt med mig 
eller pappa så försöker de ringa moster i 
Stockholm. Ibland är det lättare att ringa 
utanför än inom Japan. Pappa måste kanske 
stanna på jobbet för att se till att allt är i 
ordning där innan han kan komma hem 
till oss. 

Japan är väl det land i världen som övar 
mest på att hantera naturkatastrofer och 
japanerna är väldigt disciplinerade och 
strukturerade. Det finns en krisbered-
skap som sätts igång direkt när det har 
skett en katastrof och där man utvärderar 
vilka behov som finns. Skolor omvandlas 
till kriscentra som delar ut kokt ris och 
vatten samt ger läkarvård. Barnfamiljer får 
prioritet till att köpa vatten på t.ex. Seven 
Eleven. Vägar stängs av för privatpersoner 
så att räddningstjänsterna ska kunna ta sig 
fram. ”Håll i dig medan det skakar och 
sök en trygg plats efteråt. Sedan får man 
ta det som det kommer.” 

T e x T  o C H  f o T o :  

L I S a  o r S T a d I U S ,  a o  S W e a  J a P a n
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Så gott som alla civilisationer 
genom tiderna har utövat någon 
form av slaveri.  Idag tänker 

många på detta som en avslutad 
grymhet, något som senast förekom 
på USAs plantager. Dessvärre är detta 
långt ifrån ett förlegat kapitel. Tvärtom 
så florerar människohandeln i vår 
moderna värld och nästan en tredjedel 
av dagens alla offer är barn. Inom den 
här industrin finns ingen moral.  Istället 
gäller ”allt går”.  Inget barn är för ungt 
för att säljas och utnyttjas som sexslav 
eller arbetsslav.  För några år sedan 
dokumenterades en flicka på bara två år!  
Detta var i Sydafrika, men kunde lika 
gärna ha varit var som helst.  Dagens 
slaveri är inte ett geografiskt fenomen 
utan förekommer över hela världen. 

Barnslavhandeln ser olika ut i olika län-
der. I USA är arbetshandeln av barn inte 
utbredd, utan de flesta slavarbetarna är 
vuxna, som arbetar på restauranger eller 

Människohandel är ett grymt brott  
som det finns många ord för - såsom slavhandel, 

sexhandel, trafficking med flera.

människohandel 
– ett grymt brott

T e x T :  L e n a  W a L T H e r ,  L a S  V e G a S ,  n e V a d a

inom jordbruket.  Däremot leder USA 
statistiken vad gäller sexslaveri av barn. 
Medelåldern på ett barn i sexhandeln är 
12 år.  I Kambodja och andra asiatiska 
länder är medelåldern ännu yngre. 

Arbetsslavar är betydligt vanligare i 
Asien och Afrika än i industriländerna.  
Förr var söner ett säkrare kort för hjälp 
med försörjning.  I dagens läge är det 
däremot småflickorna som är mera 
värda, eftersom de kan säljas för en 
rimlig penning.  Vi måste komma ihåg 
att detta kan vara en fråga om överlev-
nad för en fattig familj.  En del familjer, 
speciellt i Asien, säljer sina små döttrar 
från tre års ålder för att kunna försörja 
resten av familjen.

Människohandeln är den mest lönsamma 
affärsmodellen av alla.   
I dagens läge är det en handel som 
världen över beräknas inbringa 150 
miljarder US-dollar per år.  Droger och 

vapen säljer man en gång, därefter är de 
borta.  En människa, och speciellt ett 
barn, kan man sälja om och om igen...

vAD äR DEt föR SkILLNAD på 
SExHANDEL OcH pROStItutION? 
Sexhandel är slavhandel och slavarna 
får inte ett öre i kompensation.  Istället 
blir de neddrogade, misshandlade och 
manipulerade för att kunna utföra vad 
de måste.  Prostituerade tjänar pengar 
på de tjänster de utför även om de har 
en hallick som håller i trådarna.

Eftersom vi Sweor finns överallt, har jag 
skrivit en överblick över vad som gäller 
runtom i världen. Jag skulle kunna 
gå in på detaljer men till syvende och 
sist är kontentan densamma.  Vad jag 
däremot vill lyfta fram och informera 
mer om är den ”Svenska Modellen” 
(alternativt ”Nordiska Modellen”), som 
introducerades i Sverige 1999. Modellen 
är vida känd av professionella som 
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Varför är  
människohandeln så 

stor?  Svaret är pengar, 
pengar och återigen  

pengar!!

”

”

arbetar med problemet men är dessvärre 
relativt okänd för allmänheten.   
Hela grundidén med den Svenska 
Modellen är att bestraffa köparna 
av sex, inte de som säljer sex.  
Säljarna/de prostituerade ses istället 
som offer.  De blir hjälpta att ta sig ur 
prostitutionen/slavhandeln med olika 
sociala program.  Modellen har utökats 
till att också åtala de som säljer andra 
in i denna misär, dvs traffickers.  Har 
den här modellen visat sig vara effektiv?  
Till mångt och mycket har den det.  
Traffickers kommer inte längre till 
Sverige för att göra ”business” inom 
sexhandeln.  Hela affärsmodellen är 
helt enkelt obsolet.  Även om lagen 
inte har varit en total succé vad gäller 
prostitution, har man lyckats bevisa att 
det går att göra något åt sexslavhandeln, 
speciellt med minderåriga.  Vi svenskar 
ska vara mycket stolta över att Sverige 
var det första landet som tog itu med 
sexslavhandeln och de problem som 
följer. 

Vi har en svensk ambassadör, baserad i 
Stockholm, som reser världen runt och 
informerar om den Svenska Modellen.  
Intresset är stort.  Hittills har följande 
länder anammat den Svenska Modellen: 
Norge, Island, Frankrike, Irland, 
Nordirland, Kanada och Israel.  Många 
andra länder vill gärna ansluta sig till 
skaran och granskar de eventuella 
ändringar som måste göras för att passa 
deras situation.  På många håll kan inte 
staten finansiera den sociala biten av 

modellen utan måste istället vända sig 
till privata institutioner för bidrag.

Själv arbetar jag med att försöka få 
Nevada, som den första delstaten i USA, 
att introducera den Svenska Modellen. 
Dessvärre möts jag av stort motstånd.  
Nevada är ju den enda delstaten med 
legal prostitution i vissa kommuner 
(dock ej i Las Vegas).  Men även i den 
här delstaten har många nu vaknat upp 
och insett att vad som gjorts hittills inte 
har räckt till.  USA har över 100,000 
minderåriga i sexslavhandeln och de blir 

fler och fler för varje år. Något måste 
göras och det snarast.  Våra barn behöver 
oss och vi måste hjälpa dem att få växa 
upp i en tryggare värld.  
Trots fyra års stationering på svenska 
ambassaden i Bangkok visste jag ingen-
ting om sexslaveri. Det var först här i 
Nevada som jag blev varse problemet.  
Som varande svensk konsul i Nevada 
är jag ansvarig för svenska medborgare 
som råkar illa ut.  För snart 15 år sedan 
räddade jag två svenskor och en liten 
baby (där hallicken var pappan).  Sedan 
dess har jag lärt mig oerhört mycket 
om människohandel.  I USA är det 
mest frivilliga organisationer som 
arbetar med de här frågorna då det inte 
finns tillräckligt med finansiella medel 
från staten.  Min egen organisation, 
Awareness Is Prevention (AIP), har nu i 
över fem års tid arbetat med att undervisa, 
informera och träna polis, lärare, social-
arbetare, anställda inom skolsystemet samt 
allmänheten. Vi lär dem hur man känner 
igen ett offer, undviker att själv falla 
offer, vem man ringer i nödsituationer, 
hur man undviker falluckor på sociala 
medier och mycket mera.  AIP har 
ett antal program för minderåriga där 
de får lära sig varningssignaler genom 
musik, konst, teater, mm.  Vi har också 
självförsvarskurser för minderåriga så att 
de kan skydda sig själva.

Jag hoppas detta har varit informerande 
läsning och framförallt ett uppvaknande.  
Ni får gärna kontakta mig med frågor 
eller synpunkter.
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För ungefär ett och ett halvt år sedan sjösatte vi för första 
gången SWEA PULS. Det är en intressegrupp som vi driver 
på Facebook för våra medlemmar inom SWEA NC. Precis 
som namnet skvallrar om handlar det om sport, träning och 
motion. Upplägget var enkelt. Vi skulle genomföra 66 pass 
innan 6 juni. Utspritt blev det ungefär 3 pass i veckan och 
reglerna var att du skulle vara ombytt och röra på dig i minst 
30 minuter. Du kunde registrera ett träningspass om dagen 
och när du genomfört ditt träningspass delade du med dig i 
gruppen. En del skrev en rad, andra bjöd på bilder, filmer och 
roliga gifs. Ibland fick vi ta del av en passion så inspirerande att 
vi helt enkelt var tvungna att testa själva. Andra gånger tog vi 
del av pust och stön när någon hade motvind. Vi har nu hunnit 
köra flera utmaningar och medlemmarna väljer själva vilka de 
vill vara med i. Det här är en grupp för inspiration och motiva-
tion och det har varit viktigt för oss att det här skulle vara en 
social aktivitet där vi stöttar och pushar varandra som ett team.

EN tRygg mötESpLAtS
Vi fick från andra avdelningar frågan om de fick vara med 
men vi valde att behålla SWEA PULS som en sluten grupp 
för bara våra medlemmar i North Carolina. Anledningen var 
vår integritet och att vi ville skapa en trygg plattform där alla 
i gruppen vågade och ville dela med sig på ett öppenhjärtigt 
sätt. Vad vi inte visste när vi drog igång projektet var hur 
generöst våra fantastiska medlemmar skulle bidra. Vi skrattade 
gott när någon berättade hur klumpigt det blev första gången 
på ett nytt pass och vi njöt av glädjen och stoltheten när någon 
nått ett mål. Kommentarsfälten fylldes av nyfikna frågor om 
vad olika övningar innebar och tips på hur man kan träna 
olika muskler. Självklart hörde vi en hel del hejarop också! En 
speciell utmaning för några av våra medlemmar var att inte 
inombords tävla med dem som är väldigt aktiva. Vi pratade 
om det när vi sågs och flera lyckades att komma över den 
mentala spärren.

Funderar du över hur du kan dela dina intressen 
med andra sweor inom din avdelning? suckar du 

tyst när du inser att den där positiva gemenskapen 
som du längtar efter känns avlägsen när de andra 
sweorna bor långt bort eller inte alls har samma 

tider som du? Tänker du ibland att det hade varit 
roligt med ett livstecken mellan träffarna? swea 

north Carolina ville hitta ett sätt att finnas till 
för våra medlemmar varje dag, på ett modernt och 

okomplicerat sätt, oavsett var i vårt stora geografiska 
område som man bor. Lösningen blev enkel och 

väldigt uppskattad, swea PuLs.

nya 
mötesplatser 

i SWea

T e x T :  f r I d a  n o r d M a r K ,  
o r d f ö r a n d e  n o r T H  C a r o L I n a ,  U S a 

f o T o :  L e n a  B a r L e Y ,  n o r T H  C a r o L I n a

vI LäRDE OSS:
• Gör det enkelt! Hellre för få än för många regler. Njut av 
att folk tolkar saker och ting på sitt eget sätt.
• Skapa inte en gyllene värld på fb där bara de fantas-
tiska tillfällena delas. Bjud på dig själv.
• Kom ihåg att gilla och kommentera dina nya kompisars 
inlägg. Ingen kan se att du ler eller nickar uppskattande 
på andra sidan skärmen.
• Beska kommentarer kan du hålla för dig själv!

NyA väNNER OcH OANADE kONSEkvENSER
Medlemmar från hela North Carolina anmälde sig och var 
med. Vi lärde känna nya kompisar som vi aldrig hade träffat och 
hittade vänner som delade vårt intresse. När vi sedan sågs var 
det som om vi redan kände varandra. Nya medlemmar fick en 
chans att presentera sig och snabbt komma in i gemenskapen. 
Nya vänner sågs och tränade tillsammans och inspirerade av 
varandra testade vi nya aktiviteter. För någon blev det här 
sparken i baken att komma igång med träningen. En SWEA-
väninna kom igång så bra att hon kunde sänka sin diabetes-
medicinering till en tredjedel.

SkA vI SLutA SES Nu Då?
Jag tror inte att sociala medier och elektroniska mötesplatser 
kommer att konkurrera ut vårt traditionella sätt att ses. Vi 
behöver höra rösterna och skratten på våra fysiska träffar. 
Men sociala medier är ett fantastiskt komplement som är 
otroligt uppskattat och viktigt. Vi blir tillgängliga för våra 
medlemmar när de har tid och behov och vi möts utifrån 
våra medlemmars intressen. Vi täcker ett mycket större 
geografiskt område än vi någonsin skulle lyckas göra på vårt 
traditionella sätt.

Efter succén med SWEA PULS (som vi vet har spridit sig till 
andra avdelningar) har vi fortsatt att utveckla våra intresse-
grupper. Sedan i våras finns också SWEA Meny som en 
grupp för SWEA NC-medlemmar. I SWEA Meny delar vi 
vårt gemensamma intresse för mat. Vi ger varandra inspira-
tion, tips på restauranger, delar recept och ovärderliga tips på 
var vi kan hitta svenska produkter. Allt styrs av vad våra med-
lemmar önskar att dela med sig av. SWEA MENY har också 
hunnit med en mysig träff för att testlaga ett par recept. Vi har 
en idé om att skapa SWEA MEDIA för att dela filmer, serier, 
böcker, podcasts och kultur. Vi ser fram emot att ta tag i det 
längre fram.
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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 kanske något tips bland dessa som ni kan ta med er  
till er egen avdelning. 

Vissa utflykter är bara lite mer fantastiska än andra! 
naturen runt Beijing är fantastisk med sina gröna 
berg och djupa dalgångar och just över en sådan 
dalgång hänger denna bro av glas. dessutom 
finns här en plattform av glas samt två andra 
glasbroar som kryper längs bergens sidor.
På vår ca tre timmar långa hike passerade vi 
två tempel och vidunderliga utsiktsplatser. Vi 
intog medhavd fika med utsikt över glasbron 
och med bergen runtomkring. en magisk dag 
och magisk utflykt. att göra sådana här ut-
flykter tillsammans är helt enkelt underbart!

bEIjINg

T e x T  o C H  f o T o :  C L a U d I a  K o n T o r
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EA Jord

en runt SWEA Jorden runt

att vara med i SWea Zürich styrelse är alltid roligt. 
Men extra roligt blev det när vi hade kräftskiva 
med respektive hemma hos vår ordförande Marie-
Louise och hennes man Hermann. Vilket kalas! 
IKeas goda kräftor och hemmagjorda västerbotten-
pajer fick vi njuta av. efter de glada nubbe-visorna 
blev det allsång och två av männen spelade gitarr 
med bravur!

T e x T  o C H  f o T o :  M a r I a  M a n S e

ZüRIcH

müNcHEN

oktoberfesten firades för första gången för ca 170 
år sedan som förlovningsfest för den bayerske 
kronprinsen som ville fira med sina undersåtar. 
det blev en så stor succé så det blev fest nästa år 
igen och så har det fortsatt ända fram till idag. det 
har utvecklat sig till världens största folkfest! Skoj, 
mat och öl är de viktigaste faktorerna. det kommer 
besökare från hela världen och firar tillsammans i 
två veckor i slutet av september.
Sedan SWea München grundades 2005 går vi 
dit och firar tillsammans en kväll. det är alltid lika 
uppskattat och våra biljetter blir utsålda på nolltid. 
alla är välkomna, så om du är intresserad av att 
komma med nästa år kan du gärna kontakta oss i 
München.
 
T e x T :  H e L e n a  o Z o L S   f o T o :  S a r a  K L e I n

köLN/bONN

SWEA köLN/bONN på bESök I fRANkfuRt I  
fANtAStISkt väDER!

Tre Köln/Bonn-Sweor tog tåget ner till frankfurt och 
träffade tre av våra med-Sweor från frankfurt. Lunch 
åts på en traditionsrik apfelweinwirtschaft i stadsdel-
en Sachsenhausen. där provades typiska frankfurt- 
specialiteter som „Handkäse mit Musik“, „Grüne 
Soße“, „Schlachtplatte“ och „ebbelwoi“ (Äppelvin).
därefter tillbringade vi dagen med att ta en båttur 
på Main, promenera i nygamla altstadt och med ett 
besök i frankfurter dom. 
Vi hade en toppendag tillsammans!

Från vänster: Magdalena svensson, Kristin adelgren,  
Magdalena Jacobsson, Marie-Louise Jarlshammar, anne 
Kristin storch och Maria norlén

T e x T  o C H  f o T o :  M a r I a  n o r L é n
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EA Jord

en runt SWEA Jorden runt

T e x T  o C H  f o T o :  S a n d r a  L I n d H e NEW yORk

Vi i SWea new York firade vår årliga kräftskiva tillsam-
mans med ett stort gäng nya och gamla vänner. 
”Make your own kräfthatt” var instruktionen när 
alla gäster fick vika och dekorera en egen hatt. Vi 
sörplade, snapsade, sjöng och dansade till live-
musik från SmörgåsBandet på Battery Gardens. 
Vilken fest det blev, vi ser redan fram emot 
nästa år!

AuStRIA

när hösten nalkas börjar det att dra ihop sig till 
kräftskiva! Vår fest blev mycket uppskattad. Vi var 
en stor skara som mötte upp på Hotel radisson 
Blu i centrala Wien, inalles kom 74 personer. Vi 
blir många, eftersom det traditionsenligt firas 
tillsammans med andra svenska organisationer i 
österrike. Vi kunde konstatera att SWea austria 
hade det största deltagarantalet. det blev en glad 
kväll med mycket prat och skratt, sjungandet av 
snapsvisor inte att förglömma.

T e x T :  C a r I n a  K a I n Z   f o T o :  r o M a  B r a T T

bANgkOk

den 10 oktober hade Sweor med partners, 
en trevlig kväll hos Louise Åkerblom, gift med 
Luxemburgs ambassadör i Thailand, Jean Paul 
Senninger. Jean Paul överraskade oss alla med 
att tala så gott som flytande svenska. Vi bjöds på 
viner från Luxemburg, såsom en Cremant Brut, 
Pinot Gris, riesling m.fl. vita samt ett rött Pinot 
noir. Luxemburg är mest kända för sina vita viner.
SWea Bangkoks ordförande anna frummerin 
överlämnade blommor till Louise och ett SWea- 
grillförkläde till ambassadören och tackade för en 
mycket trevlig kväll i det vackra residenset.

T e x T  o C H  f o T o :  a G n e T a  d e  B e K a S S Y 
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Tips och nyheTer 
från Svenska institutet

Den 7 september deltog generaldirektör 
Madeleine Sjöstedt i invigningen av 
Swedish Design Moves Paris, en ny 
utställning med fokus på svensk modern 
design. Utställningens huvuddel bär 
namnet Hem x 6. Namnet syftar på insti-
tutets sex gästlägenheter, som till vardags 
erbjuder ett uppskattat tillfälligt hem för 
svenska kulturarbetare, konstnärer och 
forskare. Nu har lägenheterna renoverats 
och inretts av några av Sveriges främsta 
inredningsarkitekter och designers.

– Svenska institutet i Paris är ett unikt 
skyltfönster för Sverige, i en av världens 
mest kulturintresserade städer, säger 
Madeleine Sjöstedt. Hem x 6 är ett 
enastående exempel på vad svensk modern 
design och formgivning har att erbjuda. 
Utställningen ger en möjlighet att visa 

Svenska institutet (SI) är en statlig 
myndighet som verkar för att öka 
omvärldens intresse och förtroende 
för Sverige. Genom strategisk kom-
munikation och utbyte inom kultur, 
utbildning, vetenskap och näringsliv 
främjar vi samarbete och långsik-
tiga relationer med andra länder. 
Verksamheten bedrivs i nära samar-
bete med svenska ambassader och 
konsulat.

Ny yOutubE-fILm mED vEgAN-
bONDE I fOkuS

Stories from Sweden är namnet på vårt 
dokumentära filmkoncept för YouTube, 
som ska väcka nyfikenhet för Sverige. 
Idag publicerar vi en ny film för konceptet. 
I filmen får du möta grisbonden som 
blev vegan.

I den nya filmen för sweden.se’s You-
Tubekoncept, Stories from Sweden, 
möter vi Gustaf som gick över från att 
vara grisbonde till att bli vegan. Han 
berättar om omställningen samt om 
sitt engagemang för klimatet och för 
djuren.

Filmerna följer enskilda människors 
berättelser och riktar sig till en ung,  
internationell målgrupp som är in-
tresserad av ämnen där Sverige har en 
tongivande roll, såsom hållbarhet och 
innovation samt samhällsfrågor som 
integration och jämställdhet.

Fler filmer från Svenska institutet och 
Stories from Sweden finns att se på 
Sveriges officiella konto på YouTube.

uNIk DESIgNutStäLLNINg på 
SvENSkA INStItutEt I pARIS 
INvIgDES Av gENERALDIREktöR 
mADELEINE SjöStEDt

den kreativitet och innovationskraft 
som finns i Sverige.

Gästlägenheterna har visats för ett 70-
tal franska journalister och det mediala 
genomslaget har varit mycket stort.  
Under söndagen visades lägenheterna 
för första gången för allmänheten. Redan 
när man öppnade väntade besökare vid 
entrén och visningarna var fullbokade 
under hela dagen.
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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 avdel-
ning utan har hela världen 
som upptagningsområde. 
Som medlem i SWea Global 

är du fullvärdig medlem och 
har tillgång till hela vårt 
internationella nätverk, våra 
sociala medier och digitala 
nyhetsbrev samt medlems-
tidningen forum. 

dessutom är du välkommen 
att delta i lokala och interna-
tionella möten och aktiviteter, 
Sverigemiddagen och andra 
sommarevenemang i Sverige.

INtERvju mED SvENSkA  
INStItutEtS NyA gENERAL-
DIREktöR mADELEINE SjöStEDt

Hur ser du på SWEA som ideell 
Sverigefrämjande organisation, som varje 
år delar ut två miljoner kronor till förmån 
för svensk kultur?
SWEA är en av flera organisationer som 
bygger och upprätthåller relationerna 
mellan Sverige och omvärlden. Det är ett 

T e x T :  e M a n U e L  a L V a r e Z  I  S a M a r B e T e  M e d  S W e a ´ S  I n T e r n a T I o n e L L a  o r d f ö r a n d e  C H r I S T I n a  H a L L M e r T
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mycket viktigt arbete. Engagemanget 
för svensk kultur är något som SI och 
SWEA delar och där hoppas vi att 
SWEA har glädje av att få information 
om det arbete SI utför för att främja 
svensk kultur i världen. Kultur är också 
något som engagerar och kan bygga 
broar mellan människor.

Hur tror du att SWEA och SI bäst kan 
samarbeta?
Sverige är ett litet land och det är därför 
viktigt med dialog mellan oss organisa-
tioner som verkar utanför Sverige. Idag 
har vi ett samarbete genom SWEAs 
medlemstidning där SI informerar om 
den verksamhet man bedriver ute i 
världen, i syfte att SWEAs medlemmar 
ska känna till och kunna dra nytta av 
den. 

Har du själv mött SWEA ute i världen?
Nej, men jag hoppas ha möjlighet att 
göra det.

Hur intressant är målgruppen bestående 
av 72 avdelningar och nästan 7000 med-
lemmar för Sverigebilden utomlands?
Alla svenskar som verkar ute i världen, 
inklusive SWEAs medlemmar, är 
viktiga ambassadörer för Sverige, och 
bidrar i möten med människor från 
andra länder, till att bygga bilden av 
Sverige. Det är en viktig uppgift som 
man kanske inte alltid själv tänker på 
när man befinner sig ute i världen.

Vilken blir din viktigaste uppgift i ditt 
nya uppdrag?
SI:s uppgift är att sätta Sverige på 
kartan. Min viktigaste uppgift blir att 
synliggöra det arbete som utförs inom 
ramen för SI:s uppdrag, där Sverige-
bilden är central. Men arbetet med våra 
olika stipendier, program och andra ut-
byten mellan människor bidrar också till 
utvecklingen globalt inom demokrati, 
jämställdhet, kultur och hållbarhet.

LENA NyStRöm, SEOuL

SWea Seoul grundades ej 1992 utan 1993.

Jag var ej med i SWea Seoul vid den  
tidpunkten utan blev medlem senare. 
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LENA SChARP

SWEA RIvIERAN

fAmILj OcH  
fRItIDSINtRESSEN
Jag är gift med anders 
ohlsson. Mina två vuxna 
barn bor i Stockholm. 
för ett år sedan avslutade 
jag mitt jobb på bank i 
Sverige och flyttade ner 
till nice på heltid för att 
plugga franska. Väl på 
plats i nice har jag också 
lyckats göra ett av mina 
tidigare fritidsintressen 
till mitt yrke. Jag är yo-
galärare inom Medi-yoga 
och hathayoga och har 
startat en enskild firma 
för min yogaverksamhet, 
Lena Scharp - Yoga. Varje 
vecka har jag klasser på 
rivieraklubben, jag har 
en del privata kunder och 
arrangerar även yoga och 
vandringsretreat med ett 
B&B som ligger lite norr 
om nice. Min man har nu 
också flyttat hit på heltid 
och har också startat ett 
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nya
Välkomna 

Sweor
ANNELI JONASSON

 
SWEA bARcELONA

fAmILj OcH  
fRItIDSINtRESSEN
Min katalanske fästman 
agustí och jag bor i stads-
delen Poblenou i Barce-
lona. förutom kärleken så 
lockade möjligheten till en 
annan livsstil genom flytt 
till Barcelona. Som jämt- 
länning och också 
mångårig västkustbo 
känner jag mig som 
hemma med nära både 
till hav, skogar och fjäll 
som Pyrenéerna. På 
helgerna åker vi till vårt 
gamla lilla hus i en by norr 
om det mäktiga berget 
Montserrat där vi spen-
derar dagarna i skuggan 
under valnötsträdet eller 

KATARINA SALVERT

SWEA mARbELLA

fAmILj OcH  
fRItIDSINtRESSEN
Gift med en fransman och 
vi har två vuxna söner.
arbete: Äger och driver 
researrangören Travelroom, 
www.travelroom.se

Vi vill gärna veta mer om dig. 

Mejla text och en högupplöst
porträttbild till editor@swea.org

Ny SWEA? 

eget företag och jobbar 
med service åt de som har 
boenden här men inte bor 
här på heltid. 
Jag är intresserad av 
musik och kultur, och det 
finns verkligen ett stort 
utbud av det här. Jag 
försöker lägga en hel del 
tid på att lära mig mer 
franska, både genom att 
läsa böcker men också ge-
nom att delta på aktiviteter 
och föreläsningar, sannolikt 
blir det någon mer språk-
kurs framöver. Jag och min 
man vandrar gärna och det 
blir ibland även en runda 
på golfbanan. nu när vi  
bor här på heltid så  
hoppas vi också kunna 
göra mer resor runt om-
kring i frankrike och Italien. 

vARföR gå mED I SWEA?
Jag hörde talas om SWea 
när jag på 90-talet bodde 
i Tyskland och norge då 
hade väninnor som var med 
i SWea, men det blev inte 
av att jag själv gick med. 
nu när jag flyttade hit så 
var det en av mina vänin-
nor som är med i SWea 
Hongkong som återigen 
tipsade om SWea, dess-
utom hade jag sett att det 
finns SWea Professional 
som jag känner kan vara 
extra värdefullt då jag nu 
är egenföretagare. Så jag 
ser fram emot intressanta 
aktiviteter och att utöka 
nätverket här på rivieran.  

med att pyssla om våra 
amatörodlingar för husbe-
hov. Vi ger oss gärna ut 
och "söndagsåker" eller 
vandrar för att upptäcka 
vackra byar och hisnande 
vyer i det fina landskapet. 
efter att i större delen av 
mitt yrkesliv jobbat med 
mina intressen litteratur 
och kultur, bl a på Bok-
mässan i Göteborg, så är 
det ett privilegium att bo 
i en av Unescos ”Cities of 
Literature” som Barcelona 
är och jag ser fram emot 
att hitta arbete och leva 
och arbeta här.

vARföR gå mED I SWEA? 
ett fantastiskt nätverk 
som är ovärderligt när 
man kommer till ett nytt 
land. förutom möjligheten 
att lära känna alla trevliga 
medlemmar så är det 
också en trygghet. det 
finns alltid någon man 
kan fråga och genom de 
nätverk man tillsammans 
bygger upp uppstår många 
olika möjligheter både vad 
gäller yrkesliv och fritid. 
Jag ser fram emot att 
bidra till SWea genom att 
vara aktiv medlem och att 
finnas till hands för nya 
medlemmar.

fritidsintressen: resor, vin- 
och gourmet.

vARföR gå mED I SWEA? 
de senaste fyra åren har 
vi tillbringat en del av vår 
semester i vår lägenhet 
i Puerto Banus. fr.o.m 
i år är Travelroom även 
verksam på solkusten och 
vi kommer att tillbringa 
mycket tid här. Jag trivs 
med att nätverka, bidra 
med det jag kan och ser 
framemot träffar och 
program.   
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Vi vill gärna veta mer om dig. 

Mejla text och en högupplöst
porträttbild till editor@swea.org

Ny SWEA? 

fAcEbOOk-SIDOR

SWEA INtERNAtIONAL 
har en öppen sida som 
du kan följa. Här lägger vi 
upp officiell information för 
allmänheten om SWea. 
www.facebook.com/
SweaInternational/

Under jubileumsåret 
2019 erbjuder vi även 
uppdateringar om 
Sverigemiddagen i 
Stockholm 8-10 augusti 
samt SWeas Världsmöte i 
dubai 14-17 november.

SWEA SvERIgEmIDDAgEN 
2019
www.facebook.com/
sweasverigemiddagen/

SWEA väRLDSmötE 2019 
DubAI 
www.facebook.com/
SweaVM2019/

fAcEbOOk-gRuppER

SWea International driver 
några slutna grupper på 
facebook där du som 
betalande medlem är 
välkommen att ta del av 
hela vårt globala nätverk:

SWEA väRLDEN
- en fantastisk 
samlingsplats för ca 2 500 
Sweor som följer allt som 
rör SWea och lite till. 
www.facebook.com/
groups/SWeavarld/

SWEA pROfESSIONAL 
WORLDWIDE 
- här diskuterar vi 
yrkesrelaterade frågor 
och företagande samt 
SWea Professional-
arrangemang. Här kan du 
som Swea annonsera egen 

INStAgRAm 
www.instagram.com

Börja följa @sweainternational 
för allt som händer inom 
hela SWea. 

www.instagram.com/
sweainternational/

Under jubileumsåret 
2019 erbjuder vi även 
uppdateringar om 
Sverigemiddagen i 
Stockholm 8-10 augusti 
samt SWeas Världsmöte i 
dubai 14-17 november.

@sweasverigemiddagen2019

@sweavm2019

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 

SWea International har en 
öppen sida på LinkedIn 
som du kan följa. 

www.linkedin.com/
company/965607/admin/

SWea Professional har en 
sluten grupp på LinkedIn

www.linkedin.com/
groups/4704140/

www.youtube.com 

SWea International har en 
egen kanal på YouTube. 

Här heter vi "SWeakanal"

www.youtube.com/user/
SWeakanal

föLJ oSS PÅ...

verksamhet 2 ggr per år. 
www.facebook.com/
groups/SWea.Professional.
Worldwide/

SWEAS REDAktöRSfORum
för dig som är lokalredaktör 
för ett SWea-blad eller 
tidning finns denna grupp 
som ett forum att byta idéer 
och tankar. 
www.facebook.com/groups/ 
707857252843397/

SWEA ARt
en samlingsplats för att 
Sweor som är intresserade 
av skapande konst. 
www.facebook.com/
groups/swea.art/

alla SWea Internationals 
grupper ovan är slutna 
och för att delta behöver 
du vara betalande SWea-
medlem.
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SWea International, Inc.
 
Grundare  
och ordförande emeritus        agneta nilsson                           founder@swea.org
       
Styrelse:                                                    e-post:  
ordförande Christina Hallmert president@swea.org  
Vice ordförande Pia Wennerth vicepresident@swea.org
regionordförande VaMe Suzanne Southard vame@swea.org 
regionordförande MaMe  anna Bergström mame@swea.org
regionordförande oaMe Camilla Trier Mörch oame@swea.org
regionordförande VeMa        eva Kars vema@swea.org
regionordförande MeMa eva Gram Toft mema@swea.org
regionordförande oeMa anette rydén oema@swea.org
regionordförande aSIen anna Centerman asien@swea.org

 
övriga befattningar:
Sekreterare Sofia Solfors secretary@swea.org  
Skattmästare Pernille nordström treasurer@swea.org
fd ordförande Margaret Sikkens ahlquist pastpresident@swea.org
Juridisk rådgivare Gîta Paterson office@swea.org
fondförvaltare Kerstin eriksson-Splawn fundmanager@swea.org
administrativ chef Katri olander Serenius adminchef@swea.org 
administrativ assistent anette Lemmel office@swea.org

 Webbredaktör Vicki almstrum webmaster@swea.org
redaktör SWea-nytt Katarina rönnlund Wright sweanytt@swea.org                                
redaktör forum Kerstin dahl editor@swea.org               
annonsansvarig Katri olander Serenius advertising@swea.org     
      
SWea Lokalavdelningar:  
REGION  VÄSTRA AMERIKAS  (VAME) 
arizona ellinor ellefson arizona@swea.org
Hawaii  Sara Gruvin hawaii@swea.org
Las Vegas Lena Walther lasvegas@swea.org
Los angeles Karin Gibson losangeles@swea.org
orange County Maria Samuelsson orangecounty@swea.org
Portland Tina Kreft-Tengblad portland@swea.org
San diego Marianne Svedlund sandiego@swea.org
San francisco Lena axelsson sanfrancisco@swea.org
Santa Barbara        Sofia Kelly santabarbara@swea.org
Seattle Kristina Ljungkvist seattle@swea.org
Vancouver anna dixon vancouver@swea.org

reGIon  MeLLerSTa aMerIKaS (MaMe)
austin Sara Salva austin@swea.org
Chicago ariane Heffernan chicago@swea.org
dallas Carola Liljegren dallas@swea.org
denver Lisa Jonsson denver@swea.org
florida, South Åsa Hellsten florida@swea.org
Houston evelina romland houston@swea.org
Michigan Malin Clark michigan@swea.org
Minnesota Ylva Gullaksen minnesota@swea.org 
Toronto Lisa Quondamatteo toronto@swea.org

reGIon  öSTra aMerIKaS (oaMe)    
atlanta Lisbeth Boli atlanta@swea.org
Boston Sandra Spetz boston@swea.org
new Jersey anna Liebler newjersey@swea.org
new York rebecca Hedlund newyork@swea.org
north Carolina frida nordmark northcarolina@swea.org
Philadelphia anna-Lena Bromberg philadelphia@swea.org
Virginia Beach Stella Gedda virginiabeach@swea.org
Washington dC Mari norberg washingtondc@swea.org

adreSSLISTa



reGIon  VÄSTRA EMA (VEMA)
Barcelona agnetha Hesselius barcelona@swea.org
Costa Blanca Mona Trygg costablanca@swea.org
Göteborg Paula Hasselgren goteborg@swea.org
Holland Pernilla Triel holland@swea.org
Irland Linda Sahlin McConnell irland@swea.org
Portugal Marie ahlberg portugal@swea.org
London ann Sahlberg london@swea.org 
Mallorca elisabeth Köster mallorca@swea.org
Marbella Monica Tinggård Vandenplas marbella@swea.org
oslo Kari Styren oslo@swea.org

reGIon MeLLerSTa eMa (MeMa)   
Belgium Christina Måneskiöld Bladh          belgium@swea.org
Berlin anna oels Lindell berlin@swea.org
Israel Gunilla Minzari israel@swea.org
Köln/Bonn Kristin adelgren Hackenbroch kolnbonn@swea.org
Luxemburg Lovisa Möller                               luxemburg@swea.org
Malmö agneta Staaf malmo@swea.org
Milano anna ros milano@swea.org
Paris Hélène Mjörndal paris@swea.org
rimini desirée forni ascari  rimini@swea.org  
rivieran Marita Mårtensson rivieran@swea.org
rom anna Grind rom@swea.org 
örestad Karin Tettzell orestad@swea.org

reGIon öSTra eMa (oeMa) 
austria roma Bratt austria@swea.org  
athens Helene Bankefors-Palaghias athens@swea.org
Basel emy elwing basel@swea.org
Budapest Maria Hedenfalk Lejdering budapest@swea.org 
Genève Hanna Jonasson drotz geneve@swea.org
Istanbul Malin Sahin istanbul@swea.org
Mellanöstern Maria Svedenhov mellanostern@swea.org
Moskva Galina Buassonad moskva@swea.org
München Helena ozols munchen@swea.org
Stockholm agneta Melin stockholm@swea.org 
Västerås Louise Pedretti Ilkka vasteras@swea.org 
Wien roma Bratt wien@swea.org 
Zürich Marie-Louise Mägerle-axelsson zurich@swea.org

reGIon  ASIEN 
Bangkok anna frummerin bangkok@swea.org
Beijing alexandra fors beijing@swea.org
Hong Kong Karin Haqvinsson hongkong@swea.org
Japan Lisa orstadius japan@swea.org
Kuala Lumpur Marita Viksten kualalumpur@swea.org
Melbourne Marie-Louise Kudnig  melbourne@swea.org
Perth Carrie Söderberg perth@swea.org 
Seoul Karin Tibblin seoul@swea.org
Singapore anna Seefeldt singapore@swea.org

eMa = europa, Mellanöstern, afrika                amerikas = nord-, Mellan- och Sydamerika 

adreSSLISTa

SWea International, Inc.
P.o. Box 4128
fort Lauderdale, fL 33338 
USa
office@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.
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Att vara Swea innebär fler 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 netflix 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 fler 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 finner du 
på instagram.com/folklorecompany och  
folklorecompany.com/inspiration

Samtliga medlemmar har möjlighet att delta utan kostnad 
i våra intressanta webbinarier, du kan lära dig mera om 
SWea Professional, Hur man arbetar med Public relations,  
Mailchimp med mera.
Håll utkik på våra sociala medier.

gyNNA våRA ANNONSöRER, SpONSORER 
OcH SAmARbEtSpARtNERS!

SWea forUM
Tetra Laval

Sofia distans
Swedish delight B & B

WeBB-annonSörer 
Sigtunaskolan
Sofia distans

Camilla Thulin design

SPonSorer oCH SaMarBeTSParTnerS
The Barbro osher Pro Suecia foundation

The Heimbold foundation
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

AVIS

SWeDISH PReSS

KIDSReAD AB

SeNIoRGLäDJe AB

NexToRY LJuD & e-BöCKeR

THe FoLKLoRe CoMPANY 

SWeA INTeRNATIoNALS  
WeBBINARIeR
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Var så god – det fjärde numret av ”nya” Forum! Men 
inte som papperstidning denna gång. I skrivande 
stund är det lite oklart hur Forum ska distribueras 

framöver. Men förändringar behöver inte vara av ondo:  
Se möjligheterna till något nytt istället! 
Önskar dig en trevlig läsning. På återseende! 

Fortfarande känner jag mig lite trevande som  
redaktör för SWEAs medlemstidning. Men jag hade bestämt 
mig för att med orden jag törs – jag vill – jag kan så ska 
det bli ett f järde nummer också – och det blev det. 

Med dessa ord vill jag locka fler av våra medlemmar att 
våga och vilja hjälpa till i vår härliga organisation. Det finns 
nästan hur mycket som helst man kan hjälpa till med. Nu 
är det ju inte alla av oss som har tid och möjlighet till det-
ta. Många av oss förvärvsarbetar, har små barn eller andra  
åtaganden. Man är kanske inte längre den typ av medföl-
jande som var vanligt när SWEA startade för 40 år sedan. 

Några av oss är 
kanske den per-
son i familjen som 
fått ett utlands-
uppdrag, för det 
behöver ju inte 
alltid vara man-
nen. Tack och 
lov! Men du som 
har tid att enga-
gera dig i denna 
förening, som är 
den största ideella 
sverigefrämjande 
organ isat ionen 
utanför Sverige: 
Gör det! 
Du behövs! Kerstin Dahl, redaktör

Till sist...

Det ger dig så mycket i bagaget den dag du flyttar hem till 
Sverige eller vidare i världen. 
I detta nummer tog vi pulsen på en biolog som blev doktor. Läs 
om Swean Arianna Cocco med ursprung i Italien, som kom till  
Uppsala i Sverige för att studera och som numera bor i Österrike.
Du har kanske också läst om när våra vänner i Irland fick 
vara medvärdar för ett storstilat besök: inga mindre än vårt 
kungapar, Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia!

Jag hade ingen aning om att vi har så många duktiga för-
fattare inom SWEA. När jag efterlyste personliga artiklar från 
författande Sweor räknade jag med att kanske fem – sex personer 
skulle komma in med bidrag. De blev hela 12 stycken! Du har 
förhoppningsvis också läst och säkert förundrats över de många 
skiftande sätt som det finns att skriva på och hur man låtit sig 
inspireras. 

La Grande Finale! Naturligtvis ett reportage i sista stund från 
VM-dagarna i Dubai och finalen på SWEAs 40-årsjubileum. 
Julen nalkas – igen. Detta blir troligen min sista jul i tropik-
erna. åtminstone som utlandssvensk. För sjunde året i rad 
tillbringar vi jul och nyår i varmare klimat i Sydostasien. 
Men lite svenska julprydnader kommer fram, och den 
ständigt gröna minigranen i konstmaterial får en och an-
nan glittrande kula och några tomtar och ljus på grenarna.  
Finaste julklappen är när döttrarna från England och Sverige 
kommer på besök. Julklappar i övrigt brukar lysa med sin 
frånvaro. Istället njuter vi av varandras sällskap, god mat och 
dryck och firar nyåret på Bali. Hoppas din jul och ditt avslut 
på 2019 också blir bra.

God Jul och Gott Nytt år tillönskas er alla!

Desmond 

läser 

självklart 

Forum.




