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Wool warms you up in cold weather and cools you down when temperatures rise.
So it’s hardly a surprise that wool is a perfect filling material for a Hästens bed.

For US store locations   866 50 Hästens

www.hastens.com

The world’s finest beds and mattresses



ST.. AUGUSTINEE -- THEE HISTORICC   
America’s oldest city has now a Swedish owned 
motel. This full service Ramada Inn is located 
right in the historic district of St. Augustine. Lo-
cated just south of Jacksonville, the town was 
founded 1543 and is a treasure of historic build-
ings and places. A visit to this town adds a high 
degree of culture value to your Florida visit.

Ramada Inn Historic
116 San Marco Ave.

St. Augustine FL 32084
904-824-4352 * Fax 904-824-2745

Reservations: 1-800-575-5289 
E-mail: info@ramadainnhistoric.com

The Hotel overlooks the Mission 
Nombre de Dios, the site of the first
Catholic Mass held in the new 
world. It is close to many other at-
tractions such as Fountain of Youth,
Ripley’s Believe It or Not, Castillo 
de San Marcos and the list goes 
on….. In fact, all the historical at-
tractions are within a one mile ra-
dius and make for a pleasant walk. 

CLEARWATERR BEACHH -- THEE GREATESTT   

Clearwater Beach is all about vacation. It 
is sun and fun. It is sandy beach and all
types of water activities. It is exotic food
and drinks. It is relaxing days and exiting
evenings. It is everything to make your
vacation fantastic.

Sunrise Resort Motel is located right in the 
middle of Clearwater Beach with walking dis-
tance to “everything”, the world famous beach, 
restaurants, bars, Pier 60, the Marina, shops 
and much more.

Sunrise Resort Motel 
229 Coronado Dr. 

Clearwater Beach, FL 33767 
Phone: (727) 446 9911, Fax: (727) 446 1891

Reservation: 1 800 269 9643 
E-mail: info@sunriseresortfla.com

Property owners: Gunnar & Monica Hedqwist, Clearwater Beach, FL
E-mail: g.hedqwist@att.net

The motel has 100 rooms, 80 rooms with 2 double beds and 
20 rooms with king size beds. Restaurant, lounge, free Inter-
net, swimming pool, spa, guest laundry and free parking. Dog
friendly, smoking and non-smoking rooms. 

The motel has motel rooms, efficiencies and apartments. Swimming pool, guest laundry and free
parking, non-smoking rooms only.

*Många av våra elever har sina föräldrar långt bort i världen. Stunder av hemlängtan kommer nästan alltid.

Det är då omtanke och förståelse är viktigare än någonsin. På Grennaskolan finns gott om vuxna vars mål

är att skapa en trygg tillvaro för eleverna. Dessutom hittar alla elever snabbt nya kamratrelationer som

ofta leder till livslång vänskap.

Box 95, 563 22 Gränna. Tel 0390-561 50. Fax 0390-561 51.
Internet: www.grennaskolan.se  Mail: info@grennaskolan.se

Omtanke*



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

www.folkuniversitetet.se/isu

Fullständig
Högstadieundervisning
via Datorn sedan 1994

Sofia Skola har nu mer än 
500 distanselever i åk 6-9!

För ytterligare information
och anmälningsblanketter

www.sofiadistans.nu
mail@sofiadistans.nu

Sofia Distansundervisning

Barnängsgatan 12 Tel: +46-8-555 777 00
116 41 Stockholm Fax: +46-8-555 777 07

Svensktalande

advokater 

i USA

www. s a b a - a d v o k a t . c om

HYRA, KÖPA ELLER SÄLJA 
LÄGENHET PÅ MANHATTAN??

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

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

corcorangroup
rea l  estate

Owned and operated by NRT Incorporated.
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Franska Skolan Göteborg erbjuder:

• Franskspråkig förskola (1–5 år)
• Tvåspråkig förskoleklass (6 år)
• Svensk grundskola med fransk profil
• Högstadum i samarbete med Internationella Skolan 

i Göteborg
• En skola med familjär stämning och »esprit français«

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

Ge ditt barn det franska språket från tidig ålder!

i sum i samarbete med Internationella Skolan 
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Kära Sweor

I skrivande stund har våren
äntligen gjort entré och hoppet
börjar spira i kapp med blom-
knoppar och lövsprickning. När

detta nummer av tidningen utkommer står sommaren i full
blom i Sverige och de flesta av oss ser fram emot en lång,
skön sommar. Ni som bor på södra halvklotet går mot höst
och vinter, men kanske gör ni en avstickare till vårt sagoli-
ka Sommarsverige.

SWEA Internationals styrelse har just avslutat sitt årsmöte i
Skanör, ett möte där diskussionerna började vid frukostbor-
det och avslutades sent på nattkröken hemma i köket i
Maud Witts sommarviste. Årsmötet i år var ett arbetsmöte
för styrelsen och då anordnas inget program för tillresta
Sweor. Ändå hade vi arton åhörare, de flesta från Malmö
och Örestad, men även New York och Florida var represen-
terade.

Som vanligt utsåg vi Årets Svenska Kvinna, som i år blev
Tina Nordström, TVs populära matguru, för hennes positi-
va sätt att förmedla kännedom om Sverige och svensk
matkultur runt om i världen.

Våra stipendiater, numera tre till antalet, utsågs också.
Litteraturstipendiet gick till Lill-Ann Körber, Agnes Ers fick
Agneta och Gunnar Nilssons stipendium och Sigrid Paskells
stipendium tilldelades skådespelerskan Maria Sundbom.
Stipendierna kommer traditionsenligt att delas ut i samband
med Sverigemiddagen. Mer om våra stipendiater och om
mötet kan ni läsa längre fram i tidningen. 

Sverigemiddagen går av stapeln den 16 augusti i
Stockholm. Samma dag kan vi tillsammans med SVIV delta
i ett seminarium om familjerättsliga frågor vid utlandsflytt.
Hela programmet finns att läsa på vår hemsida
www.swea.org.

Fler sommaraktiviteter är Örestads Sommarlunch den 19
juli, SWEA Göteborgs lunch i Fiskebäckskil den 27 juli och
Värmlandsdagarna  den 11-14 juli, som blev helt fullteck-
nade första anmälningsdagen. 

Förberedelserna för Världsmötet i Amsterdam är i full gång.
Gunilla Leons och Lola Hill mötte upp i Skanör för att pre-
sentera ett utkast till program, som snart kommer att pre-
senteras på SWEAs hemsida.

Ni har väl inte glömt att anmäla er till årets RM? Perth den
20 oktober, Las Vegas den 21 oktober, Virginia Beach och
Michigan den 7 oktober samt Berlin den 14 oktober, där
Europas tre regioner träffas. 

Under året har vi sett stora förändringar inom SWEA. Boel
Alkdal gick i pension och ersattes av Sofia Fransson Krall
och Helene Wiorek. Nu bär det sig inte bättre än att Helene
skall flytta till Sverige i juni och följaktligen kan hon inte
arbeta kvar på kansliet. Hon har nu ersatts av Ingrid Huber,
som vi hälsar hjärtligt välkommen till SWEAs kansli.

Ann-Marie Gustavsson vår duktiga skattmästare avgick
efter årsmötet i Skanör, eftersom hon har svårt att kombi-
nera en krävande tjänst i Nairobi med jobbet som
skattmästare. Ann-Marie ersätts av Helene Wiorek som på
så sätt stannar kvar i SWEAs ledningsgrupp. Ett stort tack
till Ann-Marie för allt arbete och härlig samvaro.

Margaretta Simpson, vår webmaster, har tyvärr beslutat att
inte sitta på posten längre och hon ersätts av Catrin Darsbo
SWEA Seoul. I samband med Margarettas avgång inrättas
en redaktörspost för SWEA Nytt. Den kommer framöver att
innehas av Christina Gourlaouen, SWEA Paris. Vi hälsar er
båda hjärtligt välkomna. Margaretta har under många år
utfört ett helt fantastiskt arbete för SWEA och varit ett stort
stöd för lokala webbmostrar ute i världen. Vi är många som
kommer att sakna dig, men hoppas att få se dig i SWEA-
vimlet i framtiden. 

Så till Regionordförandena (RO), våra ROsor, de sista fyra
pionjärerna Ulla Hising VEMA, Ginga Sewerin-Olsson
OAME, Elisabet Halling Asien, och Maud Larsson OEMA
som nu avgår efter fyra år i SWEA Internationals styrelse.
Ett stort tack till er alla fyra för ett otroligt gott samarbete
och många härliga diskussioner. Samtidigt vill jag hälsa våra
nya ROsor välkomna, Kersti Winblad von Walter VEMA,
Carin Foster OAME, Marilén Sjögren Asien och Ninni
Pettersson-Westberg OEMA.

Barnhemmet i Thailand har nu erhållit de insamlade
medlen, totalt ca 396.000 SEK, ett lysande resultat. Ett stort
tack till alla donatorer. Jag vill samtidigt varmt tacka SKUT
och Svenska Kyrkan i Bangkok för all hjälp och stöd vi fått
i samband med SWEAs insamling.

SWEA fick en ny avdelning den 6 december då vi godkände
SWEA Moskva. Ulla Stina Ardewall, tidigare ordförande i
Lissabon och Madrid, är eldsjälen bakom etableringen. Vi
hälsar er välkomna in i SWEA-gemenskapen. Invigningen
sker den 19 maj och är alltså redan historia, när ni får detta
nummer i er hand. 

Till sist vill jag önska er alla en härlig sommar. Sjung "Den
blomstertid nu kommer" och " Idas sommarvisa,"  plocka
smultron, bada, fiska, gör allt det som hör sommaren till
och njut av den helt speciella svenska sommaren   Och ni
som inte har sommarhalvår nu - njut av er årstid! Alla
årstider och platser har sin alldeles egen speciella tjusning.

SWEA-hälsningar Siv

Stipendier, aktiviteter, nya avdelningar
- SWEA i tiden!
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My name is Ludvig Lindberg and I live in a castle
just outside of Brussels. I don’t just live here; I’m
attending the Swedish Upper Secondary school too
(Gymnasiet). You see, I go to the Scandinavian School
of Brussels. 

You may wonder why I live and study in Brussels.
That’s not too hard to answer. Brussels is an inter-
national city; the capital of Europe. Having a Scan-
dinavian school in Brussels, where you can also live,
is a fantastic opportunity. Where I live is important
to me, and SSB is the only Scandinavian school in
Europe that offers boarding on the school premises.
And the boarding house is a castle.

I am following the Swedish Upper Secondary
course programme. But there are Norwegian and
Finnish students here too, and the students from
Norway can study for the Norwegian “Vidare-
gående”. Students can also choose to study towards
and take the International Baccalaureate Diploma
(IB).

The teachers here are really good at looking after
each individual; they adapt their lessons to each per-
son and they never assume everyone is the same.
That shows that there is a certain amount of flexi-
bility. If a particular course does not exist, at SSB
they make an effort to ensure that we students get
what we want. That’s a good thing. We are always
in a small group, which means that there is a good
relationship between the students and the teachers;
and this means that we learn more! What’s more, all

of the teachers are native speakers, i.e. a French
teacher’s mother tongue is French and this is the
case with all of the language teachers, which raises
the quality of the language lessons to a higher level. 

Living and studying at SSB is going to be the best
thing I have ever done! All of my expectations have
been met and surpassed. I would warmly recom-
mend other students invest in Europe and SSB. You
get an education whilst living in an international
environment, you get experiences and friends for
life, and you are taken care of while learning to take
responsibility. Basically: nothing to lose, everything 
to gain!

Ludvig Lindberg
Student and resident at the 
Scandinavian School of Brussels.

The Scandinavian School of Brussels has 400 stu-
dents between the ages of 2-19 years. In the school
grounds, 40 students from Norway, Sweden and
Finland live in a castle, which is the students’ boar-
ding house. Do you want to know more about SSB
and how to apply to the school as a boarder? Go to
www.ssb.be/gueststudents or contact us direct!

You see, I really live at the 
Scandinavian School of Brussels…

Scandinavian School of Brussels
Square d'Argenteuil 5, B- 1410 Waterloo, Belgium. Tel: +32 2 357 06 70. Fax: +32 2 357 06 80 

scandinavian.school@ssb.be  www.ssb.be
www.ssb.be/gueststudents E&
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Kära Sweor

Ser man på - det blev ju vår i alla fall, efter den längsta
vintern i - i alla fall mitt - kvinnominne! Och redan är
det dags för mitt andra nummer av Forum. Tack till alla
er som har hört av sig med kommentarer och idéer efter
förra numret - det är ju bara så tidningen kan göras
ännu bättre framöver. 

I det här numret berättar vi om vilka som har fått
SWEA-stipendierna 2006 och även om två tidigare
stipendiater, Lucy Creagh och Gabriella Elgenius och vad
de gör nu.

Våra duktiga och flitiga kanslister berättar om sig och
sin arbetsplats och Christina Moliteus har intervjuat Boel
Alkdal, som just har gått i pension. Dessutom hittar ni
en rapport från SWEAs internationella årsmöte i Skanör i
början av april.

SWEA-porträttet i det när numret består av en intervju
med Riffa Hänninen, SVT Europa, och hennes arbete
med att ge svenskar i utlandet tillgång till svenskt språk
och kultur. Det här är ju ett av SWEA:s huvudsyften och
Petra Lindberg Hultén i Japan berättar vad SWEA gör i

Tokyo för att sprida svensk kultur och språk till svenskar och japaner.

Annars misstänker jag att tiden rinner undan lika fort för er som för mig. På sätt och vis är det ju trevligt (tiden går ju
som bekant fort när man har roligt!), men det är ju det där problemet med att hinna med allt man vill och ska också...
Fast min devis är att man hinner allt man vill och det brukar fungera för det mesta. Och finns det egentligen något bät-
tre än att ha fullt upp med roliga saker?

I den andan önskar jag er alla en riktigt skön sommar och hoppas att ni njuter av den var ni än befinner er! Själv tänker
jag resa till vårt sommarparadis på Österlen och bara göra ingenting ett par veckor. Fast lite trädgårdsarbete, målning
och renovering blir det säkert - men det är ju också avkoppling. Fler tips om smultronställen i Sverige finns på sidorna
40-41.

Var rädda om er! 

Susanne

26 W Chicago Ave Hinsdale
630 655 0966  Mon - Fri 10 - 6  Sat 11- 5

www.stockholmobjects.com

W omen s Fashion
Men s W ear
Accessories

Home Accents
Gifts

Members of

receives10%off any

purchase

Marianne Sample and Mona Tumba
310-553-5268 (California) · 561-845-5354 (Florida)
08-664 32 02 (Sweden) · 08-540 263 33 (Sweden)

E-mail: sample@tumba.com
www.energetix.tv/samba - ID # 1-8562-27

Mer Energi och 
Mindre Smärta

Magnet-terapi Smycken
Vill du tjäna pengar?  
Vi kan visa dig hur!

Vi söker efter distributörer över hela
världen. Vi har just öppnat USA.
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I all hast - 
några ord från Redaktören





Gustaf   
Gustaf Nordenskiöld var son till den världsberömde Adolf    
Gustaf Nordenskiöld var känd bl.a. för sin forskningsresa     

Till våren kommer det ut en bok om honom    

Vad i hela världen kan en tågsta-
tion i Mörsil i Jämtland, en insjö i
Chile, ett nationalmonument i syd-
västra USA och en författarinna i
Durango, Colorado ha gemen-
samt? Jo, anknytningar till den
unge svenske vetenskapsmannen
Gustaf Nordenskiöld som levde
mellan 1868 och 1895. Nyfiken?
Läs då nedan hur detta kommer
sig.

I år firas 100-årsjubileum för Mesa
Verde National Park utanför Cortez i sydvästra Colorado.
Mesa Verde är en av USAs mest spektakulära nationalparker.
Inte så mycket för naturskönhetens skull, som visserligen är
rival till det bästa, men beroende på de fantastiska klipp-
ruiner som finns där. Ruiner efter Anazasi-folket som levde
där till omkring år 1300 och vars efterlevande är Indianerna
i Pueblo-området i sydvästra USA - "the Four Corners
Area."

Innan Gustaf Nordenskiöld kom till Mesa Verde hade en
kvinna vid namn Virginia McClurg redan påbörjat arbetet
med att bevara de gamla klippboningarna. Hon fick så
småningom hjälp av the Federation of Women's Club med
stöd från 250,000 kvinnor. Denna organisation grundades
1868 och existerar fortfarande. Mesa Verde blev så
nationalmonument 1906.

Gustaf var endast 22 år gammal när han kom till Mesa
Verde i juli 1891. Han var redan då en mycket begåvad och
välutbildad vetenskapsman. Gustaf var speciellt intresserad
av och utbildad i geologi och kemi på Stockholms Univer-
sitet. Han samlade också fjärilar och hade en imponerande
uppsättning av mineraler. Gustaf hade redan år 1890 gjort
en expedition till Spetsbergen för att studera och samla fos-
siler. Det var antagligen på den här resan som Gustaf blev
sjuk i tuberkulos, en vanlig åkomma i Sverige på den tiden.
Familjen Nordenskiöld hade redan förlorat en yngre syster
till Gustaf, Maja, i tuberkulos 1886 och eftersom systerns
sjukdom var en enorm tragedi för familjen hölls Gustafs till-
stånd hemligt för mamman. Adolf Erik och Gustaf for till
Berlin där Gustaf blev behandlad av den berömde läkaren
och senare nobelpristagaren Robert Koch.

För att försöka bota sin sjukdom fortsatte Gustaf sina resor
ensam med början i februari 1891. Från Tyskland, Italien,
och Frankrike kom Gustaf så småningom till New York och
sedan på omvägar till Denver, Colorado. I Denver fick
Gustaf tips om intressanta ruiner i södra Colorado. Han
köpte en tur- och returtågbiljett från Denver och anlände
till Mancos, Colorado, strax intill Mesa Verde, den 11 juli
1891. 

Returbiljetten använde Gustaf inte förrän mycket senare.
Familjen Wetherill, boskapsuppfödare, cowboys och
amatör-"arkeologer", tog hand om Gustaf,  erbjöd honom
en bostad,
och visade
honom runt
i området
kring Mesa
Verde, Man-
cos Valley
och Du-
rango. Den
unge veten-
skapsman-
nen från
Sverige blev
så tagen av
de fantastiska ruiner han fann på Mesa Verde att han stan-
nade i flera månader. Pengar fick han från sin far Adolf Erik
och från reseskildringar han skickade in till vissa tidskrifter,
bl. a. Ymer.

Trots att han inte var utbildad i arkeologi (som knappast var
en vetenskap vid den tiden), var Gustaf den förste som
utforskade Mesa Verde med vetenskapliga metoder. Han
gjorde utförliga ritningar och anteckningar över allt han
arbetade med. Han fotograferade flitigt och skickade ett
stort antal brev hem. Gustaf samlade också föremål från
ruinerna. Ett stort antal lerkärl, stenverktyg, mumier, och
skelett m.m. skickades till Sverige i lår efter lår. Trots att
intresset för de skatter som fanns på Mesa Verde varit minst
sagt svalt bland den lokala befolkningen innan Gustaf kom
dit, gillade många i området inte att föremålen samlades in
och skickades utomlands. Detta ledde till inte så lite besvär
för Gustaf.

Den 17 september 1891 skickade Gustaf ett telegram till
Adolf Erik. Det löd så här "Much trouble, some expense, no
danger. Gustaf." Gustaf arresterades på begäran av
Indianombudet Bartholomew som tydligen hyste personligt
agg mot "Baron" Nordenskiöld. Gustaf hölls arresterad  i
Strater Hotel i Durango eftersom fängelset var ur funktion
just då. Det kostade Gustaf $1000 i borgen att bli frisläppt
och så småningom ordnade allt upp sig, eftersom det
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egentligen var oklart huruvida det var olagligt att skicka
antikviteter till Sverige. Det hjälpte ju naturligtvis att pappa
Adolf Erik hade kontaktat den svenska ambassaden i
Washington.

Innan han återvände till Sverige, fortsatte Gustaf sina även-
tyr genom att besöka Grand Canyon och andra delar av
Arizona. Han fick kontakt med
Navaho, Moki, Hopi och andra
Indianstammar och fick uppleva
många av deras ritualer.

Gustaf återvände till Sverige våren
1892 och skrev mycket snart efter
sin hemkomst boken "Ruiner af
Klippboningar i Mesa Verdes Canon" utgiven av P.A.
Norstedt 1893. Boken fick mycket positiv kritik och var
ansedd som en av dåtidens bäst illustrerade vetenskapliga
verk. Gustaf använde sina egna skisser, ritningar och
fotografier. År 1893 gifte sig Gustaf med Anna Rudolfina
Smitt, dotter till en av Sveriges då rikaste män, J.V. Smitt,
och 1894 föddes deras dotter. 

Snart efter dotterns födelse insjuknade Gustaf återigen i
tuberkulos och på våren 1895 var han allvarligt sjuk. Gustaf
ville återvända till Jämtland över sommaren. Han hade till-
bringat tid där när han var yngre, och i Mörsil fanns ett
sanatorium dit hans föräldrar och hans hustru förde honom
på tåg från Stockholm den 5 juni. På morgonen den 6 juni
1895 när tåget anlände på stationen i Mörsil dog Gustaf
Nordenskiöld endast 27 år gammal. Hade han överlevt är
det inte omöjligt att det funnits ett Nobelpris i hans framtid,
så betydande var hans begåvning. Gustaf  ligger begraven
i Vesterljung i Sörmland.

För ungefär fyra år sedan flyttade författarinnan och jour-
nalisten Judith Lähde-Reynolds och hennes man, forskaren
och akademikern David Reynolds, till Durango Colorado
från New York State. Judith härstammar från Finland och

Sverige och fattade omedelbart intresse för
Gustaf Nordenskiölds liv och leverne. Hon ville
skriva en biografi. Judith och David har varit i
Finland flera gånger och fått tillgång till doku-
ment i arkiv där liksom i Sverige. Paret
Reynolds har också fått kontakt med Gustafs
sonson, Olof Arrhenius f. 1921, vetenskaps-

man, forskare, och professor i oceanografi vid Scripps
Institute of Oceanography i San Diego, Kalifornien. Dr.
Arrhenius lånade ut mängder av brev och dokument till den
kommande boken, som kommer ut i vår under titeln
"Gustaf Nordenskiöld of Mesa Verde".

Var kommer då en sjö i  Chile in den här historien?  Familjen
Nordenskiöld och Nordenskjöld (en av grenarna) består av

ett stort antal män och
kvinnor som är aktiva
inom många veten-
skapsgrenar. Erland
Nordenskiöld, Gustafs
yngre bror, gjorde etno-
grafiska studier i bl.a.
Bolivia och Peru.
Gustafs kusin, Otto Nordenskjöld, reste och forskade i
samma världsdel och har fått en sjö i Torres del Paine i
Patagonien uppkallad efter sig.

Själv kom jag med på ett hörn i historien eftersom jag,
genom  en gemensam väninna i Durango Colorado, fick
kontakt med Judith Reynolds när hon behövde hjälp med
översättningsarbete.  Det var  otroligt spännande att få till-
gång till nästan tvåhundra brev och dokument skrivna av
Gustaf, hans familjemedlemmar och många andra kända
personer från slutet av 1800-talet. Det var ett äventyr att
översätta dessa dokument som var skrivna på en mycket
gammalmodig svenska. Men jag måste berätta att formatet
på de skolbetyg vi fick när jag gick i folkskolan på 50 talet
var precis likadant som de som utdelades till Gustaf på
1870-talet.

Till historien hör också att jag genom en SWEA-medlem här
i Arizona fick kontakt med en släkting till Gustaf
Nordensköld. Hon heter Birgitta Nordenskjöld och hon och
hennes familj tillbringar en del av året här i Arizona. Hennes
morfar var Otto Nordenskjöld.  Världen är liten. 

I nästan 25 år har jag och min man besökt Durango med
omgivningar vinter som sommar och nu ska vi äntligen flyt-
ta dit nästa månad. Sydvästra Colorado och södra delen av
Klippiga Bergen är underbart vackert. Judith Reynolds ska
sätta upp en pjäs om Gustaf Nordenskiöld på Mesa Verde
museum under sommaren till 100-årsjubileet och jag har
fått ett erbjudande att medverka som uppläsare av svenska

citat.  Mesa Verde är värt ett besök om ni
har vägarna förbi det kan jag lova.

Text och bild: Suzanne Ramberg-Becker, från
Helsingborg. Hon är medlem och f.d. ordförande
i SWEA Arizona.

Läs mer: 
Letters of Gustaf Nordenskiöld, Mesa Verde Museum
Association; Stones Speak and Waters Sing, The Life and
Works of Gustaf Nordenskiöld av Olof W. Arrhenius; The
Story of Mesa Verde National Park, Mesa Verde Museum
Association
http://www.nps.gov/meve/       Websida till Mesa Verde

  Nordenskiöld
  Erik Nordensköld och hans hustru Anna-Maria, född Mannerheim.  

genom Nordostpassagen 1878-1880 med fartyget Vega.”
  och hans värv under en kort men aktiv livstid.
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Fokus - ett nyhetsmagasin för dig som bor i
utlandet

Saknar du en tidning som ger dig en sammanfattning av de
viktigaste händelserna under veckan som gick och det med
fokus på svenska nyheter? I så fall är det nystartade nyhets-
magasinet - just det! - “FOKUS” något för dig.

Fokus startades i december 2005 och har som mål att lyfta
fram det viktigaste inom politik, ekonomi, vetenskap, kul-
tur, livsstil och annat som har hänt under veckan som gått.
Den här tidskriftsgenren finns redan i så gott som alla
utvecklade länder och nu äntligen även i Sverige.
Grundarna till Fokus är de tre redaktörer, Martin Ådahl,
Karin Pettersson och Martin Ahlquist, som har haft idén om
ett svenskt nyhetsmagasin under flera år samt vd:n Lars
Grafström. Idén baseras på redan existerande tidskrifter i
andra länder och Fokus har tunga investorer bakom sig,
som garant för att tidningen är ett långsiktigt projekt och
inte någon dagslända. Fokus är politiskt oberoende och är
inte kopplad till något parti eller organisation och vill vara
en blandning av Time och Newsweek riktad till svenskar
och skriven på svenska.  

Fokus vill vara ett nyhetsmagasin med höga kvalitets-
anspråk både vad gäller text och bild. De samarbetar med
några av Sveriges allra bästa skribenter och en stor del av
artiklarna köps in från frilansjournalister. 

Med VD:n Lars Grafströms egna ord: “När du har läst
Fokus får du gärna känna dig lite smartare. Du har fått en
pusselbit som lägger bitarna på plats, då vi har en ambition
att ge dig nyheten i ett sammanhang, men vi förutsätter
inte djupa förkunskaper trots att vi skriver för nyhets- och
samhällsintresserade läsare, eller vad man skulle kunna kalla
den bildade allmänheten.”

Fokus söker alltid bra skribenter, fotografer och illustratörer
- är du intresserad, kontakta magasinet på
redaktion@fokus.se. Fokus hemsida är www.fokus.se.

Susanne Hederoth, SWEA Zürich

Var du än bor
- Ny tidning 
varje vecka

NYHETER: ÄLSKADE ALLSVENSKA KULTUR: GAY-TV EN BRA AFFÄR
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INTERPRESS  6108-13

RETURVECKA 16

499:-
43 nr/år

Just nu

 ord.pris 995:-

Se sammanhangen
i Sveriges nyhetsmagasin

Fokus är ett nytt svenskt nyhetsmagasin.
Varje vecka sammanfattar vi och lyfter fram de 
viktigaste händelserna inom politik, ekonomi,

vetenskap, kultur och livsstil – allt presenterat av
några av Sveriges vassaste skribenter och nyhets-
fotografer. Just nu får du en helårsprenumeration,

43 nr, för bara 499 kr.  Läs mer och teckna 
din prenumeration på www.fokus.se/?swea1

Portoavgift tillkommer.

MultimanusMultimanusMultimanusMultimanusMultimanus

Noveller, Kom igång & skriv,
Kärleksnoveller för veckopressen,

Rysarnoveller, Skriv en bok,
SF & fantasy, Självbiografi m.m.

Börja när du vill, läs i egen takt.
Inga intagningsprov. Helt på distans.

www.författare.nu       www.multimanus.sewww.författare.nu       www.multimanus.sewww.författare.nu       www.multimanus.sewww.författare.nu       www.multimanus.sewww.författare.nu       www.multimanus.se

SKRIVARKURSER PÅ DISTANS!SKRIVARKURSER PÅ DISTANS!SKRIVARKURSER PÅ DISTANS!SKRIVARKURSER PÅ DISTANS!SKRIVARKURSER PÅ DISTANS!
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Tina Nordström blir Årets
Svenska Kvinna 2006

Den mycket kända och glada och
uppskattade mästerkocken Tina
Nordström har utsetts till Årets
Svenska Kvinna av SWEA
International. I juryns motivering
läser man att Tina får utmärkelsen
"för sin speciella förmåga att med
smittande matglädje sprida kun-
skap och inspiration, för att hon
går nya vägar - förenklar och för-

nyar men ändå värnar om gamla mattraditioner, för sitt po-
sitiva sätt att förmedla kännedom om Sverige och svensk
matkultur runt om i världen."

Tina Nordström, som den 1 mars blev mamma, har just nu
mammaledigt men till hösten är hon tillbaks med en TV-
serie om glad matkonst. De TV-program om "New
Scandinavian Cooking" som hon gjort i USA hade ett
otroligt genomslag och har också visats i Tyskland och i
Frankrike och är nu på väg till Kina. Tina Nordström, 32 år,
bor i Helsingborg i Skåne inte långt från det Ramlösa där
hon växte upp med skickliga restaurangföräldrar, som gav
henne köksstimulans redan som liten. Väldigt ofta får hon
frågan om vilken favoriträtt hon har och då svarar hon olika
varje gång. "För det finns ju så mycket som är jättegott att
äta", säger hon.

Det är fjortonde gången som utmärkelsen delas ut till kvin-
nor som gjort betydande insatser för att stärka banden mel-
lan Sverige och andra länder. Tidigare Årets Svenska Kvinna
är bl.a. arkitekten Maria Nyström Reuterswärd, VD:n för
Svensk Form Ewa Kumlin, Drottning Silvia för Childhood
Foundation, mecenaten Barbro S Osher och i fjol mis-
sionären i Sydafrika Dr. Ingrid le Roux.

Agnes Ers har tilldelats Agneta
och Gunnar Nilssons Stipendium
för studier av interkulturella rela-
tioner.

I sin doktorsavhandling (som skall
läggas fram i höst vid Stockholms
universitet/Södertörns högskola)
undersöker Agnes Ers ett svenskt
biståndsprojekt för handikappade
barn i Rumänien ur ett etnologiskt
perspektiv. 

Den handlar om mötet mellan givare och mottagare.
Materialet är insamlat under ett fältarbete som varade i fem
månader. Studien arbetades fram inte bara på plats i bistån-
dets vardag utan också i kontakt med forskare från andra
länder och miljöer. De relationer som uppstår just i ett
biståndsprojekt kan med rätta beskrivas som interkulturella.
Studien beskriver och analyserar hur den pågående
samhällsomvandlingen från diktatur till demokrati går till på
en konkret, vardaglig nivå genom de interkulturella rela-
tionerna mellan biståndsgivare och biståndstagare. Studien
är synnerligen aktuell i och med att Rumänien beräknas bli
medlem i EU 2007.

Lill-Ann Körber har utsetts till
SWEAs Litteraturstipendiat 2006.

SWEA Internationals stipendium för
forskning i svenska språket, littera-
turen och samhället har i år tilldelats
doktoranden vid Humboldtuniversi-
tetet i Berlin, Lill-Ann Körber (född
1977).

Stipendiet vänder sig till en dok-
torand vid ett universitet utanför
Sverige med målsättningen att stipendiaten ska sprida
svensk kultur i världen – en av SWEA Internationals grund-
idéer.

Ämnet för Lill-Ann Körbers avhandling är "Nakenhet,
begär och konstnärskap. Den manliga akten i litteratur och
bildkonst i Sverige, Danmark och Norge 1900-1920" .

Hon tilldelas stipendiet för att hennes ämne är originellt och
krävande samt att hennes projekt har förutsättningar att
uppmärksammas internationellt och därigenom belysa den
skandinaviska specificiteten samt bidra till att sprida kun-
skap om de svenska konstnärer, författare och filmmakare
hon behandlar, däribland Sigfrid Siwertz, Eugène Jansson
och JAG Acke.

Lill-Ann Körber är en mångsidig ung forskare med bred
kompetens, som redan har medverkat i olika akademiska
och museala sammanhang. Hon har vuxit upp i Tyskland
och kom i kontakt med Sverige och svenska språket genom
sin svenskfödda mormor. Hon har en utmärkt språk-
behandling på svenska.

Maria Sundbom har tilldelats
Sigrid Paskells Stipendium i
scenkonsterna 2006.

Maria Sundbom har de senaste
åren blivit mycket uppmärksam-
mad och applåderad för flertalet
dramatiska rolltolkningar på
teaterscener runt om i Sverige
sedan hon 2001 gick ut Malmö
Teaterhögskola. Hon har blivit en
urstyv nytolkare av det klassiska
borgerliga dramat och därmed

gett det ett helt nytt och aktuellt innehåll, t ex som Hedda
i Ibsens pjäs med samma namn. För den rollen var hon
insnörd i korsett och klädd i aftonklänningar med långa släp
- "man känner sig som i ett fängelse och sprängs nästan
inifrån" sa hon och tillade, att det antagligen var så som
den tidens kvinnor kände sig. För den rollen fick hon
Kvällspostens Thalia-pris för "den mest förtjänstfulla teater-
prestationen 2004-2005". Under våren 2006 är hon aktuell
som styvdottern Bolette i Ibsens ”Frun från havet” på
Stockholms Stadsteater och i december spelar hon i
”Julkalendern”.

Som "hemma" räknar hon Sundborn, alltså Carl Larsson-
byn i Dalarna där hon växte upp. Hon brukar säga att när
hon känner sig riktigt trött funderar hon på att återvända
dit och bli fåruppfödare.

Foto: Johan Paulin/SVT

Samtliga utmärkelser och stipendier delas ut vid SWEAs årliga Sverigemiddag, som i år hålls i Stockholm den 16 augusti.
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Lucy Craegh (född i Australien) och Gabriella Elgenius
(född i Lund) heter två SWEA-stipendiater som jag skall
berätta lite mer om. 

Förutom att de har varit SWEA-stipendiater, har de bägge
doktorsavhandlingar och ett intensiv akademiskt forskarliv
gemensamt.  Och vi alla Sweor kan vara stolta över att ha
gett stipendier till töser av deras kaliber.  SWEA-stipendiet
möjligjorde delar av deras forskning och studieresor. Lucy
Craegh tillbringade större delen av 2005 i Stockholm och
hennes man Henry agerade hygglig hemmapappa till sö-
nerna August och Inigo medan Lucy var gästforskare på
Kungliga Tekniska Högskolan. Pojkarna gick inte på dagis
men hade veckomöten med en engelsktalande barngrupp.

Förutom på Teknis höll  Lucy mycket till i Svenska
Arkitekturmuseets arkiv
och bibliotek. Hon lyck-
ades också skapa kon-
takt med ett flertal
betydelsefulla personer
från  den period i
Kooperativa Förbundets
historia som hon kon-
centrerar sig på, nämli-
gen 1924-1950. Det är
svenska folkets utveck-
ling i konsumtionsfrågor som hon närmast är intresserad av.
Före SWEA-stipendiet och Sverigevistelsen tänkte hon att
det bara skulle handla om boende, men tack vare stipendi-
et och forskningen i Sverige anser hon att avhandlingen
kan breddas till att omfatta inte bara boendets  utan också
konsumtionens utveckling och uställningar. I detta sam-
manhang tar hon upp  kvinnornas betydelse som målgrupp
för KF:s bostadspropaganda. Hon räknar med att vara klar
att försvara sin doktorsavhandling under 2007.

Avhandlingen kommer med all sannolikhet att lämna ett
betydande bidrag till kartläggningen av svensk kulturhisto-
ria samtidigt som den bidrar till att sprida kunskaper om
svensk kultur i den engelskspråkiga världen.

Lucy Craegh  lärde sig svenska i New York  efter att hon
hade fått ett stipendium av SWEA New York.

Familjen har nyligen flyttat till Australien, hem till födelse-
trakterna. Efter sju år i New York, där Lucy studerade
arkitektur vid Columbia University och nästan ett år i
Sverige, längtade hon dit.

Lucy Craegh, som i år fyller 40, har vid flera tillfällen visat
sin tacksamhet mot SWEA. Hon är en sagolik föredragshål-
lare och ställer gärna upp igen.

Lika tacksam mot SWEA är 37-åriga Gabriella Elgenius, som
disputerade i höstas vid London School of Economics &
Political Science och i avhandlingens förord tackar i första
hand i sina föräldrar, men också personer med efternamn så
varierande att man verkligen känner Gabriellas interna-
tionella vidd. SWEA får också ett
varmt tack i förordet.

Hennes avhandling handlar om
uttryck för nationalitet, dvs
nationella symboler och ceremonier
i dagens Europa och vilka effekter
våra nationella symboler och cer-
monier har. Frågor hon ställer är
"vad är vi för några?" och"varifrån
kommer vi?", som rör nationella
symboler och cermonier tillhör en
slags "sekulariserad religion" i
samvetet hos dagens europèer.

Just nu reser hon runt i England och gör intervjuver för ett
forskningsprojekt vid Oxford universitet som också sysslar
med frågor om vad folk identifierar sig med. Är klass. natio-
nalitet och religion fortfarande betydelsefulla för identifika-
tion? Gabriella tycker det är oerhört intressant och med
detta kommer hon att ha full sysselsättning fram till okto-
ber. Åtminstone. 

Gabriella är född i Lund, men det hörs då inte när hon
pratar, för uppväxttiden i Växjö har satt mera prägel. Sina
universitetsstudier började hon i Göteborg på
Internationella samhällsvetarlinjen, där hon ägnade sig åt
sociologi, statskunskap och ekonomi innan hon 27 år gam-
mal flyttade till London.

Nu bor hon i ett stort studenthus mitt i London där hon är
warden, dvs föreståndarinna. Ett jobb som hon gärna åta-
git  sig för att få en fin bostad mitt i den engelska huvud-
staden. Och att bo i centrum betyder också att teatrar lig-
ger nära. Gabriella missar inga operaföreställningar och räk-
nar med glädje upp att hon sedan i höstas kunnat gå på
Maskeradbalen, Figaros bröllop, La Traviata och Tosca.
Mamma och pappa har sommarhus i Blekinge skärgård som
hon tycker är otroligt vacker och gärna kommer till.

Gabriella vill förmedla ett stort och varmt tack till SWEA för
det bidrag till sin forskning som hon fått. Hon berättar att
hon alltid blivit så väl omhändertagen i SWEA-samman-
hang och inte minst uppskattade hon att hon fick vara med
när Drottning Silvia blev Årets Svenska Kvinna, ett år efter
hennes eget stipendium.

Text: Ann-Marie Kjellander, SWEA Rom
Bilder: Lucy Creagh och Gabriella Elgenius

Lucy och Gabriella - SWEA-stipendiater - 
vad hände sedan?

Lucy Craegh med sönerna August och Inigo
Gabriella Elgenius 
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Bildkavalkad
Bilder© av Kerstin Alm, Marie-Louise

Mägerle-Axelsson, Petra Lindberg-Hultén,
Susanne Hederoth



Ska Du flytta till USA?

Låt mig få hjälpa Dig
att köpa eller hyra bostad,

var som helst i USA.

Jag är fastighetsmäklare i
Greenwich, Connecticut, där jag
också bor sedan tjugo år. 

Aja Öhman

Kontor: +1 203 637-9333
Hem:   +1 203 661-9610
Mobil:  +1 203 979-4413
E-mail: aja.ohman@sothebysrealty.com
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Rum med eget 
badrum, TV, 

2 enkelsängar på 
Upper East Side. 

Enkel frukost ingår. 
Ej rökare. 

$60 per person/natt.

Mona Johnsson
(212) 369 1335
monaswede@earthlink.
net eller
mona.johnsson@malmo.
com

New York City
Bed & 

Breakfast
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The new children’s book
by Ewa Rydåker,
author of 
Lucia Morning 
in Sweden

A Swedish
Midsummer Tale

www.aswedishmidsummertale.com

Går Du i flyttankar?

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

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

Kontakta Viveka Kjellgren
Licensierad. Fastighetsmäklare 

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

“My Professionalism,     
Your Peace of Mind” 



The British International
Primary School of Stockholm

The British International
Primary School of Stockholm

Östra Valhallavägen 17
182 68 Djursholm, Sweden

www.britishinternationalprimaryschool.se 

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

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

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

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

! Digital interactive whiteboards in every classroom.

! Superb facilities in a beautiful, calm setting close to
public transport. 

For more information or to arrange a visit
please contact 

Susan Brayshaw, School Secretary
Tel:  + 46 8 755 23 75 

Email:  borgen@britishinternationalprimaryschool.se

Welcome to our school!

En isande kall, men helt vanlig januarikväll på
Manhattan fyller en med energi och inre kraft
som bär länge. Strosa runt på gatorna kring
Times square, ta sig en fika på Starbucks, insu-
pa pulsen, se alla människor och fullkomligt
bländas av livet som bara finns just här i New
York City.

Den 17 september 2006 är det riksdagsval i Sverige och det
är viktigt att även alla utlandssvenskar är med och röstar
om Sveriges framtid. 

Det finns två sätt att rösta från utlandet; per brev eller på
ambassad eller konsulat. Brevröster kan postas tidigast den
3 augusti och måste postas från utlandet för att vara giltiga. 

För att få rösta måste Valmyndigheten i Sverige ha tillgång
till den röstberättigades aktuella adress. Om du inte har
anmält din adress till valmyndigheten tidigare, gör det
snarast på blanketten “Anmälan om ny adress/röstlängd”.
Blanketten kan laddas ned från www.val.se. Tyvärr kan
man ännu så länge inte anmäla sin adress elektroniskt, men
SVIV arbetar på detta inför framtida val.

Under sommaren skickar Valmyndigheten ut ett informa-
tionspaket till alla utlandssvenskar som har anmält utlands-
adress. I paketet finns all information som behövs för att
kunna rösta. 

Alla som är utomlands kan rösta på ambassad/konsulat. För
att göra det behöver du kunna legitimera dig.

På www.val.se publiceras en förteckning över de ambas-
sader och konsulat som anordnar röstmottagning. 

Ett musikalbesök på Broadway - Mamma Mia! -
höra Honey, Honey, Dancing Queen och alla
andra låtar man växt upp med spetsar onekli-
gen vardagen med guldkant och man drabbas
av den där svindlande känslan av tacksam-
het inför livet och en sann lycka över att vara
svensk.

Karin Berglin, SWEA Pennsylvania

Vardagsreflektioner från en svensk hemmafru i USA

Det svenska riksdagsvalet i höst
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”Sverige är 

Av Erik Enroth, f.d. Executive Director North America för ISA,
Invest in Sweden Agency.

Har du hört det yttrandet och slitits mellan lusten att hålla
med och önskan att försvara gamla Svedala? Vad skall man
göra? 

Om man som turist utan att tänka sig för följer guideböck-
ernas rekommendationer om "bästa ställen att bo på" osv.
och bor på t.ex. Grand Hotel (till listpris) och äter på t.ex.
Operakällaren kan man lätt få för sig att Sverige är dyrt. 

Vad är det som är dyrt då av det som ligger lite närmare
livets nödtorft än Grand och Opris? Allt, eller bara just det
du vill köpa? Och vad är rele-
vant för olika kategorier? Det
spelar ju ingen större roll för tur-
ister om det är dyrt på Systemet,
om dom inte har tänkt stanna
väldigt länge, förstås, så att de
börjar ha samma prioriteter som
lokalbefolkningen. Och det
spelar ingen större roll för
utländska företag om t.ex.
segelbåtar är dyra.

Vi skall titta lite på kostnader i
Sverige för några kategorier:

- Utländska företag som vill 
etablera sig i Sverige.

-  Turister
-  Folk som bor eller vill bo i Sverige

Det som mest intresserar utländska företag är kostnaden
för arbetskraft och för lokaler. (Maskiner kan dom köpa var
som helst i världen och ta hit om det skulle vara billigare.
Tullsatserna är låga och frakten vanligen bara ett par pro-
cent av värdet.)

Högkvalificerad svensk arbetskraft är billig, speciellt på
forskningssidan. Man får nästan två Fil. Dr. i medicin i
Sverige för samma pris som en i USA. En svensk civilingen-
jör kostar företaget mellan 350 000 och 400 000 kronor per
år, inklusive sociala kostnader. En amerikansk ingenjör med
liknande utbildning kostar 450 000 till 700 000 kronor per
år. Den första siffran gäller för nybörjare, den senare för
mer erfarna. Det sociala påslaget som är ungefär 48% i
Sverige är ca. 20% i USA och ingår i siffrorna ovan. 

Skillnaden är mindre i traditionella låglönekategorier. En
receptionist i Sverige kostar företaget ca. 290 000 kronor
per år, i USA ungefär samma. Blåställsjobbare är svåra att
jämföra, för timpenningen varierar så oerhört i USA, från
10 dollar i timmen i Södern till 40 dollar för bilarbetarna i
Detroit. Sverige ligger klart i lägre halvan av det intervallet.
Lokaler då? Kvadratmeterhyran för ett flott kontor i cen-
trala Stockholm ligger på ca. 3 500 kronor per år. I New
York får man ro ut med minst 5 000. Jaja, men Stockholm
är ju inte New York, säger du. Ta något på vischan då, t.ex.
min f.d. svenska hemstad Västerås. Kvadratmeterhyran för
ett A-klasskontor ligger på 900 - 1 400 kronor per år. Var
skall vi hitta USA:s Västerås? Kanske Schenectady, NY,
hemstad för ABBs ärkekonkurrent General Electric. Där

kostar kontoret 900-1 100
kronor i hyra per kvadrat-
meter och år. Men då har
dom väl inte utsikt över
domkyrkotornet?

Hotellrum är väl något som
mest angår besökare. Många
hotellrum i Stockholm ligger
inom intervallet 800 - 1 200
kronor per natt under lågsä-
song om man bokar via
Internet. (Grand vill ha 
2 400.) I New York finns ett
mindre antal anständiga
hotell inom intervallet 1 200 -
1 600 kronor, men det är

lättare att hitta dem som kostar över 2 000 kronor. Västerås
och Schenectady kommer ut i jämnt lopp med de flesta
hotellen i intervallet 650 - 1 000 kronor. Slutsats: Hotell är
inte dyrare i Sverige.

Mat och dryck berör såväl besökare som hemmaboende.
En svårighet med prisjämförelser mellan länder är att det
kan vara svårt att hitta exakt samma vara. Här kommer
McDonalds till hjälp. Deras Big Mac hamburgare skall
innehålla samma råvaror i alla länder, tillverkas med samma
personalinsats och serveras i liknande lokaler. Tidningen
The Economist har tagit sig för att då och då kolla priset på
en Big Mac i ett sextiotal länder. Här ligger Sverige inte så
bra till. En Big Mac i Sverige kostar ca 35 kronor, vilket är
över fyra dollar. I USA är medelpriset drygt tre dollar. Till
och med i centrala Manhattan kostar en Big Mac bara 3,25
dollar inklusive skatt. Äter man ca. femhundra Big Mac där
har man resan från Sverige betald! Läs gärna mera om var-
för The Economist egentligen håller reda på dessa saker på:
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www.economist.com/markets/Bigmac. Men det är i alla fall
billigare i Sverige än i Danmark.

En normal bricklunch i Sverige går väl på 70 kronor vid det
här laget. Det blir svårt med relevanta jämförelseobjekt, för
t.ex. isterband med stuvad potatis har ännu inte trängt in
på amerikanska menyer och begreppet bricklunch finns
knappt annat än på företagskantiner där priset oftast är
subventionerat. Skall man ha en lunch i New York med
råkost, varmrätt, måltidsdryck, smör, bröd och kaffe på ett
ställe utan bordsservering får man ro ut med 7-8 dollar,
eller 56 - 64 kronor om inte kursen skenat iväg under
SWEAs pressläggning. Det är alltså lite dyrare att äta lunch
i Sverige. 

På middagsmenyn på bättre restauranger i Stockholm lig-
ger varmrätterna mellan 200 och 300 kronor. I New York
ligger de aningen lägre, ca 180 - 250 kronor, men det är
före skatt och dricks, som tillsammans lägger på ca. 23%,
så vips är man uppe i samma priser som i Stockholm. 

Till väsentligheterna! Vad kostar drinkar? Sturehof vill ha
114 kronor för en Dry Martini (sexa). I New York är priset
för en Dry Martini mellan 6 och 15 dollar beroende på hur
fint stället är. Det blir 48 - 120 kronor med min kurs på 8
SEK/USD. Fast då är mängden ofta två "jiggers", dvs. en
dryg åtta. En flaska Mouton Cadet kostar 85 kr på

Systemet. I vinafffärer i NY kostar den allt mellan 7 och 10
dollar, dvs. 56 - 80 kr., eftersom butikerna är privata och
sätter det pris kringboende är villiga att betala för vara +
service. Mat och dryck verkar alltså vara lite dyrare i
Sverige, men inte med särskilt stor marginal.

Billigast i USA är det i den amerikanska södern. Räkna med
ca. 2/3 av priserna i övriga USA och ofta bara hälften av
New York och andra storstäder vid kusterna. De amerika-
ner som närmast reagerar över höga priser i Sverige är folk
från södern och mellanvästern som f.ö. oftast aldrig varit i
New York. Det påstås t.o.m. att halva New Jerseys befolk-

ning aldrig har varit på Manhattan, fastän de kan ta sig dit
med pendeltåg! Efter att ha bott i New Jersey nästan tio år
tror jag att det är sant.

Det börjar bli lite mycket siffror, så vi skippar priserna i
speceriaffären, villapriser, mm.

Hur skall du nu kunna sammanfatta allt det här i de två
meningar som du har på dig enligt min teori om cock-
tailkonversation? Ja, först skall du ju, som jag lärde ut i tidi-
gare artiklar, hålla med lite så dom inte blir defensiva. Säg
t.ex. "Ja, Stockholm är minst lika dyrt som New York, utom
för kvalificerad arbetskraft, där Sverige är billigare." Lägg
sedan till: "Men redan i Västerås är du nere i samma pris-
nivå som i Schenectady." Eftersom få kan uttala
Schenectady och ingen vet var det ligger så är chansen stor
att dom lämnar ämnet.

Annars kan du ta fram arsenalen ovan. (Tips: Schenectady
uttalas 'skiNECKtadi' med hårt k-ljud som i "skippa".) Det
ligger på vischan i staten New York nära huvudstaden
Albany, ca. 25 svenska mil rakt norr om Manhattan).
Forts. i nästa nr. "Men det är ju så omoraliskt i Sverige och
folk begår mest självmord i världen"

 ju så dyrt”
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Kanalchef med  
Sveriges Television (SVT) visar TV-program över mer än halva jordklotet via den egna kanalen SVT Europa.   

Möt henne i ett samtal om      

När SWEA Forum träffar Riffa Hänninen har just vinter-OS
avslutats och den lilla organisationen inom SVT Europa pus-
tar ut efter anspänningen som en stor idrotts- och tv-fest
innebär med ständiga ändringar i programtablån. 

- Vi är diversearbetare i TV-branschen, säger hon glatt på
frågan om hur man arbetar på kanalen. En stab på fem per-
soner gör utbudsplaneringen, sätter ihop programtablåerna
och förbereder sändningarna. Till detta kommer marknads-
föringen internationellt, hemsidan, kontakterna med tittar-
na och mycket annat som ska till för att driva en tv-kanal
framgångsrikt. Man samarbetar internationellt med
föreningar som SWEA, SVIV
(Svenskar i Världen) och svenska
kyrkan för att sprida kunskap om
kanalen. Exportrådet är en annan
samarbetspartner.
- SWEA har alltid varit viktiga för
oss, vi har haft ett gott samarbete
under lång tid, säger Riffa
Hänninen. Båda verksamheterna
har beröringspunkter, bland annat
att värna om svenska språket och
sprida kännedom om svensk kul-
tur.

Riffa Hänninen är själv medlem i
SWEA Stockholm sedan fem år till-
baka. Hon, som är född och
uppvuxen i Finland men tillbringat
största delen av sitt vuxna liv i
Sverige, vet vad det betyder att bo
utomlands och ändå vilja ha kon-
takt med hemlandet och hem-
språket. SVT Europa är en av
SWEAs flitigare annonsörer, både i
lokala SWEA-blad och i SWEA
Forum. Man skänker priser till lot-
terier, deltar vid större möten och
erbjuder Sweor rabatt vid teck-
nande av abonnemang. 

London, München, Stockholm

Inspirerad av mosterns positiva tid
som krigsbarn i Skåne under andra världskriget sökte Riffa
Hänninen sig till Sverige när andra ungdomar åkte till
England på språkresa. Hon bodde i samma familj som
mostern gjort och lärde sig att tala svenska ordentligt. Efter
gymnasieexamen arbetade Riffa Hänninen några år i
London och München innan hon slutligen återvände till
Sverige och fick arbete på Sveriges Television 1974. Hon
jobbade som desksekreterare, bildproducent och producent

och knöts till den finska redaktionen när man startade
sändningarna i till Finland i slutet av 1980-talet. 1992 blev
hon kanalchef och har sett kanalen växa till en interna-
tionell verksamhet under namnet SVT Europa. 

Public Service till tittarna

SVT Europa sänder program från främst kanalerna 1 och 2
men även SVT24, Barnkanalen och Kunskapskanalen.
Sveriges Radios kanaler Radio Sweden och P4 samt text-TV
ingår också i tjänsten. Liksom SVT arbetar SVT Europa med
så kallad Public Service, det vill säga "reklamfritt och

oberoende programutbud i
radio och television.
Utbudet ska vara av mång-
fald och kvalitet samt med
bredd och djup" som det
står på Radiotjänsts hemsi-
da. Därför visar man allt
från Bolibompa, gudstjän-
ster och debattprogram till
Melodifestivalen.
- Så är det inte i alla andra
länder. I USA till exempel
förväntas public service-
kanalerna göra program
som är "smala" och bil-
dande medan de stora TV-
bolagen tar hand om de
program som lockar flest
tittare och därmed också
får störst intäkter, säger
Riffa Hänninen. 

Hålla sig informerad

I år är det valår. Då är mån-
ga utlandssvenskar intres-
serade av vad som sker
politiskt både före och efter
valet. SVT Europa sänder
från valrörelsen i Sverige
för att utlandssvenskarna
skall kunna bilda sig en
uppfattning innan de själva

går till val i respektive land. 
- Att titta på SVT Europa är ett sätt att hålla sig informerad,
påpekar Riffa Hänninen. SVIV har nyligen gått ut och upp-
manat svenskarna att rösta.

Foto:  Bengt O Nordin©, SVT
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Kanalen sänder dygnet runt alla dagar. Programmen
plockas bland dem som SVT har rättigheter att sända, allt-
så inte bara svenskproducerade program utan även utländ-
ska produktioner som t.ex. OS i Turin nyligen. Ambitionen
är att sända så mycket som möjligt simultant med sänd-
ningarna i svensk TV. Ibland tvingas man att förskjuta sänd-

ningstiden för att
fylla luckor i ta-
blån eller saxa
mellan kanaler-
na, till exempel
när program
sänds samtidigt i
SVT1 och SVT2.
Dock ska alla
program sändas
inom 48 timmar
efter de svenska
utsändningarna.  

Sändningar över världen

SVT Europas sändningar skickas ut som okodad markkanal
till södra Finland och krypterat per satellit över världen.
Satelliten Sirius2 täcker Europa, norra Afrika och
Mellanöstern. Sedan 2005 sänder man även över satelliten
Thaicom-3 som täcker Arabiska halvön, Afrika, Asien och
Australien.
- Intresset från svenskarna i regionen är stort men det tar
som regel alltid ett par år att etablera en ny TV-kanal. Det
byggs mycket i Thailand, speciellt bostadskomplex med
gemensam kabel-TV. Där kommer vi att sälja abonnemang,
säger Riffa Hänninen. 
- Jag hoppas också mycket på Kina, därifrån har vi fått
många intresseanmälningar men de kinesiska myndigheter-
na har ännu inte accepterat vår kanal bland de officiellt
tillåtna. Jag hoppas det bara är en tidsfråga innan vi kan
sända där.
SVT Europa hoppas kunna inkludera USA och Kanada i
sändningarna och har fått offerter på satellithyran men det

är i dagsläget en ekonomisk fråga.
- Vi har fått många e-mail med förfrågningar från USA och
Sydamerika, bekräftar Riffa Hänninen. Men Nord- och
Sydamerika är stora kontinenter och det skulle antingen
innebära mycket stora parabolantenner för abonnenterna
eller fler signaler från satelliten, vilket kostar stora pengar.

Samma pris i hela världen

Abonnemanget kostar lika mycket oavsett var i världen
man bor. Privatpersoner betalar 1 150 kr per år plus en årlig
kortavgift. Till detta kommer kostnader för att tekniskt
kunna ta emot signalen och avkoda den. Det går även att
teckna halvårsabonnemang. Företag, hotell, ambassader
och skolor har en annan prisbild. 

Så började det

- Sveriges statsminister Olof Palme och Finlands statsminis-
ter Kalevi Sorsa kom i mitten av 1980-talet överens om
ömsesidiga tv-sändningar, berättar Riffa Hänninen.  1986
började TV Finland sända till Sverige och 1988 kom de
svenska sändningarna igång i Finland, först i storstadsre-
gionerna och sedermera över hela södra Finland. Den sven-
ska verksamheten finansierades med anslag från
Utbildnings- och kulturdepartementet. 1997 utökade man
med sändningar till Europa via satelliten Sirius 2. SVT valde
att använda den "finska" kanalen, nu under nya namnet
SVT Europa. 

Riffa Hänninen har varit med om att sprida sändningarna
över mer än halva jordklotet. Nu är hon bekymrad.
Kanalens framtid står på spel. 

Tycker du att SVT Europa behövs? 

Vill du fortsätta kunna titta på svensk TV? Tycker du att kanalen
är bra? Skall SVT Europa kunna fortsätta sina sändningar efter
augusti 2007? Eller vill du kunna se kanalen där du bor? Gör
din stämma hörd. Skicka ett email till beslutsfattarna på
Kulturdepartementet och berätta vad du tycker. Gå in på
www.regeringen.se/sb/d/1456 och emaila dina synpunkter
direkt till departementet.  

Illustration: Bengt Good för SVT Europa

Illustration: SVT Europa

 satelliter i sikte
     Riffa Hänninen, Swea och kanalchef för SVT Europa, arbetar med att sända svensk TV över världen. 
     kanalen och dess framtid. 
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Finansieringen hotad

Anslaget från Kulturdepartementet, som ursprungligen var
till för att täcka kostnaderna för de finska sändningarna,
löper ut i augusti 2007, då Finland går över till digital TV
och sannolikt väljer att sända SVT1 och SVT2 direkt.
Kulturdepartementet har hotat med att styra över anslaget
till att förbättra mottagning av finsk TV i Sverige, vilket
skulle innebära att SVT Europa plötsligt står utan sin huvud-
sakliga finansiering och måste förlita sig på abonnemang
och kortavgifter för verksamheten. Och eftersom SVT:s
sändningar utanför Sverige måste bära sina egna kostna-
der enligt SVT:s sändningstillstånd kan SVT inte använda
licenspengar för att finansiera SVT Europas fortsatta sänd-
ningar. Ekvationen går inte ihop eftersom det kostar stora
pengar att hyra in sig på satelliterna.

Riffa Hänninen hoppas att Kulturdepartementet skall inse
att det finns en internationell efterfrågan på svensk TV och
bevilja ett nytt anslag så att sändningarna kan fortsätta. 
- Visst vore det bra om vi kunde finansiera verksamheten
enbart med abonnemang. Det är ju målet, men vi har en bit

kvar innan vi når dit, säger hon. Dessutom skadas verk-
samheten av att kabelpirater i Spanien "kapat" signalen
och sänder ut den utan att SVT Europa får in några pengar
för detta. Det rör sig om cirka 10 miljoner kronor i utebliv-
na abonnemangsintäkter för en kanal som redan har det
knapert. SVT Europa har inlett rättsliga åtgärder mot pira-
terna, men utgången är för närvarande oviss.

Lösning i sikte?

Det första steget mot en lösning har tagits. SVT har äskat
anslag för SVT Europas fortsatta sändningar hos Kultur-
departementet. Nu återstår att se vad departementet
beslutar. 

- Vi har funnits i 8 år nu. Folk har vant sig vid SVT Europa.
Ju längre bort man bor, desto viktigare är det att kunna titta
på svensk tv, säger Riffa Hänninen.

Därför arbetar hon och hennes stab på SVT Europa inten-
sivt för att trygga den fortsatta verksamheten så att ännu
fler svenskar ska kunna få möjlighet att hålla kontakten
med hemlandet, språket och det svenska nyhetsflödet.

Text: Lotta Lindbo, SWEA Stockholm

Så får du SVT Europa

På SVT:s hemsida www.svt.se kan du hitta information
om SVT Europa under fliken TV-guide. Där finns uppgifter
om vad det kostar och vad som krävs i teknisk väg för att
kunna ta emot satellitsignalen i ditt hem. Där kan du
också läsa hur du går tillväga för att bli abonnent.
Abonnemanget kostar 1 150 kr per hushåll och år. Till
detta kommer en årlig kortavgift som är 208 kr det första
året och därefter 120 kr. Svensk moms tillkommer vid
mottagning inom EU. Sweor får tre månader gratis när
man tecknar nytt abonnemang. 
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Dina svenska favoritprogram nu i fyra världsdelar!
Du kan se dem samtidigt som dina vänner i Sverige, var du än bor i Europa, Asien, Australien 
eller Afrika – om du abonnerar på Sveriges Televisions utlandskanal SVT EUROPA.
Och inte ens när du reser i dessa världsdelar behöver du vara utan svensk tv – förutsatt att 
ditt hotell har abonnemang på SVT EUROPA.

SVT EUROPA direktsänder svenskproducerade program från SVT1 och SVT2 samt från 
temakanalerna SVT24 och Kunskapskanalen via satellit. Dygnet runt, året om. Du får 
nyheter och fakta. Musik, sport och natur. Barn- och nöjesprogram. Drama, debatt och 
kultur. Dessutom radiokanalerna Radio Sweden och P4 samt SVT Text:s alla 800 text-tv-
sidor (inkl Stockholmsbörsen).

Som SWEA har du medlemsförmån vid tecknande av nytt abonnemang – för närmare 
information kontakta vår kundtjänst:

ConNova TVX AB  tel: +46 (0)141 - 20 39 10  fax: +46 (0)141 - 20 39 11
e-post: info.tvx@connova.se

svt.se/europa

Nu även i Asien,

Australien och 

Afrika!
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 Din partner när det gäller internationella   flyttningar och transporter.
Vi erbjuder individuella ochflexibla lösningar, ingenting ärför litet eller för stort.

“transferring mementos, creating comfort”
NovaTrans Systems AB Box 7322, 187 14 Täby

Tel +46 (0)8 446 34 40   Fax +46 (0)8 755 19 19www.novatrans.com        info@novatrans.se
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Aseptic packaging is considered the most
important advance in food science in the
past fifty years. Today, the most sensitive
foods can be kept for months without losing
their taste, nutrients and freshness, and

without the need for preservatives or refrigerated transport.
The nutritional value of milk, and other foods, can reach people

in even the most isolated areas of the world.

School milk, for example, can be transported long distances in 
any climate, by almost any means of transportation. Milk packages
can then be stored in the classroom or nearby for a long period of
time, assuring school children nutritious refreshment.

A global reach with a local touch.
Tetra Pak, present in more than 165 countries, is securing the

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

www.tetrapak.com

A global reach. With a local touch.
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SWEA-Kansli

Bara en halv mil från Carlsbads sandiga stränder lig-
ger Kansliet. Vi är inhysta i ett ljust och trevligt rum
på andra våningen i Standard Filters byggnad.  Ni
hittar oss här varje dag mellan 9.00-14.00. 

Har ni vägarna förbi denna underbara 
turistort -  glöm då inte att titta in. Det är alltid
trevligt att få ett ansikte bakom namnen som rinner
in genom våra datorer och dessutom få en person-
lig pratstund.

Vi som jobbar här  - Sofia Fransson-Krall,
Helene Wiorek (som snart flyttar tillbaka till
Sverige), Boel Alkdal (hon hjälper oss rensa i
pappershögar) och Inger Huber - tycker vi är
lyckligt lottade att få bo och verka i denna
idyll.  

År 1883 borrade en av traktens pionärer efter
vatten och stötte på en källa med helande
vatten liknande det på kurorten Karlsbad i
Tjecken, varifrån Carlsbad fått sitt namn.
Idag finns på samma plats ett spa.

Vet du vilka som arbetar på SWEAs ka

Helene Wiorek, Sofia Fransson-Krall, Inger J. Huber
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iet i Carlsbad

Carlsbad har nästan allt att erbjuda. Här finns milslånga stränder från Oceanside i norr, förbi
surfstranden Suami ner mot Del Mar och Torrey Pine, La Jolla, Mission Bay, Down Town San
Diego ända till Imperial Beach i söder vid mexikanska gränsen. Laguner med fågelliv och
natur, mängder av golfbanor, superb shopping, närhet till utmärkta vinodlingar och vintertid
inte långt från skidbackar.  Lagom till påsk blommar de berömda ranunkelfälten som breder
ut sig över mer än 3 500 kvm på sluttningen framför Legoland. Inte att förglömma Balboa
Park i San Diego med sina många museer, botanisk trädgård samt zoo och där vi Sweor har
förmånen att ha julbasar varje år i dagarna två.

Vi ser fram emot att se er här. 

Ett och ett halvt intensivt, men otroligt roligt år fick
vi tillsammans på kansliet innan det var dags för
familjen Wiorek att flytta tillbaka till Sverige.
Helene, en mycket ambitiös tjej med en förmåga
att ha 100 bollar i luften samtidigt, har med sin
ekonomiska bakgrund och "take charge" person-
lighet varit en stor tillgång för kansliet och SWEA.

Det kommer att bli svårt att säga hej då och
många tårar kommer fällas.  Men om jag känner
Helene rätt har hon svårt att hålla sig ifrån SWEAs
gemenskap och har vi tur kommer hon finnas inom
räckhåll även i framtiden. 

Helene, vi kommer att sakna dig både som arbets-
kamrat och vän här i San Diego.

Text och bild: Inger J. Huber och Sofia Fransson-Krall

ansli? Möt Sofia, Helene och Inger!
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När och hur blev du "involverad" i SWEA och vad gjorde du
innan?
Vanja Haley, f d internationell ordförande och Margareta
Lassén, Los Angeles, inter-
vjuade mig på våren 1990.  Jag
hade nyligen blivit medlem, så
SWEA var något helt nytt för
mig och plötsligt var jag anställd
som SWEAs administratör.
Innan jag kom till San Diego
1987, min andra sejour i
Kalifornien, var jag chef-
sekreterare i sex år på Astra
Meditec i Göteborg och Lund.

Berätta om utvecklingen av
kansliarbetet? Din roll som
"spindeln i nätet"?
När jag anställdes hade kansliet
legat nerpackat i ett halvår och
förvarats hos Pharmacia i La
Jolla så det tog en stund att
sätta sig in i arbetet med SWEA.
Kommunikationen inom SWEA-
land skedde mest via telefon,
fax och post.  Idag kommu-
nicerar Sweor dagligen via e-
post, något som 1990 var helt
okänt. Många Sweor hade nog
inte sett en dator före sitt
SWEA-liv, men lärde sig snabbt
behärska detta medium.  När
jag blickar tillbaka undrar jag
hur jag klarade alla gruppfax,
utskick av årsmötes-"luntor" mm  under de första åren?
Idag sker allt med e-post och vips har ett memo gått ut till
hela världen.

Distributionen av SWEA Forum var ett tungt projekt. Mitt
vardagsrum blev "monteringshall" med tidningar (ca 3000
på den tiden), kuvert, etiketter och postsäckar överallt.
Min son Fredrik och jag stoppade kuvert så fingrarna
blödde. De tunga säckarna kördes till posten, sorterade
enligt postens regler. Ibland fick jag stå på postens lastbryg-
ga och sortera om säckarna - det var inte roligt. Idag finns
det distributionsföretag som sköter hela processen

Handboken var ett av mina projekt som kom till p g a alla
frågor jag fick från avdelningarna.  Ett annat projekt var
webbsidan för kansliet, www.sweakansliet.org,  där alla
snabbt kan hämta information och hjälpmedel för slitigt
SWEA-jobb  Man kan kanske tycka, att med all den nya
tekniken, skulle SWEAs administratörstjänst kunna skäras

ner till en halvtid igen, men då glömmer man, att 1990
fanns bara 21 avdelningar mot dagens 78.

Min roll som "spindeln i
nätet" är vad som gjort job-
bet som administratör så
intressant och givande.  Jag
har haft glädjen att få växa
med SWEA under 16 års tid
och har fått träffa massor av
svenskor ute i världen, som
jag aldrig skulle träffat annars
och många av dem har blivit
vänner för livet.

Hur många internationella
och lokala ordförande har du
sett passera under dessa år?  
Sex internationella ord-
förande och ungefär 430
avdelningsordförande.

Vilka är dina finaste minnen
från SWEA?
De är många, svårt att välja
men resorna till de interna-
tionella årsmötena har varit
höjdpunkterna, för där fick
jag möta alla dem, som jag
hade daglig kontakt med.
Sweorna ute i världen är
otroligt skickliga på att
arrangera dessa möten. Man
blir så väl omhändertagen

och får se så mycket intressant, samtidigt som man träffar
och lär känna så många Sweor från när och fjärran. 

Personer som satt sina spår, för dig och för SWEA? 
Framförallt en person, Mona Johnsson, New York, f d inter-
nationell sekreterare, har varit ett otroligt stöd för mig och
SWEA under många år, speciellt med allt förarbete inför de
internationella årsmötena. 

Vad kan vi göra för att SWEA ska bli ännu bättre? 
Ta bättre vara på Sweornas kunskaper och erfarenheter. Vi
måste hitta Sweor med speciella kunskaper och intressen
som kan föra SWEA framåt. Annars stagnerar kommittéer-
na och visionerna uteblir.  Det är ju där, förutom i avdel-
ningarna, som Sweor kan bidra med sina erfarenheter och
deltaga i SWEAs utveckling. 

Boel - glad pensionär  

Alla aktiva SWEA-funktionärer har någon gång träffat, eller åtminstone stött på namnet Boel Alkdal, SWEAs adminis-
tratör och länge vår enda anställda på SWEA-kansliet. Men nu går hon i pension, efter 16 års arbete för SWEA. Christina
Öfverholm Moliteus har träffat henne för att tacka för att allt hon gjort samt för att få höra lite om allt som har hänt
under den tid hon arbetat för SWEA.
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Vad tror du om SWEAs framtid?  Positivt och faror!
Positivt: alla unga ambitiösa svenskor med nytt sätt att se
på SWEA och med nya tekniska kunskaper.  

Faror: byråkrati, snålhet. Vi måste inse att för att få profes-
sionell hjälp för speciella projekt som t ex annonsdirektör,
webmaster, advokat, måste vi betala.  Vi kan inte räkna
med att alltid få dessa tjänster gratis, definitivt inte, om vi
vill hänga med i tiden och gå framåt.

Vad kommer du att göra nu, som glad pensionär? 
Jag vill njuta av att bara vara "vanlig" Swea och ägna tid åt
mig själv, min familj och mina vänner och alla projekt som
legat på hyllan länge, t ex måla akvarell, läsa böcker, skriva
om mitt liv, lära känna San Diego bättre och se mig om i
Kalifornien.

Tack, Boel för allt som du har betytt för SWEA som organi-
sation och för mig personligen under min ordförandetid.
Du fanns alltid till hands och utan din kunniga hjälp och
våra glada skratt hade jag nog stått på näsan mycket
oftare. Du har varit en förutsättning för SWEAs
framgångsrika utveckling och nu ser vi alla fram emot att
träffa dig i SWEA-vimlet som vanlig Swea utan tankar på
deadlines, protokoll eller ekonomiska rapporter.

av Christina Öfverholm Moliteus
Bilder©: Kerstin Alm

Tack Simpan!

Margaretta Simpson, som under många år har
gjort ett enormt stort och fantastiskt arbete för
alla Sweor med SWEAs hemsida, www.swea.org,
och hjälpt många nyblivna lokala webmasters att
komma igång med sina hemsidor, avgick från sin
post från och med årsmötet i Skanör i april.

Vi är mycket tacksamma för att du har lovat att
stanna kvar och stötta vår nya webmaster under
en övergångsperiod. Stort tack för allt ditt arbete,
Simpan. Vi önskar dig allt gott! 

I ett senare nummer av SWEA Forum planerar vi en 
intervju med Simpan.

  och f.d. SWEA-administratör
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Mellersta Amerikas

Välkommen till RM i
Detroit - The Motor City

6-8 oktober 2006.  

SWEA Michigan, som även firar 15-
årsjubileum i år, hälsar alla varmt 

välkomna. Michigans Sweor hoppas 
att riktigt många kommer hit och firar 

jubileet med oss!

För  vidare information se www.swea.org och
www.chapters-swea.org/michigan

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

SWEAs syfte är att värna om det svenska språket. stödja och spri-
da kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla
personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk
av Sweor över hela världen. 

SWEA stöder utbildning genom stipendier samt olika projekt med
svensk anknytning. SWEA har idag cirka 8 000 medlemmar i 76
lokalföreningar i 35 länder på fem kontinenter. Föreningen star-
tades av Agneta Nilsson i Los Angeles 1979. Prinsessan Christina,
fru Magnuson, är föreningens hedersordförande. Ordförande
sedan 2005 är Siv Svensson.  

SWEA i korthet
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Välkommen
MEMA VEMA OEMA

till Regionmöte i Berlin 
13-15. Okt 2006

M
EM

A VEM
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För program och information besök SWEA Berlins hemsida:
www.chapters-swea.org/berlin

Vi önskar er varmt välkomna och erbjuder en bit av USAs  
historia och en 5 km lång “boardwalk” längs den blå Atlanten.

Konferenshotellet ligger vid stranden där man kan promenera 
till affärer och restauranter. Följ med på en utflykt till Williamsburg

och lär dig lite om USAs ursprung, spela golf eller kom med på
promenad i vår mysiga First Landing State Park.

Och efter vår SWEA-konferens har vi “Beach Party”!

Mer information och anmälningsblanketter:
www.chapters-swea.org/virginiabeach



Hjärtligt välkomna till:

RM Perth, Västra Australien
18 - 21 oktober 2006

Perth, världens mest isolerade huvudstad, erbjuder en
eklektisk och fascinerande blandning av europeisk
och aboriginsk kultur. Dess läge mellan Indiska ocea-
nen och Swan River vid sidan om högt belägna Kings
Park ger otroligt vackra vyer och varierad natur. Med
ett sydeuropeiskt klimat och flest soltimmar av alla
Australiens städer, erbjuds dess invånare oändliga
möjligheter till utomhusumgänge och aktiviteter året
om. De flesta av parkerna är utrustade med gasgrillar,
floden är full av yachtklubbar, ständerna patrulleras av
Surf Life Savers och det finns cykelvägar i mängd.

Under er vistelse i denna underbara del av världen
erbju-der vi er naturupplevelser med bl.a. vandring
längs Bibbulmunleden, en av världens längsta leder,
med en aboriginsk guide, besök på en djurpark med
framför allt kängurur och koalor, vinprovning och lunch
på en av de 40-tal vingårdar som är belägna i Swan
Valley samt historik.

Efterresa till Margaret River - vinregionen
22 - 25 oktober 2006 

(3 nätter och 4 dagar)

Vi beger oss söderut med buss och kommer att besö-
ka utvalda vingårdar, promenera i australisk bush vid
storslagen kuststräcka längs Indiska oceanen (ca 6
km), besöka en grotta, se konstgallerier och kruk-
makeri, strosa i pittoreska Margaret River. Vi kommer
också att se den dramatiska kustlinjen i national-
parken med magnifika stränder, fyrtornet vid Cape
Naturalist, delfiner och kanske valar samt mycket mer.

För detaljerat program, med anmälningsblanketter
och prisuppgifter se www.swea.org och 

www.chapters-swea.org/perth 

SWEA Göteborgs 
traditionella sommarlunch

äger rum onsdagen den 26 juli 2006 kl. 12.00 på
Gullmarsstrands Hotell i Fiskebäckskil.

Priset för välkomstdrink, lunch med sallad,
fiskrätt, vatten/lättöl, kaffe och kaka är 250 kr.

Anmälan, som är bindande, görs senast den 
15 juli till Lisbeth Berlin på 031-202 302, 
0705-082581 el. lisbethberlin@telia.com.

Betalningen skall ske till SWEA Göteborgs 
plusgiro 199160-3 i samband med anmälan, 

dock senast 15 juli.

Alla Sweor runt om i världen är varmt 
välkomna!

SWEA-hälsningar
Styrelsen SWEA Göteborg
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SWEA Holland hälsar alla Sweor välkomna till Holland och Amsterdam för världsmötet i april 2007.
Arbetet med att finslipa ett program med givande workshops, årsmöte och spännande aktiviteter
pågår just nu för fullt. Vi hoppas på att få se riktigt många av er här bland böljande tulpanfält,  kanaler
och trappgavlar.
Mer detaljerad information hittar du snart på SWEA Internationals hemsida, tillsammans med alla
anmälningsblanketter. Anmälan kan göras från mitten av september.

Datum: 18-22 april 2007

Plats: Amsterdam, Nederländerna. Vi bor på Novotel i Amsterdam Zuid, med goda
förbindelser både till centrum, flygplats och tågstationer.

Program: Onsdag Ankomst med välkomstmingel på kvällen. För dem som kommer
tidigt ordnar vi också aktiviteter under dagen.

Torsdag Workshops samt olika spännade utflyksmål att välja mellan. Både i
och utanför Amsterdam.

Fredag Årsmöte och, för dem som vill se mer av Holland, olika utflykter.
Kvällen avslutas med traditionell indonesisk rijsttafel under båttur
på Amsterdams kanaler.

Lördag Vi besöker förstås berömda Keukenhof (www.keukenhof.nl) med
kringliggande tulpanodlingar, liksom mycket annat värt att se och
uppleva kring Amsterdam.
Kvällen avslutas med en festmåltid på Rosarium (www.rosarium.net)

Söndag Då åker vi till Haag och besöker bland annat det vackra svenska
residenset vid Lange Voorhout.

Anmälan: Anmälningsblankett och mer information hittar du snart på www.swea.org
samt www.chapters-swea.org/holland/

Frågor: Kontakta Lola Hill Gunilla Léons
+31 20 6401315 + 31 715419509

Välkomna till Amsterdam!

Världsmötet i Amsterdam



Kalender

2006

11 - 14 juli Värmlandsdagarna  
19 juli SWEA Örestads sommarlunch i Båstad
26 juli SWEA Göteborgs sommarlunch i Fiskebäckskil - 

se sidan 29
16 augusti Sverigemiddagen i Stockholm - se ovan
7 oktober Regionmöte OAEM i Virginia Beach - se sidan 28
7 oktober Regionmöte MAME i Detroit - se sidan 28
13- 15 oktober Regionmöte VEMA, MEMA och OEMA i Berlin - se sidan 28
18 - 21 oktober Regionmöte Asien i Perth med efterresa 22 - 25 oktober - se sidan 29
21 oktober Regionmöte VAME i Las Vegas - se sidan 29

2007

18 - 22 april Världsmötet i Amsterdam - se sidan 30

Mer information finns på www.swea.org

Välkommen till Sverigemiddagen 2006 den 16 augusti 2006

Program

Tisdagen den 15 augusti

Mingel på Junibacken.

Onsdagen den 16 augusti

Seminarium om juridiska frågor vid ut- och hemflytt från och till Sverige i
samarbete med SVIV.
Utflykt till det nya Stockholm på vattnet.
Visning av Nobelmuseet.

Sverigemiddagen på Sheraton Hotel med utdelning av årets SWEA-
stipendier.

Torsdagen den 17 augusti

Utflykt till Gustavsberg.

Närmare programpresentation med priser, exakta tider, platser och anmälningsblanketter kommer snart på
www.swea.org.

©
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Sancta Birgitta Klostermuseum
– om den dynamiska Heliga Birgitta och medeltida klosterliv

Stöd Birgittastiftelsens arbete i bevarandet
av Birgittas minne – Bli medlem!
Sätt in 200:– på Bg.nr 5828-6642

Klosterområdet,Vadstena E-post klostermuseet@telia.com
Tel 0143-100 31 Hemsida www.sanctabirgitta.com
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Inte trodde jag för bara fem år
sedan att jag skulle sitta i mitt
uterum, trådlöst kommu-
nicerande med min laptop i
knäet och en caffe latte på
bordet bredvid. Inte heller
trodde jag för femton år
sedan att jag skulle ha barn
som är trespråkiga och som
vid tio års ålder redan bott i
tre olika länder. 

Vi reser över hela världen. Det är enkelt, och inte heller
längre så kostsamt, att ta flyget för att träffa vännerna en
helg. Det är härligt med fysiska möten. Att ta sig tid med
varandra - att vara nära. Med hjälp av de nya kommunika-
tionssätt våra datorer har gett oss har möjligheterna också
till andra sorters möten öppnats. Vänskapskretsen föränd-
ras. Numera kan vi mötas både genom att träffas IRL (In
Real Life) men också  i cybervärlden. Email, chatforum,
communities…  Relationer på nätet, personer som du
pratar med varje dag utan att någonsin träffa. Om dessa
möjligheter kan man tycka vad man vill. Men nu finns de
här och de används flitigt av ungdomarna och de nyfikna.
Och de unga ser inte samma nackdel i att inte träffas som
många av oss äldre gör idag.

Alla dessa sätt att kommunicera gör att vi kan ha flera olika
samtal igång - simultant. Ett med barnen vid köksbordet,
ett annat på SMS på mobiltelfonen och ett tredje med
emailväxling med väninnan i Paris. Via chattforums och
communities kan vi hoppa in och ut ur diskussioner när det
passar oss. Ibland, när denna simultana kommunikation
varit alltför intensiv, kan det kännas svårt att reda ut vem
man har pratat med och vad som egentligen blev sagt. Då
är det dags för hjärnan att ta paus för att ägna sig åt lite
Qui Gong eller Yoga. Finna lugnet och harmonin igen, åter-
ställa balansen.

- Jamen ärligt talat - hur många av oss hade en aning om
vad Qui gong eller Pilates yoga var för tio år sedan. Nu kan
man inte öppna en damtidning utan att det finns ett
reportage om själsfrid vid strandkanten. I sökandet efter
lugn gäller det också att hänga med i svängarna om man
inte skall hamna på tidningarnas utelista. 

Vad man definitivt kan konstatera är att Sweorna förändras.
Kvinnorna, Sweorna -  den drivande kraften som bär hela
vårt nätverk framåt. Det är Sweorna som ger oss nya ideer
när de gamla känns slitna. Nya ideer springer upp ur mötet
mellan de gamla sanningarna och den nya tekniken. Varje år
byts stora delar av styrelserna i våra avdelningar ut. Varje år
kommer det in massor av nya  krafter med nya ideer om hur
saker skall göras i avdelningarna. Kvinnor med andra
erfarenheter och nya infallsvinklar. Kvinnor som sett andra
länder, som kan andra saker. De kommer in med nya kun-
skaper och ny datorteknik. De som varit med ett tag i
SWEA-sammanhang kan säkert ibland tycka att det här är
jobbigt och arbetsamt. "Vi har det ju bra som vi har det".
"Så här har vi alltid gjort hos oss." "Vi har inga rutiner för
det här hos oss"  Man kan tycka att "hjulet uppfinnes på
nytt" när man plötsligt skall prova nya programideer som
faktiskt redan testats för tio år sedan. Men då var då och nu
är nu.  Nu är en annan tid som har nya möjligheter och
förväntningar.  Vi måste våga prova, och ibland även om-
pröva.   

Ibland kan det kännas som om det går bakåt i någon avdel-
ning, en äldre styrelse måste kanske ta över ett tag i en
avdelning där men har svårt att rekrytera nya krafter. Under
en period kan det kan det kanske råda en sorts stillastående
i avdelningen. Men bakåt? Nä, inte bakåt. Bara framåt. I 
stillaståendet hämtar nytänkandet kraft, i lugnet ges inspira-
tionen näring. Ny Teknik och Yoga.  Häng med framåt så får
vi se…  

Text och bild: Monica Hallworth, Regionordförande MEMA

Tekniken förändras. Och vi hänger med och förändras
med den. 
- Jasså, du tycker inte att du hänger med?  Testa dig
själv
Har du använt en mikrovågsugn? 
Har du TV med fjärrkontroll?  
En trådlös telefon i hemmet?
En  mobiltelefon? 
Har du någonsin vidarekopplkat din telefon till en annan
plats?  
Har du skickat eller tagit emot ett SMS?
Vet du vad en scanner är? 
Har du en dator där du kan komunicera via email?
Har du använt internet för att leta efter information?
Har du en online adressbok som kan uppdateras med
automatik?
Chattforum?
Blogg?

I påskhelgen var jag med man och barn i London för att
träffa den engelska delen av familjen. På restaurangen på
lördagkvällen sågs "Granny" 73 år i full färd med att skicka
textmeddelanden till dottern i Hazel Grove. Vi kallar henne
Cyber Granny.

Tidigt i våras var vi på besök hos vänner i Paris. Efter restu-
rangbesök, sent på kvällen, med utsikt över Eiffel-tornet,
försöker vi komma på hur titellåten till Onedinlinjen låter.
SMS far till Sverige och till England för att fråga…
Fortfarande idag har jag inte kommit på hur det låter, men
skall nu ge mig ut på internet för att finna svaret.

Sweor förändras - SWEA hänger med
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Jag har arbetat som en kansliassistent sedan 2002. Vartefter
SWEA växte och vi fick fler avdelningar behövde den
dåvarande administratören, Boel Alkdal,
avlastning så i samband med att vi 2002
flyttade över Medlemsregistret till ett regis-
ter på internet, tog jag över det arbetet. Jag
sitter i Seattle, USA och arbetar på distans
ca 10 timmar i veckan. Vissa tider på året
arbetar jag mer, andra mindre. Nu i
feb/mars/april är det årets mest arbetsam-
ma period på registret. Vi får nya
styrelsemedlemmar ute i avdelningarna,
styrelserna ska updateras, nya medlemmar
läggas in och nya listor tas fram. Parallellt
med det ska frågor besvaras, nya medlems-
ansvariga stöttas, updateringar göras, koder ändras och
skickas ut. Vidare sker ett samarbete mellan mig, kansliet
och avdelningarna för att alla nya medlemmar ska regist-
reras och snabbt komma med i nätverket. Jag sam-
manställer listor, adresshäfte och annat som styrelse och
kansli behöver.

Det bästa med SWEA är nog det enorma nätverket och
kontakterna man får över hela världen. Vi som bor utom-
lands har ofta ingen familj i närheten utan SWEA fyller det
tomrummet och ibland är vi som en enda stor familj, med
systrar på många ställen. Vi har samma grund och har alla
lämnat Sverige och vet hur det är. Vi har kul ihop, hjälper
varandra och stöttar varandra i kris.

Jag kontaktar Sweor över hela världen dagligen. Jag
besvarar frågor, ger tips och hänvisar dem vidare, både
inom SWEA men ibland även utanför. Det senaste året har
jag skött SWEA Kontaktprogram och besvarat många frå-
gor från sökande som vill bli Sweor och länkat kontakter
mellan olika personer boende utomlands. Via Medlems-
registret har jag ofta hjälpt väninnor hitta varandra. Fast jag
har också hjälpt en italiensk man hitta sin ungdomskärlek,
en adoptivdotter hitta sitt ursprung via adoptionspersonen
(som var SWEA), en man hitta sin gamla skolkamrat till en
skolträff och andra fall. Viktigt att veta är att vi aldrig läm-
nar ut uppgifter till folk som skriver utan tar kontakt med
den sökta och ber dem skriva till de sökande. 

Det är jättebra att det finns födelseår och flicknamn i re-
gistret, det underlättar att identifiera personer eftersom vi

inte har födelsenummer. Jag använder
nätverket privat för att hitta information
eller kontakter på olika platser över jorden.

Jag har bott i Seattle sedan sommaren
1997. Tidigare bodde vi i Sverige och båda
barnen är födda där. Vi beslutade oss för
att flytta till USA ett par år eftersom min
man är amerikan och barnen redan levde i
två kulturer när vi bodde i Sverige. Vi ville
ge dem den amerikanska kulturen i varda-
gen. Vi hade tänkt oss ett par år men är
fortfarande kvar efter åtta! Det beror

främst på att barnen nu är tonåringar rotade i samhälle,
skola och idrott, inte i ett medvetet val mellan Sverige och
USA.

Jag kommer från Trångsund, en förort öster om Stockholm.
Min mamma bor där och jag har många kompisar kvar och
brukar besöka den skola jag jobbade i när jag bodde i
Sverige. Jag brukar också besöka Edsbro, utanför Norrtälje
där mina systrar med familjer bor.

Det jag saknar mest i Sverige är mitt arbete som lärare, min
familj och mina kompisar. 

Det bästa med Seattle är att det finns mycket att göra
häromkring och det är nära till snön uppe i bergen under
vintern, även om vi inte åker skidor lika flitigt nu som tidi-
gare. Vi har vacker natur med berg och sjöar och nära till
havet. Jag gillar klimatet med årstidsväxlingar och det är
positivt med mindre temperaturskillnader än i Sverige. Jag
arbetar med den svenska skolan här i Seattle och tycker det
är kul. 

Jag gillar att fotografera, läsa, promenera och är sportin-
tresserad. Jag är med i ett par bokklubbar och gillar att träf-
fa kompisar i olika sammanhang.

Text: Lena Powers
Bild: Kerstin Alm

Vem är Lena Powers - ansvarig för SWEAs medlemsregister?
Här får du ett ansikte och lite bakgrund till namnet.
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SEKRETERARE
Tillsammans med SWEA Internationals ordförande, övriga styrelsemedlemmar,
skattmästare och administratör skall sekreteraren utarbeta dagordning och andra
skrivelser inför SWEA Internationals årsmöte och alla andra styrelsemöten.  Hon
skall även skriva protokoll vid dessa möten. I hennes arbetsuppgifter ingår också
att uppdatera "Summary of Resolutions" (sammanfattning av beslut tagna vid
SWEA Internationals styrelsemöten). Vidare skall hon vara sekreterarna i region-
styrelserna och lokalavdelningarna behjälplig i deras arbete samt vara tillgänglig
för rådgivning i föreningsfrågor.

Kvalifikationer: Den sökande bör ha ingående kännedom om SWEA Internationals
organisation och verksamhet och vara väl bevandrad i allmän föreningskunskap.
SWEAs protokoll och övriga handlingar skrivs ut på engelska, varför sekreteraren
måste ha utomordentligt goda kunskaper i det engelska språket. Datorvana är en
självklar förutsättning.

SWEA SÖKER SEKRETERARE OCH SKATTMÄSTARE

Val av Sekreterare och Skattmästare för SWEA International Inc. sker i oktober 2006 för mandatperioden från 1 januari 2007 till 31 december 2008.
Om Du är intresserad, så bör Din ansökan, med meritförteckning, vara SWEAs kansli tillhanda senast den 29 september 2006.

SKATTMÄSTARE
Skattmästaren ansvarar för det årliga bokslutet med tillhörande rapporter och för
årets budgetförslag, vilka hon presenterar vid SWEA Internationals årsmöte på
våren.  Hon ger, i samråd med SWEAs administratör, SWEAs styrelse förslag på
lämpliga revisorer, och förser dessa med erforderligt granskningsunderlag.
Skattmästaren övervakar att SWEAs investeringar och donationer sker i enlighet
med SWEAs syften och stadgar.  Hon är rådgivare till regionstyrelserna och
lokalavdelningarna i frågor av finansiell och redovisningsteknisk natur.

Kvalifikationer: Goda kunskaper i, och erfarenhet av, amerikanskt redovis-
ningssystem, helst med CPA (Certified Public Accountant / auktoriserad revisor)
eller liknande examen.

Alla utgifter i samband med uppdragen ersätts av SWEA International,  medan
själva posterna är oavlönade.  Arbetsintyg utfärdas av SWEA International.
För detaljerad arbetsbeskrivning, var god kontakta SWEAs Kansli:  
Tel. +1-760-918-9653, e-post: office@swea.org



Vilken värme och glädje i den internationella styrelsen! Från
lördag eftermiddags cykeltur bland villorna längs stranden i
Skanör till tisdag kvälls avslutning med Malmö-Sweorna på
Malmö konsthall. Nästan fyra långa dagar då vi fick tillfälle att
prata igenom många saker som rör SWEA och om hur vi vill ha det
i framtiden. Till rösterna som hörts via telefonkonferens varannan
vecka fick vi nu äntligen riktiga ansikten och människor.

Den lilla byn Skanör var väl vald som mötesplats. Där har Maud
Witt, RO i MAME, sitt sommarhus samt även Ninni Petterson
Wästberg, nyvald RO för OEMA. Flera mötesdeltagare bodde hos
Maud och Ninni, övriga på det trevliga Hotell Gässlingen. Mauds
hus blev tillhåll för flera luncher, middag och eftersnack till sent på
kvällen. Miljön och omgivningarna var utmärkta för förhandlingar,
arbete och vila. Och så god mat förstås. Men det behöver man ju
inte prata så mycket om när det gäller Skåne. Det tar man här på
något sätt för givet. Att vi vid Skanörmötet utsåg Tina Nordström
till SWEA 2006 års Svenska Kvinna kändes därför helt naturligt
och - Jätteroligt! 

Det formella årsmötet hölls på måndagen den 10 april. Vi hade
dryga tjugotalet åhörare hela dagen, vilket var trevligt.
Stämningen var hjärtlig. Styrelsen var bra förberedd på frågorna
som skulle behandlas och våra flitiga kontakter via telefonkonfer-
enser under året samt söndagens förmöte gjorde att vi alla var väl
informerade om de flesta punkter och detaljer på dagordningen.
Om beslut som togs på årsmötet kan ni, som är intresserade, läsa
i protokollet från årsmötet när det så småningom blir klart. Vad jag
vill berätta om här och nu är några andra viktiga områden som
styrelsen diskuterade under mötesdagarna;

SWEA  - mål för framtiden
Liksom alla företag och organisationer måste SWEA ständigt se
över sätten vi arbetar på för att vara fortsatt attraktiva som fören-
ing och nätverk. Regionindelningen har hunnit sätta sig på plats
ordentligt och det är dags att gå vidare för att ytterligare förbät-
tra arbetssätten.

Vi diskuterade fyra viktiga frågor om hur vi skall arbeta framåt;
medlemsregister, arbetssätt, kommunikation och image.

Medlemsregister
Vid ISM Budapest 2002 beslutade den dåvarande styrelsen att
investera i ett nytt system för medlemshantering. Detta var nöd-
vändigt eftersom den tidigare databasen var ofullständig och
föråldrad. Under en för kansliet mycket intensiv period framarbe-
tades ett ADB-program som sedan dess har använts för medlem-
sregistrering, betalmarkering, statistikframtagning och medlems-
sökning. Det har varit basen och hjärtat när vi gjort utskick av våra
nyhetsbrev och tidningar.

Sedan dess har avdelningarnas och medlemmarnas krav på till-
gänglighet och åtkomst samt den snabba utvecklingen inom IT-
området gjort att vi nu ser oss i behov av att satsa ytterligare
krafter på att arbeta fram ett ännu bättre sätt att ta tillvara den
potential vårt stora medlemsregister har. Styrelsen kommer att
med hjälp av kansliet och avdelningarna att ta fram en specifika-
tion på behov och önskemål och kommer sedan att med hjälp av
IT-konsulter ta fram ett förslag till nytt, alternativt omarbetat,
medlemsregister.

Arbetssätt
Framtidskommittén har arbetat fram ett förslag till förändrat
arbetssätt inom SWEA International och dess kommittéer.
Förslaget har inom styrelsen diskuterats grundligt sedan det först
presenterade i New Orleans för ett drygt år sedan. I Skanör
enades styrelsen om att nu börja arbeta efter detta förslag som
har gått under arbetsnamnet "Bubblorna".

Alla kommittéer rapporterar idag med automatik till den interna-
tionella ordföranden. Detta har varit en orimlig arbetsbelastning
för henne och ett ineffektivt sätt att sprida information. Tanken är
att vi skapar olika grupper ("bubblor") med besläktade arbetsom-
råden och kommittéer. Ett exempel är "Kulturbubblan" där alla
stipendier kommer att samlas. Eftersom alla större beslut fattas av
IS utses också en av styrelsemedlemmarna som kontaktperson i
varje grupp. Vad vi hoppas uppnå med detta är en större spridning
av informationen och en samlad syn på kommittéernas arbete.
Det handlar om mer samarbete och ökad kommunikation. Mer
om detta här nedan. 

Kommunikation
I Skåne brukar vi säga - God mad, möed mad och maden i rättan
tid.

Svårigheterna med att få rätt information till rätt personer i rätt tid
är inget unikt för SWEA utan något som verkar vara ett problem i
alla företag och föreningar. Vi producerar inom SWEA
International massor av information; en webbsida, en officiell
tryckt tidning (Forum), ett medlemsregister, Sweaguiden,
Kanslisajten och ett internationellt nyhetsbrev via E-mail, SWEA-
Nytt.  De här olika kommunikationsvägarna skall samordnas och
förpackas på ett modernt sätt med de nya möjligheter som nu
finns tillhands.

Utgångspunkten är att olika personer behöver olika information
vid olika tider.
1. Utomstående personer och företag och nyfikna 

icke Sweor skall få en viss information.
2. Sweor skall få mer info.
3. Styrelser och avdelningsordförande ytterligare mer 

information o.s.v.

Tanken är att göra en översyn över behoven och en omarbetning
av alla SWEAs kommunikationssätt och därmed tvinga oss till en
ansiktslyftning både utåt och inåt.

Image
Imagen är det sätt på vilket vi uppfattas av omvärlden. 
SWEA är en organisation för svenska och svensktalande kvinnor
som bor eller som har bott utomlands. SWEAs syfte är att värna
om det svenska språket, stödja och sprida kännedom om svensk
kultur och svenska traditioner, förmedla personliga och profes-
sionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan över
hela världen.  Så står det på hemsidan och på officiella dokument
och tidningar och detta vet vi alla som är aktiva inom SWEA.

Tyvärr uppfattas SWEA alltför ofta som en klubb för fina damer
som går på cocktailbjudningar. Vi måste stärka bilden av det star-
ka, kompetenta nätverket som finns ute i världen och i Sverige. Vi
måste visa på vår förenings unika kraft och förmåga att ta hand
om utflyttarna, hemflyttarna, och alla dem som blir kvar där ute.
För att lyckas med att förbättra vår image måste vi vara tydligare,
både internt och externt,  och visa vad SWEA verkligen står för
och värnar om. 

Den internationella styrelsen kommer under året att arbeta för att
detta skall bli tydligare både på internationell och på lokal nivå. 

SWEAs image skall visa att vi är en attraktiv och relevant organi-
sation för svenska kvinnor i alla åldersgrupper och i alla familjesi-
tuationer.

Text: Monica Hallworth, Regionordförande MEMA

SWEAs mål för framtiden - bättre kommunikation 
och marknadsföring av SWEA
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Bildkavalkad från årsmötet 
Bilder©: Monica Hallworth



Kultur och språk för svenskor och
2006 exploderar den japanska våren på sedvanligt manér.
Körsbärsträden lägger en rosa slöja över städer och lands-
bygd. Skolor och gymnasier firar färgstarka examenscere-
monier. Vid universitetet samlas studenter i kimono eller
kostym med rörda släktingar i sällskap. Mot denna roman-
tiska bakgrund är det inte svårt att förstå att SWEA har en
lång historia i Japan. 2008 har vi funnits här i 20 år. Med
ett lyckat Regionmöte i ryggen ser vi framtiden an med ny
energi.

Hur mycket passar in på din SWEA-avdelning? Jag är över-
tygad om att det är stora likheter mellan våra avdelningar,
oavsett var i världen vi befinner oss. Detta beror förstås mer
på vår svenskspråkiga bakgrund och mindre på platsen där
vi bor. Hur mycket kultur finns det inte i språket? Eftersom
två av SWEA:s krav* är svenskspråkighet och att du är
kvinna blir naturligtvis resultatet mycket lika över hela
världen.

Man brukar höra att japaner och svenskar har många
gemensamma drag. Vi är blyga, tystlåtna och vänliga. Vi
går långt för att undvika konflikter. Det finns även vissa
likheter mellan våra matkulturer. Samtidigt är Japan ett
mycket annorlunda land som i många fall känns tryggare
att uppleva tillsammans med landsmän. Det är stundtals
mycket svårt att göra sig förstådd. Här spelar SWEA en vik-
tig roll i många svenska kvinnors liv. SWEA blir en bro av
aktiviteter och upplevelser ut i det japanska samhället.

Vad gör då SWEA Japan för skillnad i våra liv? Vår program-
grupp ordnar hel- och halvdagsutflykter till platser i och
runt om Tokyo. Framöver kommer utflykterna också att
sträcka sig västerut i Japan. Programgruppen samlar
Sweorna kring japanska traditioner, seder och bruk. Detta
för att vi ska få en djupare kunskap om Japan. Till dessa
aktiviteter hör bl.a. teceremoni, kabuki-teater, bonseki.

Vi har även en festkommitté som låter Sweorna slå klackar-
na i taket på exempelvis danstillställningar. Kommittén
anordnar också kulinariska äventyr i Tokyos restau-
rangvärld.

Vår fadderansvariga Swea (tillsammans med andra öppna

och hjälpsamma Sweor) ser till att varje ny Swea känner sig
välkommen. Som nyinflyttad ges hon möjlighet att fråga
om allting i den japanska storstadsdjungeln. En gång på
hösten och en gång på våren försöker vi ordna en kaf-
femorgon avsedd främst för de nya Sweorna. 

Vi har också barngruppen. Gruppen träffas en till två
gånger i månaden i en park i närheten av någon Sweas
hem. Här kan barnen leka och hålla svenskan vid liv. Tanken
är också att mammor ska kunna knyta nya kontakter för
sina småttingar.

Vår matlagningsgrupp har ett arrangemang ihop med vår
duktiga japanska kock som inviger oss i genuin japansk
kokkonst. Vi brukar träffas en gång i månaden.
I vår bokklubb har vi blivit duktiga på att diskutera böcker
av olika slag. Det är inte höglitterärt utan myslitterärt som
vi har inriktat oss på. Vi försöker även att behandla bokte-
man som berör det japanska samhället och hur det är att
vara utlandssvensk. Det uppskattas att man har läst den
gemensamma boken, men det är inget krav för att få delta!
Vi träffas en gång i månaden.

2005 utvidgades SWEA Japan med en sektion utanför
Tokyo. Flitiga medlemmar i västra Japan (Kobe-, Osaka-,
Okayama-trakten) har gett avdelningen ytterligare bredd
och anordnar program i detta område. Vi har därmed upp-
nått det magnifika medlemstalet 71!

Sedan nio år tillbaka har några Sweor samlat sitt konstin-
tresse och visat upp det i den årliga konstutställningen i
Svenska Ambassadens utställningshall. Mottot har varit
"Japanese impressions - Swedish Expressions". Variationen
och fantasin är stor bland allt från akryl- och sumiemålning,
fotografier, textilhantverk till smyckedesign, keramik, ike-
bana (japanska blomsterarrangemang) och installationer.
Utställningen är populär och ett attraktivt sätt att nå ut till
japaner.

Den svenska julen betyder naturligtvis mycket för oss
utlandssvenskar. SWEA Japan anordnar varje år en
välbesökt julbasar på Svenska Ambassaden. I år är datumet

*två av kraven är svenskspråkighet och kvinna. Det tredje är att du bor eller har bott utomlands.
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japaner intresserade av Sverige
den 3 december, men förberedelserna börjar redan innan
sommaren. Flertalet Sweor klär sig i folkdräkt och låter den
svenska kulturen strömma ut bland tokyoborna. Basaren
ger både svenskar och japaner tillfälle att uppleva svensk
kultur och svenska jultraditioner. Här anordnas luciatåg och
försäljning av såväl svenskt hantverk som svensk julmat.
Basarens vinst är en förutsättning för SWEA Japans
stipendier och donationer. Det uppskattas att så många
medlemmar som möjligt deltar med sitt engagemang
genom praktiska förberedelser. Sweorna säljer lotter, bakar
och hjälper till under själva basardagen. Vi är många som
kommer med goda idéer och förslag vid planeringsmötena. 

Vartannat år delar vi ut ett stipendium som för närvarande
är på 500 000 JPY. Detta utdelas för studier inom svensk
kultur, historia, konst, språk eller litteratur. Stipendiet riktar
sig till dem som bor och verkar i Japan. Vi stöder också
Svenska skolan i Tokyo och köper in skönlitteratur som
eleverna får i gåva vid skolavslutningen i juni.

Vår senaste stipendiat 2005 var Aya Kobayashi. Hon tillde-
lades den generösa summan för att studera FMT-metoden
vid Musikterapiinstititutet i Uppsala. FMT-metoden betyder
funktionsinriktad musikterapi och är en neuromuskulär
behandlingsmetod. Musik och musikkommunikation är
medlet som används för att påverka en individs funktions-
nivå. Den har visat sig framgångsrik för behandling av olika
funktionsstörningar som t.ex. läs- och skrivsvårigheter,
motorikstörningar, DAMP/ADHD m.m. 

2004 fick Ayuko Agekura vårt stipendium för att avsluta sin
doktorsavhandling med fördjupning på Theodor Kallifatides
som prosaförfattare. Hon intresserar sig för faktumet att
han både är en framgångsrik författare och har invandrar-
bakgrund i Sverige. Hennes syfte var att träffa författaren
och genomföra intervjuer och samla material för sin upp-
sats.

Den konstnärsintresserade Yoko Yamano blev en välförtjänt
stipendiat 2000 för att fördjupa sig i Sveriges berömda glas-
blåsartillverkning vid Kosta Glasskola. Hon har därefter
fortsatt sin framgångsrika utveckling vid konstfack i

Stockholm. Hös-
ten 2004 hade
hon en utställning
på Galleri U i
Tokyo. Här kunde
vi få njuta av
hennes vackra
hantverk och någ-
ra av oss blev även
lyckliga inne-
havare av några
av hennes glas-
konstverk. Det är
fantastiskt att kun-
na få dela med sig
av medel som gör
det lättare för unga människor att fördjupa sig i studier av
olika slag. Personligen får individen uppleva den svenska
kulturen och naturen på nära håll. Efter studietiden har per-
sonen stor möjlighet att sprida vidare delar av den svenska
kulturen som i fusion med den japanska kan få ett mycket
vackert resultat inom olika ämnesområden. På så vis bidrar
SWEA Japan till att svensk kultur, konst och litteratur sprids
globalt.

SWEA Japan har årligen två stora möten; en "välkommen-
tillbaka-kväll" i början av hösten samt ett årsmöte i början
av februari. Som alla vet går Regionmötet av stapeln på
hösten. Vi stod för värdskapet 19-23 oktober 2005. Det
gav en god eftersmak. Nu ser vi fram emot en spännande
sammankomst i Perth 18-21 oktober 2006.

SWEA Japan har en egen hemsida 
http://www.chapters-swea.org/japan och ger ut en tid-
ning, SWEA Nippon, som utkommer två gånger per år.
SWEA Nippon är ett öppet forum för våra medlemmar. Här
kan de berätta om upplevelser och tipsa om exempelvis
resmål eller aktiviteter i Japan. Den fungerar självklart som
en dokumentation över vår verksamhet för framtiden. Ta
en titt på hemsidan - senaste numret ligger redan där!

Text och bilder av Petra Lindberg Hultén©, SWEA Japan
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Svenska smultronställen 
Är du i Sverige i sommar? Res till Norrland, Västkusten eller  

StartrÄsk
Text och bild: Elisabet Steiner, SWEA Zürich

Om du tar flyget till Umeå från Stockholm, det tar 50
minuter, och sen kör med bilen över Umeälven,
Vindelälven, och sen Öreälven i ungefär 50 minuter till, och
sen svänger in på riksväg 365, så kommer du till en
avtagsväg med en sån där röd och gul skylt som det står
Degernäs 2 på; en spikrak grusväg, som backe upp och
backe ner leder rätt in i skogen utan tecken på mänskligt liv
- jo förresten, där var ju ett jakttorn. Men precis när du
kanske drabbas av lappsjuka och börjar titta efter en vänd-
plats, öppnas landskapet upp och du kommer till några
utspridda hus med åkrar runt omkring som håller skogen på
lite avstånd. Kring de sex husen och tre sommarstugorna

som vi pratar om
står röda ladugår-
dar tomma och
tysta och vittnar
om en tid som
flytt. Alla ladugår-
dar? Nej! Längst
in i byn finns en
gård som motsät-
ter sig all ned-
läggning. 
Där mjölkmaski-
nerna fortfarande

startar varje morgon och kväll och där djur och människor
trängs om platsen med uthus, traktorer och redskap. Där
bor min äldsta bror med familj. Han som tog över jord-
bruket.

Om du då sätter dig där på gärsgårn och hänger tandköt-
tet en stund och tittar rätt över bäcken så får du syn på det
som måste vara byns äldsta byggnad. Det är en timmerstu-
ga, ja hellre nästan som en lada eller ett härbre. Sanningen
är att den inte är gammal alls, utan blev färdig för bara
några år sen, men den har lämnats ifred att gråna helt i
öster, medan den bränts vackert gul-orange av solen i
väster. Det är mitt smultronställe! Det är det ställe vid bäck-
en där jag brukade åla mig under elstängslet när jag var
liten, för att smita ner till vattnet utan att väcka kornas upp-
märksamhet, för jag var lite rädd för dem. Men grisarna
avslöjade mig alltid. De som vi höll i en gammal brädlada
och som vi slaktade innan jul varje år. Där satt jag sen på en
sten i det glittrande och porlande vattnet och lyssnade på
rasslet från asparna, drömde mig bort till den stora världen
därute och sjöng gamla favoriter av Tutta Rolf: - Varfööör
försakaaa en enda liten stilla kyss, kyssen kommer kanske
aldrig tillbaaaka. (Jo, vi hade teve.)

Hursomhelst, jag ville ju bara bort, jag. Ju längre bort desto
bättre. Gamlingarna i byn trodde visserligen att dom visste
bättre: - Jaaja, fär du ba jänta, män vänt ba, du köm häm
igen! Hä göör däm. Stön. Så himla irriterande. Jag menar,

vem ville väl bo i Bjurholms kommun om man kunde välja?
Jo, det var just det. Med trettio fyllda var jag bosatt i
Schweiz och födde en dotter - och då hände det. Ett blad
vändes nästan hörbart inombords och mina ögon blev fuk-
tiga (inbillar jag mig) och jag började tänka i termer som
"hem", "mark", "tomt", "aspar", "bäcken" och "sko-
gen". Jag var perplex. Visserligen hade jag sett hos mina
bröder vad det betydde att ha marken i blodet - men jag
var ju annorlunda, eller hur? Men, nej, nu blev det viktigt
att bygga ett näste till min avkomma; bara rötterna bakåt
skulle leda in i framtiden kände jag. Medan min man lika
naivt som förhoppningsfullt undersökte tillgång och efter-
frågan på sommarbostäder på den svenska västkusten,
delade jag raskt ut uppgifter till släkten därhemma. Timmer
skulle hämtas från skogen, den bästa timmermannen lockas
ut ur sin gömma, lantmäteriet beställas och det skulle grä-
vas för vatten och el. Och jag lyckades övertyga min man.

- Där är en fin plats, sa äldsta brorsan och pekade mot den
stora talllunden på höjden, där vi stod en sommarkväll.
Men jag stod och tittade åt ett annat håll. Där grisladan en
gång hade stått. - Nämen inte i dän där gröbba?! kom det
då vantroget till svar. Det träskhålet?! Tänk på all mygg!
Och ingen utsikt! Män, alltså dom som har auktoritet i
sådana här frågor, samlades för att tala mig till rätta. I gum-
mistövlar, flanellskjorta och keps stod dom och pekade med
hela armar och sparkade ibland på ett traktordäck för att
understryka ett särskilt viktigt argument. Jag gick till
mamma som man
gör när det gäller. -
Du mamma, inte är
det väl blött där
nere fastän det är
så nära till bäcken?
Jag minns aldrig att
ladan stod i vatten
ens under vårflo-
den. - Nej, sa mor.
Där står det aldrig
vatten. Bygg där
du.

Det följde somrar av blod, svett och tårar, ett äventyr,  som
inte tagit slut än och som trots mina ivriga protester fick
arbetsnamnet Träsket. Vi spikade själva upp innerväggar
och byggde in kök och badrum, innerdörrarna är hemgjor-
da också, och det kändes storartat. Liksom att när folk kom
och hälsade på, blev de sittande och ville så ogärna gå igen.
Det är ljuset, ser du. Det är det vänliga ljuset som gör det.

Kommun: Bjurholm,7 mil väster om Umeå. Landskap: Ångerman-
land. Län: Västerbotten. Tillgångar: älgfarm, hästläger, kanoting,
naturstigar, fiske, golfbana, vandrarhem, sjöcamping. Övrigt:
Sveriges minsta kommun (!), belönad som den mest företagsvän-
liga kommunen i Norrland, utmärkt skola och åldringsvård, myck-
et snabbt Internet via kabel. Personliga favoriter: logdansen,
campingen, byaauktioner och den glesa biltrafiken, m.m, m.m.
http://www.bjurholm.se
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- tips inför sommaren! 
  Österlen eller till ditt eget paradis! Eller dröm dig bara bort...

Stillhet och ro på Österlen
Text och bild: Susanne Hederoth

Visst är fiskelägena och byarna på Österlen mysiga och
charmiga, men det jag tycker allra bäst om är stillheten och
ron. Att vandra på en öde strand, cykla på små grusvägar,
köra vilse med bilen eftersom det finns så många vägar
(och inte bär de dit man tror...) och ändå komma rätt, att
besöka Ales stenar på vintern eller i ösregn, att plocka blå-
klint och vallmo utmed vägkanten (ja, jag vet att de inte
håller mer än två minuter i vas, men det är ju att plocka
dem som är charmen), ja, helt enkelt, att bara vara. Jag kan
sitta på stranden och se ut över havet i timmar och bara
inbilla mig att resten av världen inte finns - det är avkopp-
ling för mig! 

Det här är en bok för
alla er som bär min-
nen av en svensk ö i
era hjärtan. Astrid
Hasselrot berättar om
“sin” ö - Lilla Kornö
på västkusten. Läs
historien om män-
niskorna på ön  -
med speciell beton-
ing på kvinnornas
historia. En personlig
och underbart
levande berättelse
om en tid som var
och den tid som är.
SWEA-erbjudande: Köp boken direkt från Astrid
(astrid@hasselrot-red.se) för 250 SEK per bok plus porto.
Vid köp av 10 böcker, får man den tionde boken gratis. 

Kust och hav i Bohuslän
Text: Jeanette Grommé-Pétrémand, SWEA Zürich

Jag är uppvuxen i Göteborg och mina föräldrar kommer
ifrån Schweiz och Tyskland. Själv flyttade jag till Schweiz för
att studera och blev sedan kvar här. Det är ofta jag blir till-
frågad var som är hemma egentligen och jag brukar alltid
svara att hemma det vet jag inte riktigt var det är men mitt
hjärta det slår högre när jag får vara i skärgården i
Bohuslän. När man bor på olika ställen och kanske börjar
undra var som är hemma egentligen, det är då de egna
smultronställena blir extra viktiga.

För några år sedan köpte vi äntligen det där huset som jag
alltid drömt om ute på en ö i Bohusläns skärgård. Varje
gång när vi tar färjan till Dyrö så är det som om stressen
blev kvar på bryggan och jag drar ner på takten och blir rik-
tigt lugn inombords. Visst finns det en del att fixa och
ordna när man väl är där, men det gör ingenting, man kan
ju inte bada, promenera, läsa och slöa varje dag... Vi
försöker vara där så ofta som det bara är möjligt. Varje
årstid har sin vackra sida; hösten och vintern med stormar
och ett hav som kokar, våren och sommaren när solen ski-
ner och havet glittrar...

Däremot har vi gjort den tråkiga upplevelsen att semestern
där alltid är för kort. Det känns alltid som om man kunde
ha hängt på en vecka till för att njuta och koppla av ännu
mer. Men det kanske just är det fina med ett eget
Smultronställe - man får aldrig nog av det.
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SVIV:s valextra 2006

SVIV kommer konti-
nuerligt under valåret
2006 att förse dig med 
information som är
speciellt intressant för
utlandssvenskar. Redan
nu kan du läsa intervjuer
med partiledarna och få
praktiska råd kring vad du
ska tänka på när du ska
rösta från utlandet.

MEDLEMSKAP TILL HALVA PRISET!

Bifogar en check (svensk eller  utländsk bank) utställd på
Föreningen Svenskar i Världen, SVIV (ej EURO-check)

Sätter in pengar på SVIV:s postgiro 504-1

Sätter in pengar på SVIV:s bankgiro 732-0542

Giltighetstid ………….....................................................
(ej American Express eller Diners)

Jag vill prenumerera på SVIV:s tidskrift för SEK 200 extra

Jag vill bara prenumerera på SVIV:s tidskrift för
SEK 250

Namn…………………………………........................................

Adress:…………………………………......................................

Postnr:…...................... Ort.................................................

Land: ...................................................................................

Föreningen Svenskar i Världen (SVIV) som bildades 1938 är en politiskt
och religiöst obunden organisation. Som officiellt remissorgan och profes-
sionell lobbyist bevakar vi nära 400 000 utlandssvenskarnas intressen.

Vårt motto är att bevaka, påverka och informera.
Genom föreningens instatser har det blivt möjligt att inneha dubbla med-

borgarskap och att brevrösta vid allmänna val. Ökat valdeltagande stärker
utlandssvenskarnas inflytande och vi gör nu en aktiv insats för att främja
detta inför 2006 års riksdagsval.

Vi arbetar med många frågor som berör olika grupper av utlandssvenskar;
förvärvsarbetande, pensionärer och studenter. Vi har fört förhandlingar
med flera departement om reformer i det nya pensionssystemet, vilket
drabbar den medföljande särskilt hårt, socialavgifter för företags utlands-
personal och ett bättre socialt skydd för medföljande.

Andra ämnesområden som vi följer är bl a skatter och utbildning (inkl
svenskundervisning utomlands). Vi har tagit initiativ till bättre svensk
beredskap vid kriser utomlands och samarbetar här med regeringskansliet,
med svenska föreningar utomlands, främst SWEA, samt svenska företag
med utlandsplacerad personal.

Som medlem får Du en rad förmåner, bl a kortare juridisk rådgiv-
ning, nyhetsbrev som e-post samt biluthyrning, hotell mm.

Logga in dig på vår nya interaktiva hemsida för att delta i debatt,
diskussioner samt bygga nätverk. Läs mer på www.sviv.se.

Kerstin Gustafssons klassiska handböcker Bosättning utomlands resp.
Återflyttning till Sverige kan Du köpa till reducerat pris.

Sweor kan nu efter överenskommelse mellan föreningarna teckna
medlemskap i SVIV för halva priset, dvs SEK 250.

Om Du är intresserad, bli medlem direkt via www.sviv.se eller sänd
in kupongen till SVIV, Box 5501, SE-114 85 Stockholm.

Belasta mitt kontokort...................................................

nr ………………………....................................................

Jag är medlem i SWEA!

Jag vill bli medlem för SEK 250!

SVIV erbjuder rabatterat medlemskap
första året för världens alla Sweor!

SVIVs nya hemsida
Svenskar i världen, eller SVIV, lanserade sin nya hemsida i början av hösten 2005 och den har blivit en stor succé.

“Ska du flytta utomlands?” med mängder av information
av olika slag, t.ex. svar på följande frågor:
Var skall man betala skatt?
Hur löser man boendet bäst?
Kan man ta med sig studiemedlet?
Sidan innehåller också ett diskussionsforum, där du kan
ställa frågor och ge svar till
andra medlemmar. 

Du kan lägga upp en egen sida
med information om dig själv,
fotografier etc. 

Du kan söka efter andra
utlandssvenskar eller anmäla
olika lokala aktiviteter, som du
tycker kan vara spännande för
andra medlemmar.

Dessutom innehåller sidan,
precis som tidigare, massor av
information om viktiga saker
som händer i Sverige, t.ex. nya
pass,  val, SVIV:s stipendier
(t.ex. det nya stipendiet för
globala nomader i sambarbete
med SWEA). 

En av nyheterna är SVIV:s “community”, där du kan registrera dig helt gratis. 

När du har registrerat dig på sidan får du ett brev i din interna brevlåda på sidan, som berättar mer om vad som finns på
sidan och hur du bäst kan använda den. Titta t.ex. på de här två delarna:

www.sviv.se
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SVIVs hemsida

“Jag bor utomlands” med information för 
utlandssvenskar, som t.ex. 
Vill du knyta kontakter med andra utlandssvenskar?
Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer i Sverige?
Vad ska man tänka på vid återflyttning till Sverige?



Women’s International Network (W.I.N.) är den största
föreningen i världen för kvinnor inom näringslivet.
Föreningen grundades 1998 i Milano av Kristin Engvig. 

W.I.N. vill inspirera kvinnliga ledare till att agera interna-
tionellt genom att utveckla och skapa nätverk mellan kvin-
nor. 

Varje år hålls en W.I.N.-kongress och 2005 ägde den rum i
Genève och huvudämnet var “Leading for the Future” -
alltså ledarskap för framtiden.

Representanter från många stora företag deltog, t.ex. från
IBM, Shell och Procter & Gamble, liksom ett flertal kvinn-
liga företagsägare. Kristin Engvig, W.I.N.s grundare och
hennes mångkulturella team gjorde det möjligt för kvinnor
att dela sin övertygelse och sina idéer rörande olika projekt
med syftet att skapa en bättre värld. En petition rörande
nödvändigheten av att omedelbart vidta åtgärder mot
människosmuggling lades fram och undertecknades.
Representanter från tredje världen höll workshops
fokuserande på de enorma problem kvinnorna i deras olika
länder konfronteras med dagligen, eftersom de fortfarande
betraktas som mindre värda, trots sina viktiga bidrag till
utbildningen och ekonomin. Bland dessa kan nämnas
Charity Nwako Ohadiugha från Nigeria som presenterade
idéer för hur småföretag ledda av kvinnor kan hjälpa till att
minska fattigdom och skapa en bättre framtid för barnen.

Kristin Lund, korpral i den norska armén och just hemkom-
men från en mission i Afganistan, höll ett föredrag om vik-
ten av förståelse och respekt för ett lands traditioner vid
försök att genomföra demokratiska val och lagar och skapa
bättre levnadsvillkor. 

W.I.N. (Women’s International Network)

Marianne Raynaud deltog i kongressen för första gången
2005, i första hand för att försöka hitta andra kvinnor med
erfarenhet av marknadsföring, för att bättre kunna sprida
ett digitalt pedagogiskt material som hon har tagit fram.
Efter tre dagar hade hon knutit många kontakter och bör-
jat skapa ett nätverk, som hon hoppas ska hjälpa henne
framöver. Marianne hoppas att fler, och framför allt fler
yngre, kvinnor ska delta i den årliga W.I.N.-konferensen
framöver för att lära sig mera om alla de möjligheter som
står öppna för dem som är beredda att “följa sina dröm-
mar”. 

Vill du veta mer om W.I.N, kontakta gärna Marianne 
(marianne.rayanud@free.fr). Marianne Raynaud har även
en hemsida för att ge hjälp åt engelsklärare över hela
världen (www.qualitytime-esl.com).

Text och bild©: Marianne Raynaud
Översättning och bearbetning: Susanne Hederoth

Marianne Raynaud och Kristin Engvig, W.I.N.s grundare

Kristin Lund och Marianne Raynaud 

Marianne Raynaud, Margot Cairnes och Mary Schnack
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Hausse på svenska bokbörsen

Förra årets mest sålda skönlitterära bok i
Sverige var inte skriven av Dan Brown
eller J K Rowling. Inte heller av Jan
Guillou, Henning Mankell eller Liza
Marklund. Nej, det var Kajsa
Ingemarsson som med sin Små citroner
gula (2004) toppade försäljningslistan
med över 250 000 exemplar. Men det
räcker inte med det. Hon kammade
också hem en "platinapocket" för
samma roman i årets Pocketgala. För att

få en sådan krävs mer än 100 000 sålda exemplar. Liza
Marklund klarade detsamma, men i deckarklassen, med sin
Röda vargen (2004). Ingemarssons bok låg även i början av
detta år etta på pockettoppen, försäljningslistan, tills hon
helt nyligen blev omsprungen av Monika Fagerholm och
Den amerikanska flickan. 

När Expressen i januari frågade Kajsa Ingemarsson varför
hennes bok gått så bra sa hon:  - Jag tror det är en bok som
det är lätt att känna igen sig i. Det handlar om vanliga män-
niskor - "det hade kunnat vara jag". Och så har den ett
positivt budskap. Det handlar om att fastna i något, att det
skiter sig rejält - och att det går att ta sig ur det. Det finns
alltid en väg framåt.

Jag vet inte om hon har rätt. Det är en mycket banal bok
och det terapeutiska feel-good budskapet är inte särdeles
starkt. Huvudpersonen Agnes blir varken jättelycklig eller
gör kometkarriär. 

Snarare handlar det om att Ingemarsson är en professionell
och driven berättare. Hon skriver bladvändare. Utan att
egentligen ha något att berätta. Det är skickligt gjort. För
även om man i varje läsögonblick ligger ett steg före Agnes,
så vill man ändå bläddra framåt för att se om ens aningar
besannas. Ska hon säga upp sig från franska restaurangen
på Fina gatan? Ger hon rockslusken Tobias korgen? Är det
töntige grannen som blir hennes nya kärlek? Antar hon
anbudet om delägarskap i charmiga kvarterskrogen? Ja, ja,
ja och ja. Man vet det och därför läser man. 

Någon nominering till förra årets Augustpris, bokhandlar-
nas eget litterära pris, blev det dock inte för Små citroner
gula. Det hade varit helt otänkbart. Kajsa Ingemarsson
ingår inte i det finkulturella kretsloppet. 

Det gör däremot fin-
landssvenska Monika
Fagerholm, som vann i
romanklassen med just Den
amerikanska flickan. Samma
kväll som hon tilldelades
priset bestämde Albert
Bonniers förlag att snabbt
trycka 25 000 nya exemplar
för att tillgodose julhandelns
behov. Det räckte inte.
Upplagan tog slut och ny
kunde tryckas först i januari.
Hennes roman hade redan
när den kom ut i början av
året fått lovord av i stort sett
alla kritiker och benämnts som "en världsförfattare i var-
dande". Kanske vår nästa svenska stora litterära exportpro-
dukt? Svensk litteratur har ju visat sig vara hett byte på den
internationella (främst tyska) bokmarknaden. Liza, Håkan
och Henning säljer förstås bra, men också Marianne
Fredriksson och Mikael Niemi.  

Mikael Niemis roman Populärmusik
från Vittula, som ju också belönats
med ett August-pris (2000), har hit-
tills sammanlagt sålt i häpnads-
väckande 800 000 exemplar. Och den
säljer fortfarande. Den är en av alla de
böcker som fortfarande, mer än fem
år efter första utgivningen, finns lätt-
tillgänglig i Pocket-shops många buti-
ker. Nu har den tillsammans med runt
fyrtio böcker av andra svenska för-
fattare även översatts till turkiska för
en lansering i Turkiet. Suget är mycket

stort. Svenska romaner förknippas inte längre med snö och
kyla, utan med värme och exotism. 65 000 böcker över-
satta från svenska har sålts i Turkiet redan. 

Niemi själv är mycket populär bland framförallt kurderna.
På en bokmässa i Istanbul under hösten talade han om sin
Vittula-roman och situationen för tornedalssvenskarna.
Språksituationen i svenska Tornedalen, med både svenska
och finska som modersmål, skapade igenkänning hos de
tvåspråkiga kurderna. I hemmet pratas kurdiska men i
skolan tvingas alla tala turkiska. Niemis roman har en
postkolonial potential som man väl aldrig kunde ana när
den kom 2000.  
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Men förhållandet kan också
vara det omvända. Vårens stora
svenska försäljningssuccé blir
nog Tätt intill dagarna.
Berättelsen om min mor. Den
svenske prisbelönte journalisten
Mustafa Can (uttalas Jan) är
född i Kurdistan och har skrivit
en bok om sin nu döda mor
Güllü, som kom till Sverige på
60-talet. Hon födde femton
barn, varav sju dog, lärde sig
aldrig svenska, förblev analfa-
bet och framlevde sitt liv som

kurdisk mor i en lägenhet i en förort till Skövde. Mustafa
Cans porträtt är en kärlekshandling till en mor som han
växte ifrån. Romanen har mottagits med stark empati av
svenska kritiker och den har all chans att toppa försälj-
ningslistorna i slutet av året. Redan nu är den tryckt i en för
Sverige enorm upplaga. Hur stor vill ingen säga.
Anledningen till förhandshaussen ligger ett par år tillbaka i
tiden då modern fortfarande levde. Mustafa Can var som-
marpratare i P1 och ägnade programmet åt berättelsen om
sin mor och kärleken till henne. Ingen sommarpratare har
någonsin blivit så hyllad. Radions växel brakade samman av
alla som ville vissa sin uppskattning. 

Håkan Nessers senaste har
också alla förutsättningar för
att gå hem hos publiken. Han
har ju gjort det förr. Hans tio
romaner om kriminalinspektör
van Veeteren har ju gjort
succé inte bara i Sverige utan
framförallt utomlands. Nya
romanen Människa utan
hund verkar vara något allde-
les särskilt. Man får tydligen
vänta hela 150 sidor innan det
där händer och då är det inte
speciellt uppseendeväckande.
Inget blodigt mord. Bara ett
….. Först på sidan 184 träder den för Nesser nye kriminalin-
spektören, van Veeterens arvtagare, Gunnar Barbarotti in i
den finurliga och annorlunda kriminalberättelsen. Inte bara
deckaren är ny, även platsen. Nu handlar det om Kymlinge,
en liten ort, vilken som helst, i mellersta Sverige. Men en ort
som säkert lånat drag av Kumla, Nessers barndomsstad. 

Själv vill jag gärna flagga för
Klas Östergrens nya roman
Gangsters. För oss som läste
och gillade Gentlemen på
åttiotalet är Gangster en efter-
längtad bok. Den bygger
vidare på Östergrens succéro-
man på ett berättartekniskt
intressant vis. Då och nu
blandas, författare och fiktiva
personligheter flyter samman i
en spännande berättelse. 

Romanen var segertippad efter
sin Augustprisnominering i
höstas men fick inte den försäljningsskjuts som en vinst
alltid ger. Men den hamnade trots allt på en åttondeplats i
bokhandelns julförsäljning. En nyutgåva i korrespon-
derande layout av Gentlemen kom ut samtidigt med den
nya romanen, för dem som missade eller läste sönder
orginalutgåvan från 1980. 

Ett av de yngre svenska litterära
stjärnskotten Jonas Hassen Khemiri
har under våren kommit med sin
andra roman. Han debuterade
storslaget 2003 med Ett öga rött, en
roman i svensk invandrarmiljö, skrivet
på ett språk som liknats vid Rinkeby-
svenska. Romanen har hyllats fram-
förallt för sin språkliga kreativitet och
många betraktade nog Khemiris språk

som autentiskt, som representativt för en ny generation
ungdomar med kulturellt blandad bakgrund. Men Khemiri
är en mycket medveten författare och leken med ord och
meningsbyggnad får snarare ses som innovativt än realis-
tiskt. Han är uppvuxen på Söder i Stockholm med svensk
mamma och tunisisk, fransktalande pappa, ganska långt
från en arabisk förortsmiljö med andra ord. Ett öga rött blev
naturligtvis prisbelönad och intog platsen som årets mest
sålda pocket 2004. Den nya romanen heter Montecore - en
unik tiger och den har åtminstone fått min 19-åriga dotter
att inte bara fnissa utan även skratta högt. 

Och den som väntar på en ny bok av Liza Marklund
behöver inte vänta längre. Annika Bengtzon kommer igen i
romanen Nobels testamente redan i juni i år. 

Ann-Sofi Ljung Svensson
SWEA Malmö 
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Scandinavian Airlines finds a new way
to stretch your dollar. Economy Extra.
And, your dollar isn’t the only thing that will be stretched. Wider seats let you stretch
your legs, your elbows, your back. Amenities like check-in at the Business Class counter, 
seating in a separate cabin with wider seats and internet access* stretch the limits of what 
you normally can expect for a full economy fare. For more information, visit fl ysas.com.

* Available in all classes, additional charges apply.

Economy Extra from
Scandinavian Airlines.
A higher class of Economy.



SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET
Tel: +46-8-592 571 00

www.sshl.se

SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA
Vi erbjuder gymnasie- och grundskoleutbildning åk 7-9.
Undervisning på svenska och engelska.
IB-program sedan 25 år med mycket goda resultat.


