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MEDARBETARE SÖKES TILL SWEA-GUIDEN
Hitta ut, hitta rätt, hitta hem!
SWEA-guiden är vår egen uppslagsbok med information om allt som rör att Leva
och Bo Utomlands och att komma hem igen. Istället för att “googla” på varje enskild
information du söker, kan du hitta den direkt på vår websida.
Vi har dessutom lokal platsinformation från de flesta av våra avdelningar. Denna är
i stort behov av uppdatering.
För att hålla SWEA-guiden så aktuell som möjligt, behöver vi förstärkning med en
erfaren Swea. Vi söker en kvinna som har flerårig mångkulturell erfarenhet, intresse
för olika kulturer samt som också känner väl till vår svenska kultur.
Kvalifikationer:
• Att vara webbkunnig
• Att kunna uttrycka sig med lätthet i skrift
• Att ha ett bra ordningssinne och vara strukturerad
• Att vara nyfiken och ihärdig
• Att vara snabb
• Att ha ett stort intresse av att dela med sig av sina erfarenheter.
• Att ha empati med sina medmänniskor
Notera att SWEA är en ideell organisation, att alla våra medarbetare är medlemmar
och att vi arbetar ideellt. Som medlem i SWEA är du en del av vårt globala nätverk
och ett uppdrag inom SWEA kan ge dig nyttig erfarenhet och ett arbetsintyg, som
kan användas vid framtida arbetsansökningar.
För mer information, vänd dig till:
Monica Rabe
key07@mac.com
Ansökan med bifogat CV skickas till:
Anna Rönneskog, sammankallande Redaktionskommittén, anna@ronneskog.com

VALBEREDNINGEN SÖKER
KOMMITTÉMEDLEMMAR FÖR 2009
Kära Sweor!
Nu söker Valberedningen kandidater till SWEA Internationals kommittéer som skall
utses vid Världsmötet i Washington i april 2009. Mandattiden löper på två år.
Medlemmarna i kommittéerna skall vara Sweor intresserade av, och gärna med
specialkunskaper inom, kommittéernas uppdragsområden.
Det är både roligt och lärorikt att sitta med i en kommitté. Här får Du verkligen en
känsla för SWEAs betydelse som internationell organisation med kontakter och
samarbete över hela världen. Det är genom kommittéarbete Du kan vara med och
påverka SWEAs utveckling och framtid på såväl det internationella som på det regionala och lokala planet. Arbetsintyg utfärdas. Erfarenhet av internationellt arbete
inom SWEA anses vara en merit.
För att Valberedningen skall kunna nominera kandidater till väl fungerande kommittéer, behöver vi veta inom vilka områden Du skulle vara intresserad att göra en
insats.
På www.swea.org finner Du en uppställning över kommittéerna, en kort sammanfattning av deras uppdrag och anmälningsblankett. Vi ber Dig att så snart som
möjligt, men senast den 2 februari 2009, meddela oss vilken eller vilka kommittéer som Du skulle kunna tänka Dig att ingå i och rangordna dem efter Ditt intresse.
För mer information och eventuella frågor, kontakta Mona Johnsson, sammankallande i Valberedningen,
e-post: monaswede@earthlink.net.
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LEDARE

Till Sweor i alla länder,
Visste ni att majoriteten av den halva miljon svenskar som är bosatta utomlands,
är kvinnor? Vad är det som gör att så många kvinnor flyttar utomlands? Är det
på grund av kärlek, studier, jobb, eller väderlek? Är det kanske passionen för en
sport eller äventyrslängtan som lockat oss till andra breddgrader?
Alla har vi en egen, unik, historia om hur vi hamnat där vi är idag. En del av oss är
nyutflyttade, andra har bott utomlands länge. Vi är singlar, sambos, gifta, separerade, skilda, änkor. Mammor, far- och mormödrar. Studenter, anställda, medföljande, egenföretagare och pensionärer. Någon är uppvuxen med utstationerade
föräldrar, någon har återvänt till Sverige.
Som bosatt i utlandet går man från att vara turist till invånare. Man försöker laga
paella som spanjorerna och risotto som italienarna, man acklimatiserar sig och
skapar en vardag med allt vad det innebär. Man läser på om landets historia,
försöker förstå regelverk, språk och kultur.
Läs mer om utlandssvenskar på sidan 18 och Gunilla Carlssons bokrecension
om att växa upp i en tredje kultur på sidan 40.
Det svenska språket kan lätt hamna i skymundan då man bor utomlands. På
samma sätt som svenskan för den utlandsboende kan komma att präglas av
det språk man talar dagligdags - om det så är engelska, franska, kinesiska eller
ryska - kryper svenskan in andra språk, som talas i dagens Sverige. Läs Jasenko
Dervisics intressanta observationer på sidan 37.
I detta nummer kan ni även läsa om SWEAs sommaraktiviteter, SWEA Arts utställning i Bryssel, teckningstävlingen som nu avgjorts och inte minst om vår ”mamarazzi”, Kerstin Alm som tilldelats Eliason Award av den svensk-amerikanska
handelskammaren i Los Angeles.
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till Susanne Hederoth, tidigare Forumredaktör, för alla råd inför detta vårt första nummer av Forum. Tillsammans med
Jenny Redin ska jag försöka göra en så bra medlemstidning som möjligt. Vi tar
gärna emot synpunkter såväl som kortare texter, längre artiklar, foton och tips på
mailadressen editor@swea.org. Kanske vill du berätta din historia?

Anna
ANNA SJÖBLOM, REDAKTÖR

SWEA I KORTHET
SWEA är en global ideell förening för svenskor och svensktalande
kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.
Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska
ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät
med länkar över hela världen, något som gör livet utomlands lättare.
SWEA ger stöd vid utflyttning och flytt mellan länder, samt välkomnar och stöttar vid återkomsten till Sverige.
SWEAs internationella nätverk blir allt viktigare som en betydelsefull resurs för det svenska näringslivet utomlands.
SWEA är idag en av de största Sverigefrämjande ideella organisationerna, vars mångfacetterade aktiviteter är en del av Sveriges
ansikte utåt och stärker banden till främmande länder.

SWEA stödjer projekt med svensk anknytning samt utbildning
genom stipendier.
SWEA har 8 500 kvinnor som medlemmar i ett 80-tal lokala avdelningar i ett 40-tal länder på fem kontinenter.
Föreningen grundades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson. Hon
har belönats med två kungamedaljer för sina SWEA- insatser samt
erhållit utmärkelsen Årets Svensk i Världen 1995 och Årets SvenskAmerikan 2006.
Prinsessan Christina, fru Magnuson, är föreningens hedersordförande.
SWEA Internationals ordförande sedan januari 2007 är Åsa-Lena Lööf.
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VÄLKOMNA TILL WASHINGTON D.C.
OCH SWEA INTERNATIONALS VÄRLDSMÖTE
16-19 APRIL 2009

SWEA Washington D.C. hälsar alla Sweor välkomna till SWEAs Världsmöte 2009. Förutom konferens och
årsmöte blir det utflykter, stadsvandring och museibesök. Det blir också välkomstmingel på House of
Sweden, festmiddag med underhållning på Capitol Hilton och ett utbud av efterresor.
Håll utkik på www.swea.org för mer information eller kontakta världsmöteskoordinator:
Anne Marie McGowan, swea2009@gmail.com
eller SWEA DCs ordförande: Cecilia Westling, washingtondc@swea.org
Sista anmälningsdag är 15 januari 2009
Hjärtligt välkomna önskar SWEA Washington D.C.
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ORDFÖRANDE

Kära Sweor!

Tiden rusar i väg. Nyss talade vi om sommar, sol och bad och nu står
julen snart för dörren. Många avdelningar planerar redan för luciatåg
och julmarknader, men innan vi når så långt vill jag berätta lite om sommarens aktiviteter samt hälsa Forums nya redaktör Anna S
Sjöblom och
hennes medarbetare Jenny Redin varmt välkomna.
I år stod SWEA Västerås för den traditionsenliga Sverigemiddagen med gäster från när och fjärran. På programmet fanns guidad tur och middag på Tidö Slott, drink och storbildsinformation
om Västerås i Stadshuset, där vi även fick träffa Mikael Genberg
som planerar att sätta ett hus på månen (www.lunaresort.com)
och högtidlig middag på Stadshotellet. Dominika Górecka och
Carla Jonsson mottog sina stipendier och Årets Svenska Kvinna
Inger Schuberth hyllades.
För andra året i rad utdelades Sigrid Paskells stipendium i
Scenkonsterna på Confidencen. Ida Falk Winland mottog stipendiet av vår hedersordförande Prinsessan Christina Fru Magnuson. Det är en fröjd att få träffa dessa talangfulla kunniga och
trevliga stipendiater och när det gäller Inger Schuberth är vi förstås extra stolta då hon är vår alldeles egen Swea. Inger höll ett
mycket spirituellt tacktal till SWEA.
Kommittén för Litteraturstipendiet tillsammans med SWEA
Stockholm passade i september på att anordna en träff på
Livrustkammaren, när Dominika Górecka kom på besök i
Stockholm. San Francisco-Swean, tillika ÅSK 2004 och Årets
Svensk-Amerikan 2008, Barbro Osher höll ett mycket uppskattat
anförande och evenemanget avslutades med middag på Nobelmuseet.
Kerstin Eriksson Splawn som förvaltar SWEAs tre stipendiefonder berättar om dessa lite längre fram i tidningen.
A SWEAs nätverk fungerar kunde vi klart konstatera, när orAtt
kanerna Gustav och Ike nu i höst drabbade Louisiana och Texas.
T
Hjälpinsatserna koordinerades skickligt av Tina Klintmalm, regionordförande i MAME och vicekonsul i Dallas. Många Sweor
ställde upp och öppnade sina hem för nödställda och alla i området visste vart de kunde vända sig. Lite kuriosa, New Orleans
ordförande Hanna Haile upptäckte, att flera av Sweorna inte
behärskade konsten att skriva textmessages (sms) på sina mobiltelefoner. Eftersom detta kan vara det enda sättet att kommunicera på om telefonnätet slås ut, initierade hon genast smsundervisning för sina medlemmar. Klokt handlat av en Swea i
tiden!
Vårt Världsmöte 2009 äger rum den 16-19 april i Washington DC under de berömda körsbärsträdens blomning. Vi kommer

att bjudas ett intensivt och
mycket intressant konferensprogram, fyllt av såväl
inspiration som praktisk
kunskap. Här ingår också
förstås SWEA Internationals årsmöte. A
Att detta
Världsmöte går av stapeln mitt i världens maktcentrum gör det
särskilt intressant. För dem som väljer att inte delta i SWEAs konferens finns möjlighet till spännande utflykter. Vi får också tillfälle
att besöka det fantastiska House of Sweden vid Potomac-floden,
där svenska ambassaden finns. Washington-Sweorna har lagt
ned ett enormt arbete för att vi ska känna oss välkomna. Ni kommer väl? Anmälan finns på hemsidan!
SWEA fyller 30 år 2009! Det ska vi fira och denna gång gör
vi det på ett lite annorlunda sätt. SWEA kommer att under sitt
jubileumsår samlas kring ett projekt vars mål är att stödja Nationalmuseum. Museets samlingar består av målningar, skulpturer, konsthantverk och industriell design. Kort sagt en svensk
kulturskatt! Vi kommer att samarbeta med Nationalmuseum
och avsikten är att vi ska bidra med en donation till denna Sveriges nationalinstitution, som lever under mycket ansträngda
ekonomiska förhållanden. Insamlingen sker dels genom våra
SWEA-avdelningar, dels genom donationer från enskilda Sweor.
Den insamlade gåvan ska användas för virtuella visningar av
det svenska kulturarvet världen över. Vi hoppas naturligtvis att
många SWEA-avdelningar och Sweor vill stödja detta med SWEAs
syften så väl överensstämmande jubileumsprojekt. I detta nummer av Forum kan ni läsa mer om hur det hela är tänkt.
SWEA Stockholm inbjuder till nästa Sverigemiddag i augusti
2009.
Till sist vill jag framföra mitt varma tack till alla medlemmar
som entusiastiskt deltar i SWEAs verksamhet världen över och
rikta ett stort tack till er alla som aktivt bidrar till SWEAs fortlevnad och utveckling, ingen nämnd men heller ingen glömd.
Jag önskar er alla en Fröjdefull Jul och ett Gott Nytt År.
Kära hälsningar,

Åsa Lena
ÅSA-LENA LÖÖF, ORDFÖRANDE

Ska du resa till USA? Elektroniskt godkännande krävs från den 12 januari 2009
För dig som tänkt åka till SWEA
SWEAs världsmöte i USA, eller som planerar att åka till USA
SA av annan anledning i upp till 90 dagar utan visum, är det
från den 12 januari 2009 obligatoriskt att ha ett elektroniskt godkännande innan resan påbörjas.
Ansöker om elektroniskt godkännande gör du genom att logga in på ESTA
ESTAs (Electronic System for Travel
T
Authorization) hemsida:
www.cbp.gov/esta.
En godkänd ansökan gäller i två år eller till passets sista giltighetsdag. Ansökan kan lämnas in när som helst, men senast tre dagar före avresan
rekommenderas. På amerikanska ambassaden i Stockholms hemsida, http://stockholm.usembassy.gov, hittar du blankett och mer information.
Viktig information inför världsmötet i Washington finns även på www.swea.org.
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STOR SWEA-SATSNING FÖR DET SVENSKA KULTURARVET

Nästa år fyller SWEA 30 år!

Vad är då mer passande än att sätta spår i den svenska kulturhistorien?
Under SWEAs jubileumsår 2009 kommer ett unikt projekt att genomföras tillsammans med Nationalmuseum i Stockholm. Tanken är att SWEA genom en insamling ska skänka en gåva till museet. Denna
gåva ska sedan utmynna i en film om Nationalmuseum och dess samlingar. I tre nummer av Forum
kommer vi att följa samarbetet. Först ut är Nationalmuseums informationschef Lena Munther, som
berättar mer om museet, den stundande renoveringen och samarbetet med SWEA.

När Nationalmuseum stänger för renovering
kan SWEA säkerställa fortsatt tillgänglighet
av det svenska kulturarvet.
Nationalmuseum i Stockholm måste stänga för renovering. Just nu pågår en förstudie i frågan
på uppdrag av regeringen. Under nästa år väntas besked om när stängningen kan ske, men vi
kan inte vänta. Redan nu pågår planering för evakuering och för att göra samlingarna tillgängliga
även i fortsättningen.
Då SWEA International består av ”utlandssvenskar” är kopplingen omedelbar. Vid årsskiftet inleds ett samarbete mellan SWEA och Nationalmuseum för att öka tillgängligheten till det svenska
kulturarvet.
TEXT: LENA MUNTHER, INFORMATIONSCHEF NATIONALMUSEUM

NATIONALMUSEUM ÄR INTE LIKVÄRDIGT
med den fysiska byggnaden på Blasieholmen
i Stockolm. Nationalmuseum är den totala
mängden föremål som finns i samlingarna,
en känsla och en historieberättare. Detta var
inget jag tänkte på då jag som åttaåring för
första gången besökte museet. Kontrasten i att
komma in i Nationalmuseums byggnad från
en snödammig, kall Strömkaj i gnistrande sol
var stor. Den stilla rymden i trapphallen, den
kontemplativa känslan och insikten av att vara
en del av historien bröt tvärt mot vinterdagen
utanför. Jag bär med mig två starka bilder från
detta första besök: Hanna Paulis underbart
lockande frukostbord i impressionistisk stil
tillsammans med Alexander Roslins mystiska
Damen med slöjan. När jag sedan förstod
innebörden av att konst som tillhör svenska
staten tillhör svenska folket, blev jag handlingskraftig. Mentalt gjorde jag genast anspråk
på dessa två målningar som alltid varande just
mina.
TIDEN GÅR. Idag har jag arbetat på Nationalmuseum i över tio år och har möjlighet att
ständigt fördjupa mig i konsten. Det som idag
gör starkast intryck är kanske inte enskilda
konstverk utan den samlade kulturskatt som
8

Nationalmuseum förvaltar åt staten. Samlingarna består av äldre västerländskt måleri från
medeltid till sekelskiftet 1900 tillsammans
med äldre såväl som samtida konsthantverk
och design. Sammanlagt blir det cirka 700 000
föremål.
SÅ HÄR I EFTERHAND har jag förstått att
det som bidrog till mitt starka intryck den
där vinterdagen i slutet på 70-talet är samma
faktorer som sakta bryter ned konsten: solen,
fukten och temperaturförändringarna. Det
som förundrar är att museibyggnaden från
1866 inte har anpassats eller renoverats sedan
byggstarten. För att kunna utföra det statliga
uppdraget att bevara kulturarvet ställer omvärlden och de egna experterna allt högre krav
på säkerhet, lokaler och klimat.
SEDAN SLUTET AV 1800-TALET har varje
museichef stridit för Nationalmuseums behov
av renovering och tillbyggnad. Tolv personer
med titeln överintendent har under sina förordnanden ständigt påpekat behovet gentemot uppdragsgivaren staten men det var den
trettonde överintendenten som nådde resultat.
Nuvarande överintendent Solfrid Söderlind
fick i våras det glädjande beskedet av reger-

ingen att man givit hyresvärden Statens Fastighetsverk i uppdrag att att göra en förstudie
av Nationalmuseums behov av renovering.
Ett första steg. Samtidigt pågår redan internt
planering och förberedelser för evakuering av
museet. Beskedet om när Nationalmuseum ska
stänga för en renovering väntas under nästa år
när förstudien är behandlad.
DET ÄR DÄRFÖR GLÄDJANDE att kunna
påbörja ett samarbete mellan Nationalmuseum och SWEA International under år 2009.
Samarbetet känns helt naturligt då man som
svenskfödd men boende i annat land ofta
vill värna om hemlandets kultur och historia,
samtidigt som Nationalmuseum har i uppdrag att vara tillgängligt. Detta i ännu större
utsträckning när vi blir ”ett museum utan hus”.
Basen är en årslång insamling där bidraget ska
användas för fortsatt spridning av det svenska
kulturarvet världen över. Tanken är att producera en film, på flera språk, om Nationalmuseum igår, idag och i framtiden. Filmen kan
lätt distribueras och visas i många olika sammanhang – bland annat på de platser i världen
där Sweorna bor. Nu skriver vi kulturhistoria.
Var med du också! ■

Nationalmuseum, ritat av arkitekt August Stüler. Uppfört 1866.
© Nationalmuseum

FAKTA NATIONALMUSEUM
Nationalmuseum är Sveriges största museum. Här ryms en konstskatt på inte mindre än 700 000 förmål – från målningar och skulpturer, till konsthantverk och design. Svenska konstnärer som Carl
Larsson, Anders Zorn och Carl Fredrik Hill möter här utländska mästare, som Rembrandt och Gauguin.
Det var Gustav Vasa som på 1500-talet lade grunden till denna

enorma samling. Uppsättningen växte under stormaktstiden genom
inköp, gåvor och krigsbyten. Två nyckelfigurer bidrog sedan till att ge
samlingen den betydelse den har idag. Den ene, Carl Gustaf Tessin,
var svensk ambassadör i Paris på 1740-talet och köpte där förstklassiga franska konstverk. Den andre var Gustav III, vars konstsamling
blev allmän egendom efter hans död 1792.
KÄLLA: WWW.NATIONALMUSEUM.SE

Frukostdags, Hanna Pauli
© Nationalmuseum

Nu startar insamlingen!

Damen med slöjan, Alexander Roslin
© Nationalmuseum

Avdelningar såväl som privatpersoner kan delta
i detta fantastiska projekt.
För mer information, kontakta Eva-Gitta Nabih,
sammankallande i PR-kommittén,
swea.prkomm@gmail.com
Mer information om hur Sweor kan donera till
insamlingen finns på www.swea.org
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NYA MEDARBETARE
ANNA SJÖBLOM
REDAKTÖR FORUM
Anna Sjöblom
är tidningsredaktionens
senaste, och
yngsta, tillskott.
Hon är född
och uppvuxen
i Örnsköldsvik,
men bosatt i
Milano där hon
arbetar med
internationella
kontakter på
ett italienskt företag. Hon har utbildat sig
inom statsvetenskap och är sekreterare i
SWEA Milano.
Vad är din uppgift i FORUM-redaktionen?
– Tillsammans med Jenny Redin planerar
jag tidningen och försöker ha en överskådlig bild av innehållet. Jag håller kontakt med
skribenter och fotografer, ser till att materialet kommer in i tid och att det blir korrekturläst. Eftersom vi strävar efter att publicera
olika texter i SWEA-medierna, har jag också
kontakt med redaktörerna för SWEA-Nytt
och hemsidan, Anne Peterson Bjuhr och
Helen Rennie-Smith. Innan tidningen går
i tryck stämmer jag av med Jenny och Eva
Malm att alla annonser kommit in.
Vad var det som lockade dig?
– Jag tycker det är roligt att göra tidning och
framförallt att delta i hela processen – från
planering till tryck. Dessutom är det spännande att lära känna svenska kvinnor över
hela världen.
Vad är din ambition med tidningen?
– Att den ska vara intressant för alla Sweor,
oavsett var i världen de befinner sig eller hur
länge de varit medlemmar. Det är viktigt att
innehållet speglar organisationen, samtidigt
som jag hoppas att vi kan överraska med
spännande och oväntade artiklar.
Vad gör du helst en ledig dag?
– Jag lägger mig på soffan med en god bok,
tar en promenad eller åker iväg på en dagsutflykt.
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JENNY REDIN
GRAFISK FORMGIVNING OCH LAYOUT
Jenny Redin
är även hon
tidningsredaktionens senaste
tillskott. Hon är
bosatt på Färingsö utanför
Stockholm där
hon studerar
på högskola till
webbutvecklare. Hon har
även utbildat
sig inom grafisk kommunikation och har
erfarenhet som bland annat webb- och layoutansvarig i SWEA Dubai samt bildredaktör i SWEA Internationals webbredaktion.
Vad är din uppgift i FORUM-redaktionen?
– Förutom att tillsammans med Anna Sjöblom planera innehållet i tidningen har
jag arbetat en del med att försöka hitta en
grafisk form som känns bra och som känns
SWEA. Jag har haft ett nära samarbete med
Eva Malm som har kommit med många bra
tips och riktlinjer. När artiklar är korrekturlästa är mitt ansvar att tillsammans med bilder arbeta fram en layout. Bilder kontrollerar
jag alltid att dom har tillräckligt hög upplösning för att tryckas, har dom inte det efterlyser jag nya. Ett tips är att ställa in högsta
möjliga upplösning på sin kamera när man
fotar för Forum, då blir det garanterat bilder
som kan användas i tidningen.
Vad var det som lockade dig?
Dels att få arbeta med tidningslayout igen
vilket jag tycker är oerhört roligt, men också
den kontakten man har med Sweor över
hela världen.
Vad är din ambition med tidningen?
– Att man ska få en SWEA-känsla och att det
finns en variation bland artiklarna.
Vad gör du helst en ledig dag?
– Först och främst ser jag till att inte hamna
vid datorn, där tillbringar jag ändå så mycket
tid. Jag tar nog tag i ett av mina inredningsoch renoveringsprojekt jag har i huset, sen
ser jag en film och äter massa godis.

ANNE PETERSON BJUHR
REDAKTÖR SWEA-NYTT
Anne Peterson
Bjuhr är sedan i
våras redaktör
för SWEA-Nytt,
nyhetsbrevet
som skickas ut
varje månad.
Anne bor i
Orgeval, väster
om Paris. Hon
är utbildad företagsekonom
från Linköpings
Universitet och har läst påbyggnadskurser
inom internationella relationer och konfliktteori, samt en ettårig skrivarkurs på Skrivarakademin i Stockholm. Hon har arbetat
med redovisning och portföljförvaltning.
Inom SWEA har Anne varit kassör och ordförande i SWEA Minnesota och styrelseledamot i SWEA Paris.
Hur ser ditt arbete med SWEA-Nytt ut?
– Jag tar emot och i viss mån efterlyser texter och foton. Redigerar om det behövs och
skriver vid behov. Vi har inte plats för långa
texter men oftast kan man läsa mer och hitta flera bilder på www.swea.org eller andra
webbsidor. Det är viktigt att jag håller mig à
jour med vad som är på gång.
Vad var det som lockade dig?
Flera saker: information är kul och alltid en
utmaning. Visste sedan tidigare att Kicki
Gourlaouen och jag kompletterar varandra
och jobbar bra ihop och då hon skulle fortsätta med den grafiska biten var det förstås
ett plus. Alltid roligt att ha kontakt med så
många Sweor runt om i världen.
Vad är din ambition med SWEA-Nytt?
– Att på ett lättillgängligt och tilltalande sätt
berätta om vad som är aktuellt i SWEA-land.
Att så många som möjligt hittar något som
är intressant och således väljer att läsa mer
och klicka vidare.
Vad gör du helst en ledig dag?
– Kan inte välja. Kanske ett tecken i tiden,
man vill göra så mycket! Något kul med barnen, besök eller utflykt till något av allt det
som finns att uppleva i den här trakten, sätter fingrarna i en bröddeg – rena terapin och
nybakat bröd luktar så ljuvligt, går på en konsert, går en skogspromenad, läser, skriver...

KONOVALENKO

Konsten att flytta till Sverige.
Utan att lämna det goda livet.

S

Sverige är inte vad det en gång var. Nu kan du
nämligen ta med din livsstil när du flyttar hem.
På det nya livsstilsboendet Victoria Park i Malmö
kan du komplettera din vardag med en skön
semesterkänsla.
Förutom en ljus och stilren bostadsrätt med
svindlande utsikt får du ett ”vardagsrum” på
3 500 kvadrat. I det gemensamma Victoriahuset
får du fri tillgång till bland annat reception, lounge,
barer, biograf, restaurang, vinkällare, bibliotek
och ett påkostat spa med pooler både ute och
inne. Allt inbäddat i en lummig trädgård på hela
17 000 kvadrat.
Livet på Victoria Park erbjuder service, bekvämlighet, aktivitet och rekreation. En vårdenhet med
vårdcentral och olika former av vårdboende

kommer att fi nnas på området. Och allt detta
på ett strategiskt läge i Öresundsregionen – nära
kommunikationer, kultur och natur.

välkommen hem
Redan nu till sensommaren flyttar de första in
på Victoria Park. Det kan du också göra. Vi har
dessutom nyligen släppt nya och lite större lägenheter där första inflyttningen beräknas till vintern
2010/2011. Välkommen att uppleva atmosfären på
en visning av våra lägenheter. Ring oss och boka
en tid som passar dig – tfn: +46 40–16 74 40 eller
+46 40–16 74 57. Kan du inte hålla dig tills dess?
Gör en rundvandring på vår hemsida.
Välkommen – att börja längta hem till Sverige
på allvar.

Tfn +4640–16 74 40 www.victoriapark.se
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SWEAs sommarresa
till Bohuslän

4.

FOTO: CHRISTINA VOLLERT SWEA GÖTEBORG,
BARBRO ROOS SWEA GÖTEBORG OCH MARIANNE ENGLUND SWEA MALAGA
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6.

Tisdag 8 juli
Förtruppen bestående av nio förväntansfulla StockholmsSweor samlades till
middag på Björholmens Marina redan på
måndag kväll. Resans organisatörer Christina Vollert och Lisbeth Claesson välkomnade oss. Björholmens vackra läge vid havet,
den underbart goda maten och de bekväma
rummen fick oss genast att trivas.
På tisdag morgon körde Christina och
Lisbeth oss till det närliggande samhället
Skärhamn för sightseeing och shopping.
Efter dessa förlustelser intog vi lunch och
återvände till Björholmen för att välkomna
resten av deltagarna.
Nu strömmade de in från när och fjärran. Sweor från Florida, Kalifornien och
Malaga charmade med klädsel i guld och
glitter, medan SverigeSweorna var litet mer
återhållsamma. Här mötte vi gamla vänner
och nya ansikten vilket gör dessa resor till
en fantastisk upplevelse för oss alla.

7.
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8.

Klockan 17.00 skedde avfärd med buss
till Pilane, en skulpturutställning av världsklass som placerats i ett av Sveriges största
och kanske vackraste fornlämningsområden med 10 000 år gamla gravfält. Världens
största konstnärer väljer att ställa ut sina gigantiska skulpturer här.
Nästa höjdpunkt var Rökeriet i Åstol. På
en bergknalle ligger detta gamla rökeri som
omvandlats till restaurang för räkfrosseri
och härlig musik. Vi fyllde halva lokalen och
njöt av så många färska och rökta räkor vi
orkade få i oss.
Musikgruppen KAL bjöd på medryckande svenska och utländska sånger så lokalen
gungade. Lyckliga och mätta vällde vi ut i
sommarkvällen och bordade bussen för återfärd till Björholmens Marina.
TEXT: GUNILLA LÖFGREN NISSER,
SWEA STOCKHOLM

9.

11.

10.

12.

Onsdag 9 juli
Vi vaknade till en strålande onsdagmorgon och god frukost speciellt fixad för oss
Sweor. En bekväm buss med trevlig chaufför
tog oss norrut. Första målet för dagen var
Vitlycke museum i Tanumshede som sedan
1994 är ett världsarv.
I Tanums socken finns unika hällristningar. Vår kunniga guide Petra Borell lärde
oss massor om dem. Det finns mer än 1 500
hällristningsplatser i norra Bohuslän och en
tredjedel av alla världens hällristningar finns
i Tanums socken. Motiven i form av bland
annat skepp, sol, djur, människor och cirkelfigurer har till största delen knackats in
under bronsåldern, 1800-500 före Kristus.
Bara i den första hällen vi såg fanns 300 bilder. Vi besökte också två långhus som finns
på platsen.
Färden gick vidare till Fjällbacka och
lunch på restaurang Bryggan, ett mycket populärt ställe där vi avnjöt deras härliga fiskoch skaldjurssoppa samt inte minst njöt av
utsikten över fjärden och båtarna.
Mätta och belåtna forslades vi vidare via

Hunnebostrand söderut mot Smögen. Vi
promenerade på den omtalade Smögenbryggan med båtar i rader och massor av
folk, butiker och gallerier. Själv sökte jag
mig till havet och de vackert slipade, rosa
klipporna. Jag njöt av stillheten och havsutsikten. Det kändes att jag var i Bohuslän.
Åter mot Tjörn gick färden via Flatön
och vi gjorde ett besök i Evert Taubes omsjungna Handelsman Flinks handelsbod,
där tusentals nostalgiska prylar trängdes.
Att det gick att få in femtio Sweor i den
lilla bodens små rum var otroligt!
Bussen tog oss sedan till Tjörn och Klädesholmen där vi serverades middag på Restaurang Salt & Sill. Varmrätten var tonfisk
vilket förvånade oss. Inte finns det tonfisk i
Bohuslän! Förklaringen till det fick vi dagen
därpå då vi besökte Sillmuseet. Räkor finns
det numera gott om, men tyvärr är det ont
om fisk i havet. Efter några timmar och en
god middag kördes vi hem till Björholmens
Marina, där vi kunde koppla av på bryggan
och njuta av den härliga kvällen.

13.

14.

TEXT: ULLA SABELSTRÖM,
SWEA SAN FRANCISCO

→

1.

Kyrkesund

9.

Ettan Bratt, Agneta Nilsson och

2.

På restaurang Bryggan i Fjällbacka

3.

Långa på tork

10.

Restaurang Bryggan

4.

Trebent Buddha av Zhang Huan, Kina

11.

Vid Bronsåldersbyn

5.

Sweor på Åstols rökeri

12.

Marianne Sample och Lilian Gyllbrink

6.

Ingrid Wennersson med räklåda

13.

Ann Rudolf och Ulla Bertilsson

7.

Stämningen på topp

14.

Pilane

8.

Visgruppen KAL

15.

Ingrid Wernersson, Lisbeth Claesson, Inger Hult

15.

Marga Meijer
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Torsdagen 10 juli
Återigen vaknade vi till en härlig morgon med hamnen alldeles
tyst och blank framför oss. Dags för frukost som vår otroliga värdinna på Björholmen ordnat med nystekta tunna pannkakor och
massor av godis för att skämma bort oss.
Prick nio klev vi ombord på M/S Bohusö med charmig och kunnig guide som lotsade oss ut ur sundet över havet i solstänkt vind
mot Mollösund. Där promenerade vi bland de gamla husen och fiskargravarna och underhölls med berättelser om hur det gick till förr.
Hur husen var byggda då, hur de täcktes med ful bakelit på 50-talet
men nu återfått sina ursprungliga utseenden.
När denna stora klunga Sweor kastade sig in i en liten öppen butik, vem står då bakom disken? Jo, en Swea förstås, från Sydafrika,
som ägde butiken.
Åter ombord styrde vi mot Akvarellmuseet i Skärhamn där Benita Nilsson tog emot. Tack vare Benita har detta fantastiska museum
kommit till på klipporna mot havet. Där pågick lustigt nog utställningen "Ljuset över Kalifornien". På museets restaurang, “Vatten”,
avåts en delikat fisklunch.
Dags att kliva ombord igen för färd mot Marstrand. Lite varma
och trötta lyckades vi ändå ta oss uppför höjden till Carlstens fästning. Kunniga guiden Mia berättade förtrollande om otäcka händelser och om hur uppförandet av fästningen gick till. Uppe på tornet
njöt vi av en gigantisk milsvidd utsikt. Marstrand firar i år 350 år.
Vi tog oss ner mot stan igen och hem till Swean Elisabeth von
Sydow, som generöst tog emot oss i sin underbara trädgård. Där
bjöds på champagne och goda kanapéer, serverade på värdinnans
egenhändigt designade vackra fat.
Fyllda av trevliga upplevelser åkte vi vidare med vår båt till Klädesholmen, där barnbarn till grundaren av silleriet visade sitt sillmuseum. Vi fick veta hur sillen läggs i lag och hur de gamla silltunnorna idag bytts ut mot moderna burkar. Vidare att matjessill bara
blir godare med åren och kan ligga upp och ner i en kall källare eller
kylskåp upp till tio år - passar mig utmärkt!
Med beundran över hur dåtidens fiskare levde och arbetade, åkte
vi tillbaka hem till vårt ljuvliga Björholmen. Där hade kocken Johan
dukat upp med havets läckerheter och kylda drycker, som gled ner
i våra strupar. Stämningen var hög. Vi kunde alla tacka Christina
Vollert och Lisbeth Claesson för de otroligt välordnade, roliga, vänskapliga och minnesrika SWEA-dagarna.
Hemma igen till vardagen, sommarställen och verkligheten, fortsätter jag att glädjas över dessa härliga SWEA-dagar. Visst har vi
roligt tillsammans - många av oss som bara ses någon gång om året,
men som ändå bevarar vår vänskap och vårt nätverk genom vårt
gemensamma SWEA. ■

6.

8.

TEXT: ETTAN BRATT,
SWEA STOCKHOLM

7.

1. Agneta Nilsson och Gittan Dickson

5. Ulla Bertilsson njuter i solen

2. Britt André, Lisbeth Claesson och Laila Hjalmarsson

6. Sjöbodar

3. Daisy Törnqvist och Ulla Bertilsson

7. Agneta Nilsson tackar Elisabeth von Sydow

4. Birgit von Schreeb och Gunilla Nisser

8. Ulla Sabelström, Marianne Sample och Maletta Pfeiffer
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Historik
Bergianska trädgården är en stiftelse
som bildades 1791 efter en donation av de
två bröderna Peter Jonas och Bengt Bergius. Stiftelsen driver även Edvard Anderssons medelhavsväxthus som fungerar som
en forskningsinstitution vid Kungliga Vetenskapsakademin. De övriga anläggningarna,
som till exempel Victoriahuset, är idag en
del av Stockholms universitet. Enligt bröderna Bergius testamente inrättades också en
professur i botanik, Professor Bergianus, för
den som skulle förestå trädgården. Professuren innehas nu för första gången av en
kvinna, Birgitta Bremer.
Bröderna Bergius var ägare till en stor
malmgård, Bergielund, som låg ungefär vid
nuvarande Karlbergsvägen i Vasastan. Den
ursprungliga trädgården låg där Vasaparken
ligger idag. Här fanns en trädgårdsskola, en
försöksanläggning och fruktträd, bärbuskar
och olika köksväxter. Det var här man först
lyckades kultivera matrabarber som därefter introducerades i Sverige.
Allt eftersom Stockholm växte och en
stadsplan upprättades blev det omöjligt att
stanna kvar i Vasastan eftersom nya gator,
till exempel Odengatan, planerades att dras
genom området. Efter tillstånd från Oscar II
kunde stiftelsen sälja Bergielund och man
sökte efter en lämplig plats för att bygga upp
verksamheten igen. Valet föll på Haga-Frescati vid Brunnsvikens östra strand. Egendomen ägdes av staten, men lydde under Haga
slott. Efter godkännande från både kungen
och riksdagen kunde stiftelsen 1886 köpa
detta vackra och lämpliga område.
KÄLLA: WWW.BERGIANSKA.SE

SWEA Stockholms sommarmiddag i

Bergianska trädgården
Bergianska trädgården var även i år skådeplatsen för SWEA
Stockholms sommarmiddag.
Förra året besökte vi en Linné-utställning med anledning av 300-årsjubiléet av Carl
von Linnés födelse och det var inget svårt beslut att återigen förlägga middagen till
denna vackra oas. Vi var 45 Sweor från när och fjärran som samlats trots att regnmolnen
hängde över oss.
I år besökte vi bland annat Victoriahuset med världens största näckros: Victorianäckrosen, en fantastisk skapelse som ser ut som en stor flytande bricka med taggiga kanter. I
Victoriahuset finns även andra näckrosor i underbart vackra färger, tropiska vattenväxter
och många epifyter (växter som växer på andra växter).
Vi Sweor har ännu inte besökt den japanska trädgården. Kanske kan det vara ett mål
för en kommande sommarmiddag. Omgivningen kan inte vara mer passande. Middagen
intar vi i ett av växthusen! ■
TEXT: INGRID WESTIN, SWEA STOCKHOLM
FOTO: MARJUT KARLSSON, SWEA STOCKHOLM

till
te l l i t
Via sa a, Asien,
Europalien och
Austra!
Afrik

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

svt.se/europa

ConNova TVX AB tel: +46 (0)141 - 20 39 10 fax: +46 (0)141 - 20 39 11
e-post: svteuropa@connova.se
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Sommarlunch i Hunnebostrand

Sweor på besök
i stenhuggarnas rike

SWEA Göteborgs årliga sommarlunch arrangerades i år av
Nordfronten. Vi är ett glatt gäng Sweor som bor i norra Bohuslän och som träffas med jämna mellanrum. Tillfrågade
av styrelsen i Göteborg tog vi på oss uppgiften att i fortsättningen arrangera sommarlunchen.
Dagen började med en visning av stenhuggarmuseet där Sören Johansson berättade om
stenhuggarnas hårda liv. Det bohuslänska granitbältet sträcker sig från Gullmarn till Idrefjorden och går sedan ett par mil in i landet. Här har man brutit sten till bland annat Örlogshamnen i Karlskrona, Carlstens Fästning på Marstrand och till slussarna i Trollhättan.
Före första världskriget fanns det uppskattningsvis 14 000 stenhuggare i Bohuslän. Trots att
man i början av 1900-talet började använda tryckluftsdriven utrustning, höggs stenen delvis
manuellt ända in på 1950-60 talet. Den sista stenen höggs 1977, men det är lätt att se var
brytningen skett då den satt djupa spår i den bohuslänska naturen.
I Hunnebostrand öppnades det första stenbrottet 1864 och under nästan ett sekel var
det den dominerande inkomstkällan för samhället. Granit från Hunnebostrand finns
idag på många sydamerikanska såväl som europeiska kajer och torg.
Efter denna mycket intressanta guidning var det dags att ge sig av till restaurangen,
dit många av oss promenerade i det vackra vädret. Eva Boksjö-Omsen hälsade oss välkomna och vi fick en liten historielektion om Hunnebostrand.
Vi åt en härlig lunch i en underbart fin miljö, till måsarnas skrik och havets salta doft.
Det bekanta ”SWEA-sorlet” infann sig med detsamma och om inte de stora fönstren
öppnats hade vi nog alla drabbats av öronskav innan kvällen.
I år var det Eva Boksjö-Omsen och Eva Ullbro som stod för det mesta arbetet. Jag vill
därför, å allas vägnar, framföra ett stort tack till ”Evorna” för en härlig sommarlunch.
Nästa år tänkte vi fortsätta vår resa med att presentera Hamburgsund. Ni är alla
hjärtligt välkomna! ■

2.

TEXT OCH FOTO: SIV SVENSSON, NORDFRONTEN SWEA GÖTEBORG

1. Sören Johansson ger en lektion i hur man hugger knott
2. Eva Boksjö-Omsen hälsar välkomna
3. Eva Ullbro sköter deltagarlistan
4. Anneth Nilsson Rivieran, Birgit Höjer Perth, Eva Hemmingson Göteborg

4.

5. Annika Engdahl och Gullan Jacobsson avnjuter måltiden utomhus
6. Restaurang Eat där lunchen intogs

6.

5.
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Sommarlunch
i Båstad

2.

1.

För det trettonde året i rad inbjöd SWEA
Örestad Sweor från när och fjärran till
traditionell sommarlunch. I år hade 180
Sweor från ett trettiotal avdelningar spridda över världen hörsammat inbjudan.
När alla dessa glada och förväntansfulla kvinnor strålade
samman på Sand/Skansen blev ljudnivån obeskrivlig. Gott
om tid var avsatt för drink och mingel och det blev tid för
många kära återseenden av gamla vänner och möjlighet att
utöka sin vänkrets.
En utsökt god buffé hade dukats upp och Irma Nilsson,
SWEA Örestads ordförande hälsade välkommen. Förra
ordföranden Gun Björklund fyllde i med mer information och i vimlet syntes också Örestads grundare Eva Thorén. Lotteribordet var fyllt av lockande vinster som med
Örestads genialt snabba vinstdragning snart funnit glada
vinnare.
En lunch går alltför snabbt och snart var det åter dags
att skiljas från de gamla vännerna och alla de nya vi nu fått.
Men ett år går också fort och den 22 juli nästa år kommer
vi igen. Eller hur kära ÖrestadsSweor?
Tusen tack för all den glädje Ni bereder alla utlandsSweor på sommarbesök. ■
TEXT: MAUDE VÄNNMAN SWEA ÖRESTAD
FOTO: BIRGIT AHLIN SWEA ÖRESTAD

3.

4.

1. En glad Berit Ahl Paulsson har vunnit spettekakan
2. Madeleine Svensson Beijing, Siv Arvelid Korea, Kerstin Waschewsky San Diego
3. Elisabeth Alsheimer ordförande Malmö, Gun Björklund Örestad,
Maude Vännman Örestad
4. Eva Thorén Örestad, Birgit Ahlin Örestad

Hatten på i Malmö
Den 6 augusti samlades ett 20-tal Sweor
för SWEA Malmös sista sommarlunch
hemma hos Berit Radencrantz, tidigare
ordförande i SWEA Bangkok.
Förutom lunch blev det även en hatttävling som jag, Mona Johnsson höll i.
Efter att deltagarna presenterat sig vid
svenska flaggan och gått på catwalk, var det
dags för uttagning och röstning. Vinnare
blev MalmöSwean Gun Hagman som bar
en liten pittoresk rosa-lila hatt av senaste
modell. ■

1.

2.
4.
TEXT OCH FOTO: MONA JOHNSSON, SWEA NEW YORK

1. SWEA-gänget i sina tjusiga hattar
2. Värdinnan Berit Radencrantz SWEA Bangkok
3. Lillemor Dahlqvist, Berit Radencrantz,
Mona Johnsson
4. Birgit Ahlin, Ulla Wahlgren,
Maj-Britt Nilsson, Gun Hagman vann hatttävlingen
3.
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Svenskar i utlandet - majoriteten är kvinnor
Det har blivit lättare att flytta fram och tillbaka mellan EU:s medlemsländer och rörligheten har
ökat. Bland personer födda i Sverige är det varje år många fler som flyttar ut ur landet än som
flyttar in. Nya flyttmönster gör det svårt att ge en säker uppgift om hur många de är.
TEXT: ANNA ERIKSSON, ARBETAR MED BEFOLKNINGSSTATISTIK VID STATISTISKA CENTRALBYRÅN (SCB)
FOTOMONTAGE: JENNY REDIN FOTON FRÅN WWW.SXC.HU

BEFOLKNINGSSTATISTIKEN VISAR bland
annat hur många personer som är bosatta
i Sverige. Men den visar inte hur många
svenskar som är bosatta utomlands. Vi vet
hur många som emigrerar varje år och vi
vet vart de flyttar men hittills har det inte
funnits någon samlad bild av ”svenskarna i
förskingringen”.
För att få en uppfattning om hur stort antalet svenskar i andra länder är används olika
informationskällor, mer eller mindre officiella. Enligt uppgifter från EU:s statistikbyrå
Eurostat och OECD (Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling) uppgår antalet svenskar som bor i medlemsländerna till drygt 250 000. Med svenskar avses
här vanligen de som är födda i Sverige.
Det finns dock några länder som enbart
redovisar statistik över svenska medborgare.
Om man lägger till de svenskar som bor i
länder utanför EU och OECD kan det totala antalet svenskar som är registrerade och
långtidsboende utomlands uppskattas till
drygt 300 000. Enligt andra källor är det
totala antalet utlandssvenskar mycket högre. Föreningen Svenskar i Världen (SVIV)
beräknar att det i dag finns runt 470 000
svenska medborgare som bor utomlands.
I uppskattningen inkluderas alla svenskar,
oberoende av vistelsetid eller om personerna
ingår i landets folkräkning. Det bör note-

ras att siffrorna som ligger till grund för de
olika antalsuppgifterna i artikeln ibland har
”otydliga konturer” och att resultaten framför allt ska ses som en indikation på antalet
utlandssvenskar.
FÖR ATT RÄKNAS SOM UTVANDRAD från
Sverige ska man ha för avsikt att bo utomlands under minst ett år. Det kan vara intressant att känna till både hur många svenskar
som bor utomlands permanent (längre än
ett år) och hur många som flyttar under en
kortare period. Statistik över den senare kategorin är osäker både i Sverige och i andra
länder. Internationella jämförelser av migrationsflöden och av ackumulerad invandring
över tiden är ofta svåra att göra på grund av
att länder har olika kriterier för hur länge
en person ska avse att stanna i landet för att
räknas som invandrad. Ett annat fenomen
som komplicerar bilden är att rörligheten
mellan länder generellt sett ökar. Allt fler
människor väljer flyttformer som inte registreras och därför inte syns i den traditionella
migrations- och befolkningsstatistiken. Det
kan till exempel handla om tillfällig arbetskraftsmigration, så kallad cirkulär migration,
säsongsboende och studenter.
NÄR MAN LÄGGER SAMMAN de befintliga och mest aktuella uppgifterna från
Eurostat och OECD framgår att de största

svensk-kolonierna finns i USA, Norge och
Finland. Därefter följer Danmark, Storbritannien, Spanien och Tyskland med någorlunda jämnstora grupper av registrerade
svenskar. Samma sju länder är med Norge,
USA och Storbritannien i topp också sedan
många år de mest populära destinationerna
bland emigrerande svenskar.
Det är generellt fler kvinnor än män bland
svenskfödda som bor utomlands. I de tio
länder där flest svenskar bor är i genomsnitt
55 procent av den svenskfödda befolkningen
kvinnor. Andelen är ännu högre i till exempel Frankrike, Storbritannien, Danmark och
USA. Det finns få uppgifter i internationell
statistik om till exempel kön- eller åldersfördelning bland svenskar bosatta i andra
länder. Svensk statistik över vilka som utvandrat och inte flyttat tillbaka kan däremot
ge en indikation på vilka utlandssvenskarna
är. Från år 1969 till och med den sista december 2006 har cirka 228 000 svenskfödda
personer lämnat Sverige och därefter aldrig
officiellt flyttat tillbaka. Gruppen utgörs till
52 procent av kvinnor och 48 procent av
män och sammantaget är det drygt 10 000
fler kvinnor än män som lämnat landet.
Den sista december 2006 visade åldersfördelningen för dessa personer (under
förutsättning att alla lever) att de flesta är
relativt unga. Närmare 40 procent är 30 år
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eller yngre. Många, runt 25 procent, är mellan 30 och 40 år. Få i
gruppen av officiellt utvandrade svenskar är äldre; bara 10 procent
är över 60 år. De stora grupperna svenskar finns i EU och OECDländerna men det finns också svenskar bosatta i andra länder runt
om i världen. Under enbart 2006 emigrerade svenskar till ett
hundratal länder. De flesta av dessa länder producerar inte någon
statistik som kan användas för att bestämma hur många svenskar
som är bosatta i landet. Vi vet att migrationsströmmarna till EU
och OECD-länderna har utgjort cirka 80 procent av all svensk
utvandring under 2000-talet. Mot denna bakgrund kan man grovt
skatta det totala antalet svenskar som officiellt bor utomlands till
drygt 300 000 personer.
DET ÄR STOR SKILLNAD I ANTAL utlandssvenskar när man jämför
statistik från de internationella organisationerna med statistik från
SVIV. Det beror på att de två sifferuppgifterna refererar till olika
populationer, eller kategorier, av utlandsboende svenskar. Statistiken
som presenteras av Eurostat och OECD kommer ursprungligen från
medlemsländernas statistikbyråer och innehåller de personer som inkluderats i befolkningsregister eller folkräkningar. Uppgifterna från
SVIV däremot, bygger på uppskattningar från ambassader om det
totala antalet svenska medborgare i respektive land, oberoende av
vistelsetid eller om personerna är officiellt registrerade eller inte i landet.Siffrorna från ambassader och konsulat är bedömningar och ska
tolkas med försiktighet. Somliga ambassader har god kännedom om
gruppen svenskar i landet medan andra har svårt att få fram uppgif
uppgifter. Enligt amerikansk folkräkning år 2000 fanns det 54 400 personer
i befolkningen som var födda i Sverige. Ambassaden menar emellertid att det är mycket svårt att få fram tillförlitliga uppgifter från
andra källor men gissar att antalet svenskfödda egentligen kan vara
det dubbla. Ambassaden i Storbritannien framhåller att det är svårt
att besvara frågan om antalet permanentboende svenskar eftersom
det inte finns någon folkbokföring i landet. Man bedömer ändå att
det finns långt fler svenskar boende i Storbritannien än de 17 300
som anges i Eurostats statistik. Baserat på passansökningar under de
senaste åren från personer bosatta i Storbritannien beräknas att det
fanns runt 50 000 svenskar i landet 2007. Den senare siffran inkluderar svenska studenter, svenskar som arbetar som au pair och svenskar
som arbetar i Storbritannien utan att vara anmälda i landet.
En annan intressant observation från SVIV och ambassaderna
är att den största gruppen utlandssvenskar, bortsett från svenskar i
USA, finns i Spanien. År 2007 beräknades antalet svenska medborgare boende i Spanien till cirka 65 000 personer. Det är nästan
fyra gånger fler än det registrerade antalet svenskar enligt Eurostats statistik. Frankrike är ett annat land där ambassadens skattningar (25 000 personer) antyder att det finns många fler svenska
medborgare än vad registeruppgifterna visar.
SKILLNADERNA I ANTAL MELLAN olika källor är ett konkret
exempel på hur blandformer eller nya flyttmönster inte gör avtryck i den traditionella migrationsstatistiken. De stora grupperna
i Spanien och Frankrike som ambassaderna har kännedom om,
utgörs främst av pensionärer som bor i landet runt åtta månader
och i Sverige resten av året. Mycket få av dem har bokfört sig i
sin spanska eller franska ort, vilket gör att personerna inte syns
i respektive lands officiella befolkningsstatistik. Eftersom de bor
utomlands kortare tid än ett år skall de enligt svensk lag inte heller
registreras som utflyttade från Sverige. ■
KÄLLOR
Eurostat
OECD database on foreign born and expatriates
Föreningen Svenskar i Världen (SVIV)
Svenska Ambassaderna i London och Washington
Mer att läsa finns i ”Beskrivning av Sveriges befolkning 2006”,
SCB, enheten för befolkningsstatistik.

Vad händer i Sverige?
Prova eDN gratis i en månad!
Vill du veta vad som händer i Sverige och hur Sverige ser på utlandet? Som medlem i SWEA
A får du nu pröva nyheten eDN gratis
i en månad! eDN är en digital version av DN speciellt för dig som
inte bor i Sverige, inklusive alla artiklar, fördjupningar, bilagor och
annonser. Varje morgon ca 06.30, svensk tid, får du ett mail i din
inbox med dagens förstasida, klicka och du är inne i tidningen.
Dessutom får du tillgång till tidningsarkivet som sträcker sig 90
dagar bakåt i tiden.
Efter provperioden kommer du få ett erbjudande om fortsatt
prenumeration. Du kan spara upp till 11.000 kronor beroende på
var i världen du bor. Missa inte chansen att testa!
Anmäl dig på www.dn.se/swea eller på www.swea.org, där DN
både har annons på förstasidan och medlemsförmån till Sweor
(gå in på flik medlem/ medlemsförmåner/ erbjudanden).
Erbjudandet gäller t o m den 31 december 2008.
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PORTRÄTTET
Siri Eliason var ordförande för SWEA Los Angeles 1981-82 och styrelsemedlem i SWEA International 1982-83. Under 1985 till 1998 var hon honorär generalkonsul i San Francisco.
Eliason Award delas årligen ut till minne av Siris make Sven A. Eliason, som var Los Angelesföretagare och en av nyckelpersonerna bakom den svenska handelskammaren i San Francisco.
Han var även honorär generalkonsul i San Francisco 1984.

Siri brinner för det skandinaviska
En solig junimorgon tar Siri Eliason emot i sitt ljusa, vackra vardagsrum i nya villan i ”University Village”; ett elegant äldreboende bland de gröna kullarna mitt emot California Lutheran University i Thousand Oaks. Vi dricker starkt gott kaffe ur koppar
som Siri köpt tillsammans med dottern Jane på Capri i samband
med SWEA Internationals 20-årsjubileum i Rom. Siri samlar på
kaffemuggar med intressanta mönster från alla sina resor.
TEXT OCH FOTO: ANNA JÖNSSON CONNELL

Siri tror bestämt på mänskliga relationer,
ingenting händer förrän människor möts.
Någon dag tidigare hade hon 23 personer
hemma i huset och bjöd på kaffe och minst
sju sorters hembakat. Orsaken var att hon
just blivit vald till ordförande för AmericanScandinavian Foundation i ousand Oaks.
- Man uträttar så mycket mer om man
kan komma tillsammans, precis som med
SWEA, säger hon. Siri har egentligen haft
två karriärer: dels affärskarriären, parallellt
med svensk-amerikanskt ideellt arbete. Hon
började som medlem i olika föreningar när
hon först kom till USA i början på sextiotalet tillsammans med sin man Sven och blev
då som kvinna ofta sekreterare. Hon fortsatte föreningslivet och blev senare ordförande
i de olika organisationerna.
- Sedan kan man ju också bli före detta
ordförande och ge goda råd, säger hon. Nästan hela sitt aktiva yrkesliv har Siri varit ute
tre-fyra kvällar i veckan, full fart med andra
ord.
Fortfarande sitter Siri dagligen vid datorn
och besvarar hundratals e-post efter morgonte med både lokala tidningar och New
York Times. Detta tar ofta större delen av
dagen och sedan är det sammanträden och
annat som händer på kvällarna. Inte minst i
samband med Scandinavian Festival i våras
var det fullt upp.
- Därför är det viktigt att jag håller ordning på mina papper, säger Siri. Hon har
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ännu ingen tid för de många aktiviteter som
ordnas i bostadskomplexet. Scandinavian
Center på Californian Lutheran University
(CLU) har också mycket på gång. Siri sitter
nu även i styrelsen för Scandinavian-American Cultural and Historical Foundation
som står värd för the Nordic Symposium
varje år.
- Det är mest svensk-amerikaner som är
engagerade och de ser på kulturhistoria på
ett helt annat sätt än vi första-generationensvenskar. De är noga med att traditionerna
lever kvar med hantverk med mera från
förr.
Siri känner fortfarande väldigt många
från universitetstiden då hon var ordförande
och satt i styrelsen i nio år. CLU har vuxit
sedan dess och blir hela tiden bättre.
- Det är så mycket som händer just inom
universitetsvärlden, plus den skandinaviska
världen och affärsvärlden, så det är spännande, säger Siri med inlevelse.
SIRI ÄR FÖDD I ÅNGERMANLAND, men
uppger Lycksele i Lappland som sin hemort,
för där blev hon ingift och hade sina bekanta. Det är väldigt vackert och hon skulle
gärna åka på besök igen, även om alla vänner
nu är borta. Hon tog realexamen i Söderhamn och träffade Sven året därpå när hon
var på besök hos släkten i Stockholm. Det
sa klick på en gång och Siri gifte sig därför
väldigt ung och fick dottern Jane. Sven var
sex år äldre och kom från en affärssläkt. När

han studerade för sin Master of Business
Administration på University of Southern
California fick Siri anställning på Bank of
America i Los Angeles med en lön på 220
dollar i månaden. Det kändes som en enorm
summa pengar år 1957 och hon stannade där
tills flytten tillbaka till Sverige 1960. Första
kontakten utanför universitetet var American-Scandinavian Foundation som bjöd in
studenter från hela Skandinavien. Siri fick
genast ett trevligt intryck av Amerika.
Dottern Jane, som var sju år gammal
då familjen flyttade hem igen, hade pratat
engelska i lek- och förskola, men så fort de

kom till Sverige pratade hon uteslutande svenska. Hon läste in första klass över sommaren utan problem och fick börja andra klass
på hösten. Sven hade skrivit sin avhandling om möbeldistribution i
USA och redan vid hemkomsten blev paret inbjudet till direktören
för Sveriges Möbelhandlarförbund och träffade där en handelssekreterare från Chicago. Han hade till uppgift att få ihop fabrikanter
villiga att ställa ut och sälja svenska produkter på en internationell
utställning och fick ingen som nappade. Sven blev tillfrågad om han
kunde tänka sig att besöka svenska möbeltillverkare som till exempel Dux och få dem att ställa ut i Chicago. Han åkte runt till olika
fabriker som inte alls hade något intresse, för Amerika var för många
fortfarande väldigt långt borta. Han kom i alla fall i kontakt med
Åhlbergs Möbler i Stockholm, som var en större firma som också
hade några Mobiliavaruhus runt om i landet. Det var Los AngelesSwean Meta Bergers pappa Sten Åhlberg som stod bakom företaget.
Sten sa ”okej, jag köper lite möbler och tar med”. Sven och Sten
ställde sedan ut i ett par veckor i Chicago och sålde en hel del. Ur
det föddes en importfirma för skandinaviska möbler. På hösten 1960
började Elissons med sitt första affärsföretag i USA.
SÅ BILDADES SCANDILINE INDUSTRIES som sålde möbler till
arkitekter och större firmor. De hyrde hamnlokaler av Los Angeles
Harbour, ett enormt komplex, massivt med cementväggar. Efter
några år i San Pedro började man sälja kontorsmöbler som tillverkades i en stor fabrik i Compton, vilket var mer lukrativt. Då fanns
ännu inte containers på lastfartygen, allt kom i småpaket. Det gjorde
att man började med Danica-butikerna för moderna möbler avsedda
för privathandeln. Halva sortimentet var skandinaviskt och annat
importerat. Större sittmöbler och soffor köptes från amerikanska
tillverkare, annars skulle det bli för dyrt med fraktavgifter, för man
betalar i kubikfot, inte i vikt.
Först gick Danica, Inc. inte så bra, dels en stor butik med kontor
och lager i hamnområdet i San Pedro, dels en butik i Beverly Hills
där folk klagade på att det inte fanns tillräckligt med parkering. Siri
var övertygad om att för att lyckas beror allt bara på om man har de
rätta produkterna. Hon tog över chefsposten och utökade så småningom till fem butiker och var väldigt framgångsrik. Man öppnade

Agneta Nilsson och Siri Eliason vid en radiointervju på 60-talet i samband
med svenska kyrkans julbasar.
Foto: Arkivfoto SWEA Los Angeles

en butik i Anaheim, OC och en i Phoenix, AZ och en i Las Vegas.
Skandinaviska möbler var väldigt populära i amerikanska hem på
sjuttiotalet och Danica hade i stort sett monopol med sina stora
butiker. Hon drev företaget från 1972 till 1982. Då såldes Danica
till Scandinavian Design som sedan blev Plummers.
- Jag hade tur helt enkelt, som jag brukar säga: jag har tur, berättar Siri.
Familjen Eliason bodde under hela perioden i Palos Verdes. Första lilla huset med tillhörande swimmingpool låg ner mot San Pedro. De betalde 32.000 dollar för bungalowen och tyckte att det var
fantastiskt. Senare skaffade familjen en tomt längre upp på kullen
och flyttade dit 1967-68 och bodde där tills de flyttade till San Francisco 1984. Jane tog sin Master of Business Administration på University of Southern California, precis som pappa, och flyttade sedan
till New York och fick arbete på en bank. Hon jobbade dag och natt
till hon fått nog och flyttade till mamma i San Francisco. När Siri
sedan sålde huset 1995 och köpte en co-oplägenhet flyttade dottern
till Santa Rosa och bor nu i Berkley med sina katter.
- Jag är väldigt huslig och tycker om att laga mat, kanske det är
den svenska bakgrunden, säger Siri.
DET SÅ KALLADE LÖNADE KONSULATET låg i San Francisco
medan Los Angeles i många år bara hade ett honorärkonsulat. 1984
ändrade Utrikesdepartementet på det hela och konsulaten fick byta
plats. Då fanns det plötsligt ingen i norra Kalifornien som ville ställa
upp på det honorära konsulatet. Eliasons bodde visserligen nere i
Palos Verdes, men kände redan alla ambassadörer och konsuler från
affärsvärlden och Sven var rådgivare till många. Han blev därför
erbjuden posten som honorär generalkonsul och i januari flyttade
paret Eliason till en nyrenoverad residens på fyra våningar mitt i San
Francisco. Redan i februari 1985 blev Sven plötsligt sjuk och dog tre
månader senare. Eftersom Siri kände samma människor genom sin
egen affärsbakgrund, blev hon tillfrågad om hon ville ta över. Där
stod hon med jättehus och allt, men svarade utan att tveka ”det är
klart att jag gör”. Hon hade hela tiden representationsmottagningar
och tog hand om alla besök från Sverige och svensk-amerikaner
från resten av USA fram till 1998.
SIRI VAR ORDFÖRANDE i Svenska Handelskammaren, som också
är mycket aktiv i San Francisco, under fyra i år i början på nittiotalet.
När Eliasons kom till Amerika var det nästan bara advokater som
var inblandade, till exempel genom affärskontrakt. Alla entrepenörer och företagare hade själva representation i USA. Nu finns hela
IT-världen och allt händer via e-post. Nöjesvärlden är en väldigt
stor del av businessen i Kalifornien och allt har förändrats från förr.
Siri var mycket engagerad över huvud taget i den svenska och den
svensk-amerikanska kolonin och 1997 blev hon styrelseordförande
för Californian Lutheran University. Det kunde hon bara inte tacka
nej till och började pendla till Los Angeles ett tiotal gånger per år.
Hon blev då tvungen att säga upp sig som honorär generalkonsul på
grund av tidsbrist och Barbro Osher tog över. Titeln kan man annars
behålla till man är åtminstone 70, bara man har tid och energi. Man
får ingen lön, men i gengäld har UD inga krav. Posten tar man för att
man har ett starkt intresse för relationer mellan länderna. Men det
kostar, man betalar för mottagningar och allt annat själv. Vinningen
är att man träffar många intessanta människor inom diplomatvärlden och affärsdelegationer kommer ständigt på besök, speciellt i San
Francisco som har Silicon Valley i närheten.
- Jag har haft ett otroligt intressant liv, det måste jag säga, säger
Siri och ler stort. När Agneta fick idén till SWEA 1979 var det
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också väldigt spännande. Agneta är ju en people person och vi har varit tillsammans i många
olika föreningar ända sedan Agneta kom till Los Angeles 1963, säger Siri sedan. Jag såg på
en gång vilken utstrålning hon hade och hur hon drog folk till sig. Därför stod jag helt bakom
tanken på en kvinnoförening, även om det i början inte alltid var så lätt. Det är fantastiskt vad
SWEA hunnit åstakomma genom åren, inte minst med att hålla svenskan vid liv, en del talar
till och med bättre svenska nu än när de först gick med i SWEA!
- Men föreningen skulle aldrig ha överlevt utan alla dessa entusiastiska och trogna svenskor runt om i världen, detta nätverk och alla meningsfyllda program. Organisationen håller
sig á jour och hänger med i utvecklingen. Stipendierna och allt annat gott som SWEA gör är
väldigt imponerande, liksom att föreningen fortfarande växer.
Siri var själv ordförande för SWEA Los Angeles alldeles i början: 1981-82 och sedan
styrelsemedlem i SWEA International 1982-83.
FÖR SEX ÅR SEDAN började Siri tänka på att flytta till ousand Oaks. Hon var där väldigt
ofta när hon satt i styrelsen för CLU. På North Campus tvärs över gatan började redan stora
idrottsanläggningar växa upp på mark som donerats av en norsk familj. CLU ägde ytterligare
ett landområde på 65 tunnland i närheten som såldes och Continued Life Community, en
”gated community” planerades. När allt är färdigbyggt ska det finnas runt 400 enheter och
eftersom många fortfarande är gifta kan det bli en 600 invånare. Siri tyckte att allt lät så bra
att hon genast betalade en deponeringsavgift. Siri var en av de första som flyttade in i augusti
2007. Hon trivs, har fullt upp och tiden rinner iväg.
- Det är skönt att vara helt omhändertagen och inte ligga sina släktingar till last säger hon.
Hon är omgiven av vackra ting från sitt innehållsrika liv runt om i världen. Innan flytten från
San Francisco sorterade hon och tog bara med de möbler som passade i det nya huset. Själv
säger hon att hon fortfarande har på tok för mycket saker på bord, hyllor och väggar.
Jag tycker nog att man gärna kan ha mycket, bara det är vackert och smakfullt som hemma
hos fru Eliason! ■

"ED  "REAKFAST
I "EVERLY (ILLS
Flytta till USA?
Jag är Licensierad Fastighetsmäklare och bor
sedan många år i Westport, CT, ca en timma från
Manhattan. Jag hjälper dig köpa, sälja eller hyra
hus i Connecticut. Om skall du flytta någon
annanstans i USA, hjälper jag gärna till via våra
samarbetspartners över hela landet.
Vill du ha en svensk fastighetsmäklare, som vet
vad det innebär att flytta till USA, som ger dig
personlig service och som är lyhörd för dina krav
och önskemål?

Kontakta Viveka Kjellgren
Licensierad Fastighetsmäklare

“My Professionalism,
Your Peace of Mind”
Mobile: 203.984.2499
Home: 203.227.9773
E-mail: kjellgrenv@raveisre.com
www.VivekaKjellgren.com
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Nantucket Island!
Bed & Breakfast at

“Swedish Delight”
1 rum med queensize bed och sitting area.
1 rum med två enkelsängar.
Båda rummen har TV och privata badrum.

Ingrid Francis
Tel: + 1(508) 228 1839

SWEA-fotografen
Kerstin Alm
tilldelas Eliason Award

Kerstin Alm, SWEAs egen mamarazzi, har i år tilldelats Eliason
Award av den svensk-amerikanska
handelskammaren i Los Angeles.
Hon får utmärkelsen för sitt engagemang för svenskkolonin i Los
Angeles.
Kerstin Alm är född och uppvuxen i Gävle. Efter att ha tagit realen
på läroverket, gått en ettårig handelslinje på Borgarskolan i Gävle
och jobbat som läkarsekreterare,
flyttade hon 1963 med sin man
Hans till USA.
Inledningsvis arbetade hon på
svenska konsulatet i Los Angeles
och därefter för Air France. Efter
30 år på Air France bestämde sig
Kerstin, som stått bakom kameran
sedan hon var barn, för att satsa
på fotograferingen. Sagt och gjort hon startade företaget Mamarazzi.
Numera fotar hon så snabbt tillfälle ges. SWEA-aktiviteter, kändisar,
modevisningar – you name it!
Kerstin var med då SWEA grundades 1979. Hon har varit ordförande för SWEA Los Angeles i två
omgångar, 1988-89 och 1996-97.
Hon var även regionordförande
för VAME (Västra Amerikas) 20022005.
Läs mer om Kerstin och se hennes foton på
www.mamarazzi.us.com
TEXT: ANNA SJÖBLOM

Kerstins foton lockade Sweor
Den 19-24 augusti ställde Kerstin Alm ut sina
fotografier på Galleri Ikon på Söder i Stockholm.
Det blev en välbesökt utställning och många
Sweor tittade förbi.

1.

2.

1. Brita Dracke, Ulla Nordlinder, Kerstin Alm, Gun Norberg, Gunilla Lax
2. Eva Malm, Eva Modigh, Marie Frankl
3. Catrin Jacobs, Ettan Bratt, Kristina Thilen, Sophie Krönlein, Rigmor Johnsdotter
4. Kristina Falk med väninna och Agneta Nilsson

3.

6.
4.

5.

7.

5. Barbro Hedström, Anne-Marie Djurfors med make
6. Dana Dragomir med Venedigtavla
7. Birgit von Schreeb och Ingrid Westin
8. Marianna de Fina, Eva von Usslar, Åsa Bujon, Margareta Svensson

8.
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Sverigemiddagen
i Västerås
Ni missade verkligen någonting – alla ni 7.397 Sweor som
inte var med på Sverigemiddagen i Västerås i augusti!
TEXT: ULRIKA WESSLAU, SWEA STOCKHOLM
FOTO: STEFAN NILSSON

Jag vet inte vad som var mest lyckat, gourmetmiddagen i Riddarsalen på Tidö slott eller
stipendieutdelningen på anrika stadshotellet.
Kanske mottagningen på stadshuset där hysteriskt rolige konstnären Michael Genberg
fick fem minuter på sig för ett 40-minutersföredrag om sin stuga på månen, som ska stå
klar 2012.

En liten förening
Att denna lilla lokalförening med bara 38
medlemmar kunde åstadkomma ett sådant
trevligt program och få allt att flyta på det mest
proffsiga sätt är helt otroligt. Drivkraften och
motorn, entusiasten och fixaren heter Kerstin
Falkland. Utan denna eleganta person med
en energi som skulle räcka för ett fotbollslag,
hade hela arrangemanget stått på huvudet i ett
tidigt stadium.
Naturligtvis hjälptes alla åt. Inte bara styrelsen utan varenda Västerås-Swea och, som jag
förstod, äkta män, döttrar, söner, barnbarn och
vänner.
Gourmetmiddag på Tidö
Det började med en visning av Tidö slott,
byggt av Axel Oxenstierna med början 1624,
där familjen von Schinkel huserar sedan slutet
av 1800-talet.
Eftersom slottet alltid varit bebott, har ägarna i alla tider satt sin prägel på inredningen.
Riddarsalen från 1600-talet gränsar till salar i
snirklig rokoko och gustaviansk stramhet. I de
delar av slottet som hör till familjens privata
våning finns sovrum, påverkade av vår tid med
bekväma badrum och täta fönster. Det märks
väl att Tidö alltid varit en bostad och inte något museum.

Där bjöds vi på den mest
formidabla
gourmetmiddag,
generöst sponsrad av David von
Schinkel och charmigt presenterad av kocken Sven-Åke Larsson, känd från kocklandslaget.
Förrätten, en sillbakelse var
bara såå god och dessutom
vacker att titta på, serverad med
ett litet miniknäckebröd, tunt
som ett löv, runt med hål i mitten.
Sven-Åkes presentation av
varmrätten, mälargös med primörer var mycket målande. Fiskaren saknar
både mobiltelefon och mail. Sven-Åkes beställning gjordes genom lappar, som han satte
upp lite varstans i hopp om att fiskaren skulle
se dem, att gösen skulle nappa och allt anlända
i tid. Jag behöver knappast nämna att den var
gudomlig, liksom desserten, fläder- och rabarberpannacotta.

Sightseeing under paraplyer
Dagen därpå guidades vi runt i Västerås av
föreningens ordförande, Ragnhild Friborg.
Domkyrkan, vars äldsta delar stammar från
1200-talet, är ett måste för Västeråsbesökaren!
Den har fått tre stjärnor i Guide Rouge, alltså
”värd att göra en omväg för”.
Förutom domkyrkan besökte vi en fängelsehåla i kyrkmuren och Kyrkbacken, ett förtjusande, kulturmärkt bostadsområde med flera
hus från 1700-talet. Vi kände oss förflyttade
till Elsa Beskows sagovärld. Trots att regnet
öste ner var många med på rundturen och
intresset stort. För de allra flesta var Västerås
tidigare en okänd fläck på kartan.

Stadshuset och Stadshotellet
Innan själva middagen var vi inbjudna till
stadshuset på glas vin av kommunstyrelsens
ordförande, Elisabeth Unell som berättade om
utvecklingen i Västerås. Kort, snärtigt och välformulerat.
Själva middagen hölls på Elite Stadshotell,
ett härligt hotell ”från tiden”. Vi började med
gruppfotografering i den pampiga trappan
och efter ytterligare ett glas vin satte vi oss till
bords i den imponerande matsalen.
En Swea som satt nära mig berättade att
hon som barn varit där på julgransplundring.
Måste varit härligt att dansa här runt en jättegran!
Vi njöt av ännu en god middag och det ständiga SWEA-sorlet. Vi sjöng SWEA-sången,
ledd av författaren själv, Louise Enhörning.
Och vi underhölls av vackra Västeråssopranen
Petra Jablonski som överraskade med en uppjazzad Carmen från orkesterläktaren.
Höjdpunkten var nog i all fall stipendia-

1. Hela gänget med Åsa-Lena längst fram i Stadshotellets pampiga trappa

6. Ewa Fröli

2. Agneta Nilsson med Årets Svenska Kvinna, Inger Schuberth och stipendiaterna Carla Jonsson och Dominika Górecka

7. Kerstin F

3. Systrarna Sisters, Viveka Swedenborg, Stockholm och Barbro Swedenborg-Greene, San Francisco

8. Lena Nils

4. Kerstin Falkland mellan kommunstyrelsens ordförande Elisabeth Unell och Lena Nilsson, Västerås

9. Ulrika We

5. Christina Moliteus och Louise Enhörning drar igång SWEA-sången
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2.

3.

4.

terna, Dominika Górecka, litteraturstipendiat
från Warszawa och Carla Jonsson, Agneta och
Gunnar Nilsson-stipendiat från Stockholms
universitet. De presenterade sin forskning och
tog emot sina stipendier. Vi kan verkligen vara
stolta över dem och vad vi som Sweor bidrar
till.
Årets Svenska Kvinna, Inger Schuberth tog
emot sitt pris och berättade mycket charmigt
om sig själv och vad som lett fram till utmärkelsen.
Middagen avslutades med att Åsa-Lena
Lööf tackade Västerås-Sweorna för ett fantastiskt arrangemang, vilket alla höll med om.
När vi så småningom kom hem till hotellet,
utan en droppe regn på oss var det svårt att
varva ner efter den lyckade kvällen, så det blev
mer SWEA-surr och något glas vin i lobbyn.
Tänk att det alltid är så roligt att träffas! Och
att vi alltid har så mycket att tala om, både med
gamla och nya SWEA-vänner! ■

6.
5.

7.

8.

9.

ich, Arizona, Kerstin Rylander Wänersjö, Stockholm och Marilén Sjögren, Västerås

Falkland och Lisbeth Thederan, Frankfurt-Heidelberg vid middagen på Tidö

sson och Agneta Linder i folkdräkter säljer lotter till Ingrid Westin, Stockholm

esslau, Stockholm och litteraturstipendiaten Dominika Górecka från Warszawa
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Under Sverigemiddagen höll Årets Svenska Kvinna, Inger Schuberth ett uppskattat tacktal.
Nu får även du som inte var med på middagen ta del av talet.
TEXT: INGER SCHUBERTH, VÄSTERÅS I AUGUSTI 2008

Hur blir man Årets Svenska Kvinna?
Tja, det är minsann inte så lätt. Det förutsätts faktiskt rätt mycket. Och det ställs vissa ovillkorliga
krav: till exempel att man är svensk och att man är kvinna. De kraven har jag uppfyllt. Hur resten
har gått till, har jag däremot inte riktigt klart för mig. Men helt säkert hänger det ihop med SWEA.
Och den organisationen bygger på att vi är svenska kvinnor.
Många av oss äldre är uppvuxna i Sverige efter andra världskriget
och präglade av 1950-talet. Att ha växt upp i Sverige under 1950talet är ett privilegium. Man tillhör en lycklig minoritet i världshistorien. Inget krig, inget inbördeskrig kastade sin skugga över samhället. Jämfört med andra länder var vi dessutom rika: vi fick gratis
mat i skolan (jag gillade makaroner), gratis tandvård (jag fick hela
munnen full av amalgam), gratis calmettevaccinering (och pillade
förstås bort skorpan och fick ett stort ärr mitt fram på låret), fick
gratis pianolektioner (som dessvärre var bortkastade på mig) och
särskilt minns jag den fina, nya kartboken som alla i folkskolan fick
och som inga föräldrar behövde betala för. Vi hade det bra i folkhemmets barndom. Och förmodligen gjorde det oss starka.
Det kostade heller inga pengar att gå i Läroverket i Bromma om
man väl kom in på goda betyg. Jag hävdade mig bra mot pojkarna.
Var duktig på att spela kula och tålde inte vilka fräckheter som helst.
När en grabb i parallellklassen envisades med att reta mig (egentligen helt oskyldigt och kanske var han bara intresserad, fast det förstod jag inte) hotade jag honom med stryk om han inte slutade. Han
fortsatte förstås, och fick stryk. Jag var snabb och hann upp honom
strax utanför skolgården, tryckte ned honom på marken, på rygg
med armarna över huvudet, satte mig gränsle över honom med mina
spetsiga knäskålar i hans axelgropar, och började räkna till tio samtidigt som jag frågade om han gav sig (brottningsreglerna hade jag
lärt mig av min storebror.) Grabben gav upp och inte utan stolthet
återvände jag till skolgården.
Dessvärre – för grabben och för mig – hade det hela bevittnats av
en rätt stor skara elever och snabbt spreds ryktet att en kille blivit
spöad av en tjej. På lunchrasten mötte jag klassens sötaste flicka, hon

med de fina lockarna och kläder som mamman sydde efter mönster
i Husmodern, och jag minns än idag minen när den söta – som jag
beundrade – nedlåtande och bestämt sa: ”En flicka slåss inte.” Som
elvaåring tvingades jag ut ur pojkflickornas paradis.
Sedan dess har jag haft turen och förmånen att aldrig mer behöva
slåss. Jag växte upp i ett samhälle där det fanns sociala regler för
vad som förväntades av en flicka, men sanktionerna var inte särskilt
hårda om man bröt mot mönstret och vi hade stora friheter. För mig
blev det en dräglig ambivalens: jag sydde underkjolar av diskunderlägg för att få rätt profil på den vida bomullskjolen, men jag kände
mig minst lika duktig som pojkarna i skolan. Även om jag ibland
kunde undra över hur de – bara så där – kunde veta att det var 50
mil till Göteborg ...
Nu går den här historien inte ut på att jag var exceptionellt stark
och duktig, utan på att jag – och många med mig – hade turen att
växa upp i ett samhälle som inte kuvade, utan uppmuntrade. Det
var en grundläggande erfarenhet: Vi fick om vi ville. Det var högt i
taket för oss.
Vi fick lära oss språk i skolan – den första generationen som började med engelska – och världen hade återhämtat sig efter kriget. Vi
kunde resa ut om vi ville, och vi var många som ville. Och den här
känslan av att det är tillåtet och möjligt, den ville vi dela och den ville
vi sprida. Det var myllan som fick SWEA att växa. Och som fick
mig att börja forska och föreläsa.
Så tacket från Årets Svenska Kvinna 2008 går till Sverige, till er
kvinnor och till SWEA!

Årets Svenska Kvinna får resa på Göta kanal
Sedan ett flertal år tillbaka får mottagaren av utmärkelsen Årets Svenska Kvinna en resa på Göta kanal. Det är en sex dagar lång resa,
med avfärd från Stockholm och ankomst i Göteborg. I nästa nummer av SWEA Forum blir det ett längre reportage om kanalen.

Österlen – Stuga uthyres

Välkommen till mitt eget Paradis i Olseröd, djupt i
den skånska myllan vid Brösarps backar. Här har
jag inrett en 100-årig länga för 4/5 personer.
Njut av tystnaden, naturen, ljuset, stränder, havet,
golfbanorna och det rika kulturlivet året om.
Mer info på min hemsida: www.barcroft.se
Hör av dig till Birgitta Barcroft, f.d. SWEA Irland,
numera SWEA Malmö.
E-post: birgitta@barcroft.se
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Hus att köpa – pärla mitt i Båstad!
På bästa läge med gångavstånd till bad, centrum och
tennis, några minuter till golf och på helt insynsskyddad
stor, uppvuxen tomt med gamla äppelträd intill bäck ligger
detta hus på 93 m2 med friggebod 12 m2.
Byggår 1961, nyrenoverat 2001. Öppen planlösning,
franska dörrar, öppen spis.
Luftigt, vackert, unikt läge - en oas mitt i Båstad.
Kontakta Karin Lindblom, Båstad
E-post: karin.r.lindblom@spray.se
Telefon: + 46 (0) 708 782 651

NOMINERA
ÅRETS SVENSKA KVINNA 2009
Så här går det till att föreslå en kandidat till utmärkelsen Årets Svenska Kvinna.
Kriterier för utmärkelsen
• Mottagaren ska vara en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt
stärkt relationerna mellan Sverige och annat land/andra länder inom
områden såsom kultur, mänskliga relationer, handel eller vetenskap.
Detta Sverigefrämjande engagemang bör inte ingå i hennes professionella yrkesuppdrag som t.ex. turistchef, eller kulturattaché.
•

Mottagaren kan vara medlem i SWEA.

•

Minst en SWEA-avdelning måste stödja nomineringen.

Runt omkring oss finns svenskor, kända och okända, som uppfyller
kriterierna ovan och som är väl värda att uppmärksammas som Årets
Svenska Kvinna.

kiv och online med hjälp av t.ex. Google och Wikipedia. SWEAs nätverk kan
också vara en källa, liksom ett diskret informationssökande i kandidatens
närhet.
OBS! På detta stadium får den tilltänkta kandidaten inte kontaktas. Tillkännagivandet av namnet på Årets Svenska Kvinna ska vara en glad överraskning för en person, inte en besvikelse för många.
Bara en avdelning, inte en enskild Swea, kan sända förslag på kandidater till
kommittén för Årets Svenska Kvinna.
Förslagen på kandidater tillsammans med ovanstående bakgrundsmaterial och blanketten som hämtas på SWEAs webbsida, ska vara kommittén
för Årets Svenska Kvinna tillhanda senast den 20 januari 2009.

Föreslå din kandidat till utmärkelsen Årets Svenska Kvinna 2009!

Årets Svenska Kvinna väljs av en jury och utses formellt av SWEA Internationals styrelse. Vem mottagaren av utmärkelsen blir tillkännages på
SWEA Internationals årsmöte.

Alla Sweor har rätt att till sin avdelning föreslå en kandidat. Styrelsen kan
sedan välja att stödja förslaget och sända det vidare till kommittén för Årets
Svenska Kvinna.

Årets Svenska Kvinna inbjuds till Sverigemiddagen (resa och hotell två
nätter). Hon får en minnesgåva och bjuds av Göta Kanalbolag på en
kanalresa.

Kontakta i god tid din avdelning med ditt väl motiverade förslag till kandidat!
Detta är en utmärkelse som ges, inte ett stipendium som söks. Det ligger
därför på dig – kanske med hjälp av din avdelning - att själv sammanställa
det bakgrundsmaterial som ska sändas till kommittén. Det ska innehålla en
presentation av kandidaten och en utförlig beskrivning av det hon uträttat
som gör att du tycker, att just hon meriterat sig för utmärkelsen.

Nomineringarna vill vi helst ha per e-post. Alla förslag ska skickas till
sammankallande ledamot i Årets Svenska Kvinna kommittén.
Ingrid Westin
E-post: westin.ingrid@gmail.com
Engelbrektsgatan 41
114 32 Stockholm

Förslagsställaren/avdelningen ska till kommittén förmedla inte bara sin
känslomässiga övertygelse utan även presentera grundläggande fakta
kring kandidaten. Detta kan innebära ett visst forskningsarbete i tidningsar-
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Swea i Singapore
vann teckningstävlingen
I våras utlyste SWEA International en teckningstävling där
deltagarna uppmanades att ge sin bild av SWEA. Vinnaren
blev Annelie Olsson, SWEA Singapore. Hennes illustration
av en Swea kommer att användas till marknadsföring i
trycksaker och på webbplatsen. Eva-Gitta Nabih i SWEAs
PR-kommitté har intervjuat Annelie Olsson.
Varifrån i Sverige kommer du?
- Jag kommer från en liten by i Blekinge
som heter Backaryd, men jag har också bott i
Stockholm i många år.
Utbildning?
- Jag har ritat så länge jag kan minnas. När jag
var 13 år gick jag och min pappa en kurs i oljemålning. Det var en riktig wow-upplevelse...
en sugande glädje över att ha hittat....rätt. Jag
har studerat på konstskola i Stockholm, utbildade mig sedan inom grafisk design och illustration. Därefter ägnade jag mig åt reklam.
Efter några år flyttade vi till Tjeckien och jag
började teckna kroki på en konstskola i Prag.
Jobb?
- Jag arbetar just nu för ett svenskt bokförlag
och illustrerar en barnbok.
Familj?
- Min man Roger och tre barn, Fingal 14 år,
Ossian 12 år och Tuva 8 år.
Varför är ni i Singapore?
- Vi fick förfrågan från Sandvik där min man

är anställd. Det kändes spännande, vi tycker
båda mycket om att resa, se och lära känna nya
platser och människor.

Hur länge tror ni att att ni ska stanna?
- Vi har bott här i åtta år nu och har fått den
frågan många gånger under de här åren. Vi
brukar svara “ett par år till... blir det nog”.
Har ni bott i annat land tidigare?
- Vi bodde i Prag innan vi flyttade till Singapore.
Hobbies och intressen?
- Renovera hus och gamla möbler, sy, rita och
trycka tygmönster, måla, fotografera. Mat,
både laga och äta. Animerad film och scenografi. Barnböcker, jag studerade barnlitteratur
på universitetet. Mysa med min familj. Det
kanske inte är en hobby men tillhör det som
gör mig glad.
Hur fick du reda på SWEA?
- Min första bekantskap med SWEA var en
av de allra första dagarna när jag just flyttat till
Singapore. Plötsligt stod en härlig kvinna ut-

anför min dörr med en anmälningsblankett i
handen. ”Hej”, sa hon glatt, ”du måste bli medlem i SWEA”.

Har du varit en “aktiv”
SWEA-medlem?
Ja, jag har varit med i styrelsen i flera år och arbetat med vår tidning här i Singapore, SWEA
Magazine. Det finns så mycket roligt och intressant på gång hela tiden. Jag försöker delta
så mycket jag kan i SWEAs aktiviteter. Jag lagar mat tillsammans med SWEAs matlag en
gång i månaden och regionmötet är något jag
inte vill missa.
Som pris fick Annelie boken Amazing Sweden av Marie Dahlberg, Lena Koller, Marie
Ravegård och Gunnar Genell. ■

AVDELNINGEN
SWEA Warszawa 10 år
TEXT: ARJA-LIISA ASPLUND,
ORDFÖRANDE SWEA WARSZAWA

Den 19 september firade vi i SWEA Warszawa vårt 10-årsjubileum på ett av Warszawas mest anrika hotell, Bristol. Chefen och
personalen för Bristol gav oss bästa tänkbara service - allt från specialkomponerad
meny till att uppfylla alla våra önskemål,
som att ställa godisskålar på bordet och hålla reda på vem som är lakosintolerant trots
att vi bytte platser under middagen.
Bland annat berättade Lotta Holm-Keller
hur det gick till när hon startade SWEA Warszawa. Det blev en mycket lyckad middag och
när klockan passerat midnatt blev det fart
på Sweorna som hade barnvakter hemma
och inte hade sett hur mycket klockan hade
hunnit bli! ■
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Fakta SWEA Warszawa
Startades: 1998
Medlemmar: SWEA Warszawa har 43 medlemmar i åldrarna 25-53 år. Många är småbarnsföräldrar och ett 15-tal arbetar heltid.
Aktiviteter: Coffeemorning en gång i månaden (den sista före sommarsemestern brukar
göras till en lunch där alla tar med sig varsin rätt), studiebesök och middagar.

Blå-gul konst i Bryssel
Under oktober månad anordnade SWEA Art en utställning
i Svenska Kyrkan i Bryssel på
temat ”Blå som himmel och
hav, Gul som sol och sand”.
Utställningen invigdes den 27 september
2.
1.
av Sveriges ambassadör i Belgien, Magnus
Robach. Sweornas internationella kontaktperson Christina Måneskiöld hälsade deltaDet finns redan planer för nästa stora ge1. Magnus Robach, Sveriges ambassadör i Belgien
garna välkomna.
2. Författaren Birgitta Lindqvist
mensamma utställning, som blir en fortsättBakom arrangemanget ligger ett hundra- ning på färgtemat. Nästa färg blir grönt och
tal Art Sweors arbete. De har arbetat i grupp platsen blir troligen Paris med omnejd våren
eller enskilt med temat ”Blå som himmel och 2010. Mer information kommer i början av
hav, Gul som sol och sand”. I många grupper 2009.
har amatörer och professionella konstnärer
Vi vill passa på att tacka alla medverkande
samarbetat och förberedelsearbetet har varit samt kyrkoherde Pelle Sundelin och hans
intensivt. Arbetet med färgerna har även ge- fru Anki, i Svenska Kyrkan i Bryssel, som
nererat nya SWEA Art-grupper och många lagt ner mycket arbete på det lyckade evekonstnärer ställde ut för första gången.
nemanget. ■
I Paris-gruppen ingår bland andra förfat- Vill du veta mer om SWEA Art?
taren Birgitta Lindqvist. När andra målar Gå in på www.chapters-swea.org/art.
med färg, målar hon med ord. Konstverken
3.
4.
har inspirerat Birgitta till att skriva ”En ballad om ljuset”, som hon läste upp under ver3. Christina Måneskiöld, kontaktperson SWEA Art
nissagedagen.
TEXT OCH FOTO: CHRISTINA MÅNESKIÖLD, SWEA ART 4. Pelle Sundelin, kyrkoherde i Svenska Kyrkan i Bryssel
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Ida Falk Winland

TEXT: KERSTIN GRAFFMAN, SWEA STOCKHOLM
FOTO: KERSTIN ALM, SWEA LOS ANGELES

CONFIDENCEN 17 AUGUSTI 2008

Sigrid Paskells stipendium
överlämnat till sopranen Ida Falk Winland
Årets Sigrid Paskells Stipendium i Scenkonsterna gick till sopranen Ida Falk Winland. För andra året i rad delades stipendiet ut i samband med en föreställning på
Ulriksdals Slottsteater, Confidencen, i närvaro av prinsessan Christina fru Magnuson.
Den fulltaliga publiken, inkluderande 120
Sweor från när och ärran, fick den 17 augusti uppleva ett divertissemang minst lika
gammalt som teatern själv. Confidencen
som byggdes 1670 har Sveriges äldsta bevarade teaterinteriör från 1753.

30

Föreställningen ”I Krig och Fred med
Claudio Monteverdi” bestod av utdrag ur
Monteverdis operor och madrigalverk från
1600-talet. Confidencens Barockensemble,
sångare, dansare och madrigalkör framförde
stycken ur Poppeas Kröning, Arianna, kärleksduellen mellan Tancredo och Clorinda,
samt underhållande danspantomimer. Allt i
tidsenlig belysning - enbart stearinljus i stora ljuskronor - vilket skapade en stämningsmättad och lite gåtfull föreställning.

Efter Monteverdiprogrammet gav Ida
Falk Winland ett prov på sin vackra röst genom att framföra Cleopatras aria ”Piangerò
la sorte mia” ur Händels opera Julius Caesar ackompanjerad av Matti Hirvonen. Efter tal av teaterchefen Kjerstin Dellert och
SWEAs ordförande Åsa-Lena Lööf överlämnades stipendiet på USD 10.000 av
prinsessan Christina fru Magnuson. De
närvarande Sweorna kunde glädja sig åt en
alltigenom njutbar eftermiddag. ■

1. Gîta Paterson med sonen Alexander

5.

Åsa Hasselgård-Rowe, Alexandra Charles

2. Kristina Falk, Åsa-Lena Lööf

6.

Kjerstin Dellert, Barbro Osher

3. Tomas Rosander, Christina Rosander, Vanja Haley

7.

Louise Enhörning, Vanja Befrits

4. Valdemar Bergendahl, Vicky von der Lancken

8.

Lill Lindfors, Ida Falk Winland

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

7.

10.

8.

11.

9.

”Tack”

10.

Jan Eliasson, prinsessan Christina fru Magnuson, Kerstin Eliasson

11.

Britemarie Ramey, Lena Wachtmeister, Margareta Ehde

12.

Ettan Bratt, prinsessan Christina fru Magnuson, Agneta Nilsson, Åsa-Lena Lööf
12.
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Camps Bay

Från svenskt vintermörker till Sydafrika
Föreställ er, att ni befinner er i fuktiga, kalla och blåsiga Göteborg i början av februari och att ni,
mindre än ett dygn senare, befinner er i soliga, varma Sydafrika. Bara tanken kan göra vem som
helst euforisk! Men verkligheten var ännu bättre – jag lovar.
TEXT OCH FOTO: KAJSA LÖFGREN

Målet med min resa var att i lugn och ro
uppleva Kapprovinsen i Sydafrika, utan guider
och buss-, tåg-, eller båttider att passa. Mängder av reselitteratur hade blivit genomplöjd och
en väninna till mig hade på ett tidigt stadium
gett mig en adress till en svenska i Kapstaden
med egen resebyrå. Denna kvinna, Ille Wiklund, visade sig vara ett under av hjälpsamhet.
Genom hennes försorg, fick jag tips och ovärderliga råd inför och under resan.
När man reser på egen hand, dyker ofta nya
och spännande överraskningar upp och den
stora fördelen är att kunna vara helt flexibel.
Inget hindrar att man stannar till lite längre tid
på en ort, eller att man reser därifrån tidigare
än beräknat.
Sydafrika är fortfarande ett land med stora
klassklyftor. Å ena sidan otrolig lyx, å andra
sidan stor misär. I kåkstäderna, som ligger i
utkanterna av Kapstaden, råder fattigdom och
elände. Den färgade befolkningen har ändå
fått det något bättre de senaste åren. De som
tagit sig ur den värsta misären, och de som är
friska och har ett arbete, verkar alltid ha ett
stort och varmt leende till övers. De visar en
genuin hjälpsamhet till exempel med att visa
vägen eller ge annan information.
32

Kapstaden
Kapstaden är en charmig stad. Till viss
del modern, samtidigt som den bär spår av
en svunnen tid med kolonial prägel. Uteserveringar finns i legio där människor träffas och
umgås och där tid inte verkar betyda någonting. Mitt i storstaden verkar närapå ett semesterlugn råda. Tempot är klart nedskruvat.
Taffelberget ligger med sin karaktäristiska
siluett synligt praktiskt taget överallt i Kapstaden. Molnformationer som sveper in över
bergsplatån bildar en illusion av duk, den så
kallade ”bordsduken”. Uppifrån krönet har
man en vidunderlig utsikt över hamnen och
staden och i horisonten syns jordens böjning.
Hotellet jag valt visade sig vara detsamma
som SWEA Sydafrika valt för sina tillresande gäster vid regionmötet i oktober. Hotellets läge är perfekt, eftersom det ligger
centralt och dessutom nära till Waterfront,
ett nybyggt turist- och köpcentrum nere vid
vattnet. Där spelar orkestrar i gathörnen och
hela området skall ge sken av att representera Kapstaden vid förra sekelskiftet. Charm
eller kitsch? Var och en får avgöra.
När alla ”måsten” till turistattraktioner
i Kapstaden avbetats, återstod att köpa ett

busspass med vilket man under en hel dag
kan stiga på och av där det bäst passar. Detta
är ett genialt sätt att lära känna ställen i staden dit ingen guidebok hänvisar, eller där Pplatser är svåra att uppbringa.
Efter ännu en dag på upptäcktsfärd, var
det skönt att åka upp till Hotel Mount Nelson för att sitta på hotellets terrass eller i den
vackra trädgården. Eftermiddagsteet serveras på engelskt manér till tonerna av Evergreens, spelad av husets trio. Det kändes som
att förflyttas 50 år tillbaka i tiden!
Redan innan resan hade jag beställt en
hyrbil för hela semestertiden. Efter några
dagar i Kapstaden - för acklimatisering och
inlärning av vänstertrafik med ratten på höger sida - var det dags att ge sig av på upptäcktsfärd runtom i Kapprovinsen.

Söder om Kapstaden
Första anhalten var Simon´s Town, en liten idyllisk stad som ligger på vägen ner mot
Goda Hoppsudden.
Vid Good Hope möts kalla Atlanten och
varma Indiska Oceanen, vilket resulterar i
höga rytande vågor och yrande skum. Uppifrån Goda Hoppsuddens höga klippor är det
en hisnande känsla att titta ner i denna häx-

kittel av naturkrafter. Ett naturens skådespel
som måste få vem som helst att inse sin egen
litenhet. I vattnet utanför udden ligger oräkneliga skeppsvrak begravda. Kuststräckan utanför Goda Hoppsudden var tidigare omnämnd
som sjömännens kyrkogård.
Naturen utefter vägen mellan Kap och Godahoppsudden är karg och vore det inte för
den strålande solen, så skulle landskapet här se
dystert ut. Kusterna runt södra Kapprovinsen
är underbara att se på, men oftast inte badvänliga, eftersom vattentemperaturen antingen är
för låg, eller vågorna för höga.
Att färdas på Marine Drive, fortsätta till
Hout Bay och därifrån vidare ta Chapman´s
Peak Drive var en hisnande upplevelse. Den
smala slingriga vägen högt uppe på klipporna
utefter bergväggen är bara öppen vid allra bästa
väderlek. När vägen byggdes vid tiden för första världskriget, var den ett under av vägbyggnadskonst. I dag imponerar den lika mycket.
Så fantastiska scenerier som den vägen bjöd,
har jag aldrig sett någon annanstans.

Öster om Kapstaden
Färden fortsatte vidare till Hermanus på
ostkusten, som visade sig vara en sömnig liten badort, en ren sörgårdsidyll.
Vägarna var bra och trafiken flöt utan
större svårigheter. Naturen påminde mig
mycket om Nordnorge! Vem skulle ha trott
det? Ofta var den bergig, stenig och karg i sin
speciella skönhet. Vindistrikten var å andra
sidan lummigt gröna, med vinodlingar som
gick högt upp på bergssluttningarna.
Franschhoek och Paarl är kända för sina
vingårdar och utsökta restauranger, men som

Simon’s Town

orter var de rätt sterila. Däremot charmades
jag av vackra Stellenbosch, en gammal universitetsstad, med vackra kolonialbyggnader
från 1700-talet. Denna pärla till stad ligger
mitt i ett av Sydafrikas rikaste vindistrikt.
Naturligtvis har detta satt sin prägel på stan
och gjort att många små trevliga serveringar
har etablerat sig i var och vartannat gathörn
och där förstklassigt vin serveras från vingårdarna i grannskapet. Gatorna är kantade
av gamla vackra ekar som bidrar till en romantisk atmosfär.

Norr om Kapstaden
Ungefär 17 mil norr om Kapstaden, vid
kusten, ligger Pater Noster, orten som blev
min favorit. Pater Noster har milsvida vita
sandstränder och ett lugnt vatten. Ett litet
jordiskt paradis! Här och var på den breda
stranden finns små enkla men välskötta familjerestauranger som specialiserat sig på
havets läckerheter.
Nästa gång jag reser till Sydafrika – för
jag vill gärna återvända – är det Pater Noster
som står högst på listan av orter.
Avkoppling i Camps Bay
Ungefär 10-15 minuters bilresa från Kap

ligger den eleganta badorten Camps Bay, där
jag bokat ett rum på ett litet hotell som en
väninna till mig rekommenderat. Det kändes
skönt att stanna upp och vila där i fem dagar
efter en rundresa med sju övernattningar på
sju olika orter från norr till söder och från
väster till öster i Kapprovinsen. Något av det
allra bästa i Camps Bay var, att varje kväll
från terrassen få njuta av en färgsprakande
solnedgång.
Överallt under den veckolånga resan fanns
Bed and Breakfast tillgängliga. Det var bara
att välja och vraka. Oftast var komforten betydligt bättre än på ett svenskt standardhotell och frukostarna överträffade allt jag varit
med om i den vägen. Priset för ett mycket
bra rum låg på 400-500 rand.
Djurparker, the Garden Route och diamantsliperier i all ära, men det bästa i Sydafrika var att smälta in i vardagslivet och uppleva människorna, atmosfären och värmen i
alla dess former.
Efter 17 dagar var det dags att återvända
hem till verkligheten med stora, nya upplevelser i bagaget. ■

Chapmans Peak Drive

Tips på vägen:
● Det första jag gjorde var att köpa ett nytt simkort till mobilen. Innan avfärden hade jag fått min
telefon upplåst så att jag skulle kunna använda den i vilket land som helst. Väl framme köpte
jag ett nytt simkort för 1 rand (cirka 90 öre) samt ett betalkort för 100 rand. Mobilen var till stor
nytta under resans gång och minutkostnaden var låg.
● Innan avresan hördes flera olyckskorpar kraxa varnande ord - ofta personer som aldrig varit i
Sydafrika. De berättade om den stora kriminaliteten som råder i landet och om hur farligt det
skulle vara att resa runt på egen hand. Lyssna inte på den sortens ”korpar” - går man inte ut
mitt i natten på mörka bakgator vid hamnen i Göteborg, varför skulle man göra det i Kapstaden?
Visst finns det en stor kriminalitet i landet, men med sunt förnuft klarar man sig långt.
● Ta den röda bussen, biljetten kostar 90 rand för en hel dag. Guide finns på bussen. Bussarna
avgår var trettionde minut. Man stiger på eller av där man vill.
● Hyrbil är billigast att boka från Sverige, då är man också bäst försäkrad. Internationellt körkort
rekommenderas.

Stellenbosch

Internettips: www.kapstaden.nu, www.mountnelson.co.za, www.citysightseeing.co.za
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JURIDISK SPALT
Advokaten Tove Sjövall, SWEA Malmö, tjänstgjorde under ett antal år i Bryssel. Hon kom under den tiden i
kontakt med internationell privaträtt och internationell processrätt, områden som hon sedan specialiserat
sig inom. Numera är Tove bosatt i Höllviken som ligger utanför Skanör/Falsterbo i Skåne. Där driver hon
också en egen advokatbyrå.

STÄLL DINA FRÅGOR TILL TOVE
I en återkommande spalt i Forum kommer Tove Sjövall att svara på frågor som rör internationell privaträtt. Maila din fråga till tove@sjovall.se

Juridik för Sweor i världen
Internationell privaträtt
Internationell privaträtt (IP) är det rättsområde i varje land som
reglerar privata rättsförhållanden av internationell karaktär. Det kan
handla om familje-, arvs-, avtals-, arbets- eller skadeståndsrättsliga
frågor. Kriteriet är att frågan måste uppvisa anknytning till minst två
länder. Det finns således svensk, belgisk, iransk och rysk IP. Huvuduppgiften för varje lands IP är att fastställa vilka rättsförhållanden
som skall prövas enligt ett annat lands lag och vilken främmande
rättsordning det då rör sig om.
IP löser inte själva tvistefrågan, utan bestämmer enligt vilket lands
lag frågan skall lösas.

Exempel
Om en bil registrerad i Frankrike kolliderar i Finland med en bil registrerad i Italien där den franska bilen framförs av en tysk medborgare och den italienska bilen framförs av en österrikisk medborgare
- vilket lands lag skall då tillämpas på ersättningsfrågorna?

komma att tillämpa hemvistlandets lag. Om Lasse och Lisa som
är svenska medborgare, bosätter sig i Iran i mer än två år skall den
svenska domstolen i princip tillämpa iransk rätt (det vill säga sharia)
avseende fördelningen av makarnas tillgångar.
Inför en förestående flytt utomlands, finns det all anledning att gå
igenom vad utlandsflytten innebär juridiskt. Det kan även vara viktigt att upprätta juridisk dokumentation, exempelvis avtal, om vilket
lands lag som skall tillämpas avseende ekonomiska frågor mellan
makar för att undvika oförutsedda, oväntade, problematiska och
kostsamma konsekvenser av utlandsflytten. Det är, som jag hoppas
har framgått, alls ingen självklarhet att man som svensk medborgare
alltid har rätt till prövning av en juridisk fråga vid svensk domstol
enligt svensk lag. ■

Har du upptäckt den nya
succétidningen om språk?

Om Kevin som är amerikansk medborgare gifter sig med Lisa, som
är svensk medborgare, i Frankrike och bosätter sig i Hong Kong vilket lands lag skall då tillämpas vid en skilsmässa?

Internationell processrätt
Med Internationell processrätt (IPr) avses varje lands processrättsliga regler, till exempel om en domstol kan ta upp ett mål som har
anknytning till ett annat land, eller erkänna och verkställa utländska
domar.

Har Chomsky fel
om grammatiken?

Tomattryne!
Salamipitt!

– att leva med tourette

gfikikk
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Exempel
Om två svenska makar varit bosatta utomlands i mer än två år, kan
svensk domstol i ett mål om makarnas förmögenhetsförhållanden
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Hemvistprincipen
Enligt svensk IP är den så kallade hemvistprincipen utgångspunkten vid bestämmandet av vilket lands lag som skall tillämpas. Det
innebär ofta att svensk domstol, om den anser sig behörig att ta upp
ett IP-rättsligt mål (enligt reglerna för IPr), tillämpar lagen i det
land där personen eller personerna lever. Detta medför att svensk
domstol mycket väl kan komma att använda utländsk rätt på en specifik fråga.
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Exempel
För Kevin och Lisa i exemplet ovan är frågan: ”I vilket land skall vi
ta ut äktenskapsskillnad?”.
Svensk domstol kan ta upp målet endast om:
a) båda makarna är svenska medborgare
b) någon av parterna har hemvist i Sverige på visst i lagen
angivet sätt - eller
c) en make som inte är svensk medborgare har hemvist i Sverige.
Kevin och Lisa som alltjämt är bosatta i Hong Kong kan således inte
skilja sig i Sverige.
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Supererbjudande till medlemmar i SWEA

Prova 3 nr för 99 kr

Priset gäller hela världen och är inklusive porto
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Vad har SWEA International
och Nobelstiftelsen gemensamt?
TEXT: KERSTIN ERIKSSON-SPLAWN, FONDFÖRVALTARE, SWEA INTERNATIONAL
FOTO: © NOBELSTIFTELSEN

Nobelhistorik
Nobelstiftelsen delade ut sina första priser
1901, fem år efter Alfred Nobels död den 10
december 1896. Så lång tid tog det att skriva
stadgarna till stiftelsen som noga följer hans
testamente. Detta hade han skrivit för hand
i Paris i närvaro av fyra privatpersoner, han
misstrodde nämligen advokater.
I sitt testamente skrev Nobel att pengarna,
SEK 31 miljoner skulle investeras i säkra papper vilket på den tiden betydde obligationer till
svenska och utländska regeringar eller andra
lån som hade fastigheter som säkerhet. Enbart
räntan fick delas ut i prispengar.
De första fem priserna var på SEK 150.000
vilket motsvarade en professors årslön gånger
20, det vill säga en ansenlig summa. Priser delades ut i litteratur, medicin, fysik, kemi och
fredspriset i Oslo.
Det sjätte priset, ekonomipriset till minne
av Alfred Nobel, instiftades av Riksbanken vid
deras 300-årsjubileum 1968.
Idag delas SEK 10 miljoner ut till varje pristagare, men vägen dit har inte varit spikrak.
Till en början betalade man skatt och Nobelstiftelsen var länge Stockholm stads största
skattebetalare. Det var inte förrän 1946 som
som stiftelsen fick skattefrihet. Två världskrig,
inflation och ett stort skattetryck hade då gjort
att kapitalet krympt. Värdet var vid ett tillfälle
bara en tredjedel av det ursprungliga.
På 50-talet gjordes förändringar i stadgarna
och man kunde därefter investera i både aktier
och fastigheter. Tack vare skattefriheten och
denna stadgeändring växte kapitalet snabbare,
men inte förrän 1991 hade kapitalet växt ikapp
originalbeloppet i reellt värde. Från och med
2000 får stiftelsen även använda sig av realiserade vinster från försäljningar, till stipendierna,
alltså inte bara avkastningen, om det inte underminerar tillväxten på lång sikt.
Dagens stipendier representerar ett högre
reellt värde än originalsummorna. Stiftelsen
har idag ett kapital på SEK 3 628 miljarder.
SEK 50 miljoner delas ut varje år, det vill säga
drygt en procent av kapitalet.

SWEA Internationals stipendier
Alla känner till att Nobelstiftelsen delar ut
pengar, men alla vet inte att SWEA International och flera av dess avdelningar har investeringsfonder för att just som Nobelstiftelsen
kunna dela ut stipendier.
Till skillnad från Nobelstiftelsen hade
SWEA redan från början skattefrihet och
befogenhet att investera i både aktier och obligationer för att sprida riskerna. Vi behövde
inte gå igenom 90 år av stagnation på grund av
skatter och inflation.
Liksom Nobelstiftelsen har SWEA International ett välutvecklat system för hur
stipendiaterna väljs till de tre fonderna Litteraturfonden, Agneta och Gunnar Nilssons
Interkulturella fond och Sigrid Paskells fond
för scenkonsterna. De tre vinnarna annonseras i april varje år och stipendierna delas ut vid
Sverigemiddagen. Sigrid Paskells Stipendium
för scenkonsterna har delats ut på Confidencen i ett par år.
Vid världsmötet i Amsterdam 2007 godkändes en investeringspolicy som preciserar att
högst fyra procent av kapitalet kan betalas ut.
I förvaltarkretsar är fyra procent en tumregel.
Betalar man ut mer finns det risk att kapitalet
minskar på sikt. Summan vi betalar ut är USD
10.000 till varje stipendiat plus resekostnader.
Våra fonder är investerade till 55 procent
i aktiefonder och 45 procent i räntebärande
papper. Nobelstiftelsen har 64 procent i aktier
och resten i obligationer och kontanter.
SWEA har alltså en något mer konservativ
fördelning, men vi delar ut lite mer pengar i
procent än Nobelstiftelsen.
Som fondförvaltare är mitt uppdrag att att
minimera riskerna, investera för framtida tillväxt, och se till att fonderna ger en årlig avkastning som används till stipendierna.
Som ni ser finns det en hel del gemensamt
mellan Nobelstiftelsens fonder och SWEA
Internationals fonder. Kanske SWEAs stipendier en dag blir lika kända som Nobels? ■
KÄLLA: NOBELSTIFTELSENS HEMSIDA,
WWW.NOBELPRIZE.ORG

© Nobelstiftelsen

Enligt Alfred Nobels testamente skulle
pengarna investeras i säkra papper.

© Nobelstiftelsen

Alfred Nobel skrev sitt testamente för hand i Paris.
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1,6 miljonerklubben jubilerar
En av Sveriges största kvinnoföreningar, 1,6 miljonerklubben, fyller tio i år. Lobbygruppen bildades
1998 av ett tiotal kvinnor, däribland initiativtagaren och styrelseordföranden Alexandra Charles.
Det var på en middagsbjudning som Alexandra Charles fick idén till
föreningen. Hon fick höra att medicinsk forskning framförallt bedrivs
på män, vilket medför att kunskapen om sjukdomar och medicinering
är baserad främst på manskroppen. Detta trots att kvinnokroppen i
många fall reagerar annorlunda både på sjukdomar och läkemedel.
Tillsammans med ett tiotal andra kvinnor startade hon därför 1,6
miljonerklubben. Organisationen verkar för att sprida kunskap om hälsorelaterade frågor som stress, utbrändhet, kost, motion och hjärnforskning – men även om ekonomi och jämställdhet. Ett av föreningens syften är att introducera ett kvinnoperspektiv i medicinutbildningen och
inom den medicinska forskningen. Ett annat intresseområde är äldrevården och behandlingen av äldre vårdtagare. Kunskap och information
om kvinnors hälsa sprids genom nyhetsbrev, seminarier, informationsmöten och debattartiklar.

Informativt och festligt firande
Nu tio år senare, har föreningen 30 000 medlemmar – majoriteten
är kvinnor över 50 år, men även yngre kvinnor, likväl som män, är välkomna.

Tioårsjubiléet firades den 13 september med ett heldagsprogram
på Vasateatern i Stockholm. Bland föreläsarna fanns bland annat
professor Paola Johnson från Harvard Medical School och Isabella
Lövin, miljöjournalist och författare till debattboken Tyst Hav.
Firandet fortsatte sedan på kvällen, med middag och uppträdanden på Berns salonger. För underhållningen stod bland annat Lill
Lindfors och Barbro ”Lill-Babs” Svensson, två energiska kvinnor
som varit medlemmar sedan starten.

Fler kvinnor över 45
Namnet, 1,6 miljonerklubben, har sitt ursprung i att föreningens
grundare vid starten år 1998 var 45 år eller äldre. De frågade sig hur
många svenska kvinnor det fanns i samma ålder och svaret blev 1,6
miljoner. Konceptet har spridits även till Tyskland, där 19,6 miljonerklubben startats.
Samtidigt ska 1,6 miljonerklubben nu bli 2,6 miljonerklubben,
då man även kommer att börja informera om hälsofrågor som rör
yngre kvinnor. ■
TEXT: ANNA SJÖBLOM

1,6 miljonerklubben
firar 10 år och är idag
en av Sveriges största
kvinnoföreningar!
För bästa möjliga livskvalitet, baserad
på bästa möjliga hälsa – gå med i
1,6 miljonerklubben som snart blir
2,6 miljonerklubben!
1,6 miljonerklubben skapar opinion för alla kvinnors
välbefinnande, vi förmedlar kunskap om livsstilsproblem som stress och utbrändhet, vi informerar
om förebyggande hälsa, kost och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet, allt som rör
kvinnans situation i livet och status i samhället.
Nu öppnar vi också för den yngre kvinnan med
temat Vi och våra döttrar! Tillsammans över
generationerna fokuserar vi på kultur, miljö och
hälsa för alla kvinnor, yngre som äldre, vi ger ny
kunskap och härlig sammanhållning.

Bli medlem! Ju flera vi är desto bättre hörs vi!

Utlandsmedlem: 300:- /år, medlem i Sverige: 180:- /år
+46 8 20 51 58, -59, info@1.6miljonerklubben.com

Läs mer på www.1.6miljonerklubben.com
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SVENSKA KALENDERFLICKORNA 2009
MED KALENDERMÄN
Nu med 28 spännande och kanske ibland oväntade nya modeller som brinner för den medicinska forskningen.
Kalendern, som gavs ut första gången 2005, säljs till förmån för
Centrum för Genusmedicin samt prostatacancerforskningen via
Cancerfonden.
Beställ kalendern bland SWEAs medlemsförmåner på
www.swea.org/medlem/medlemsförmåner/erbjudanden

Svenska ord
erövrar världsspråk
Min mor skrev ett sms på serbokroatiska till sin syster i Bosnien: Hoces da kupim Bobi jedan
keps? Det betyder: "Ska jag köpa en keps till Bobo?" Till svar fick hon från Bosnien: Mi neznamo
staje keps, "Vi vet inte vad en keps är".
Mor hade utan att tänka på det använt ett – numera – svenskt ord i en serbokroatisk mening,
ett ord som var främmande för hennes syster och för de flesta som talar serbrokroatiska. Åtminstone än så länge.
TEXT: JASENKO DERVISIC
TIDIGARE PUBLICERAD I SPRÅKTIDNINGEN NR 1/08

När jag var på besök hos en vän från Chile kom hans mamma
in i rummet och frågade mig: Quieres comer korvo? De första två
orden är kända, de betyder "vill du äta?" Men vad var det egentligen
som hon ville bjuda på? Korv? Jag blev konfunderad eftersom denna
maträtt på spanska heter antingen salsicha, salsichón, chorizo eller perrito caliente ("het hund" eller "hot dog" på engelska). Men
korvo? I spansk grammatik är det brukligt att substantiven slutar på
bokstäverna a (femininum) eller o (maskulinum) för att bestämma
ordets genus. Även om det stod klart att korvo var maskulint så var
det någonting helt nytt. Dock är det långt ifrån unikt.
Liksom korvo är tillbaquiarse ett nytt svenskt lånord i spanskan.
Tillbaquiarse är ett reflexivt verb, och sådana är inte ovanliga i det
spanska språket. Maquillarse, "sminka sig", är ett reflexivt verb. Maquillar betecknar själva sminkningsprocessen: "att sminka". Tillägget se indikerar att det är en handling riktad mot ett subjekt, precis
som sig i svenskans "sminka sig". Inga konstigheter där. Men sedan
har vi tillbaquiarse.
På spanska kan man nu säga följande: Me voy a tillbaquiarme, vilket betyder "jag kommer tillbaka mig". Om en grupp människor
beter sig på detta vis säger man: Nosotros vamos a tillbaquiarmos.
Översatt till svenska: "Vi ska tillbaka oss". Och det är det man gör.
Man tillbakar sig, till exempel från punkten A tillbaka till en hypotetisk kafeteria.
Men spanska och serbokroatiska är inte de enda språken med
svenska lån. Om man på kurdiska vill berätta för någon att man
under gårdagen gick till skolan säger man az duhu cum skolane. Kurdiskans ordkonstellation blir direkt översatt till svenska "jag i går
gick till skolan", och su xet e är tillagt för att beteckna genus. Träffar man en människa som man tycker är vacker kan man på kurdiska
säga tu pir fini som direkt översatt till svenska blir "du mycket fin".
Om man har råkat tappa bort sin tandborste och man talar persiska kan man fråga: Tandborsteye manå didi? Betydelsen blir direkt
översatt till svenska: "Tandborsten min såg du?"
Romani är storslaget till sin uppbyggnad, besläktat med hindi och
sanskrit, och har en rik kulturhistoria. På detta språk kan man numera högtidligt proklamera: Ka dza te förfestina amen eller "vi ska
förfesta". Om du är osäker på huruvida du har sagt hej då till en turkisk vän i Sverige kan du fråga denna: hejdålashmısh mıydık? Detta
långa turkiska ord betyder "sa vi hej då till varandra?" Arabiskans bel
helgat betyder "på helgerna" och kan användas när man talar om just
veckosluten. Vill man på arabiska föreslå en fika kan man säga imshi
neroh en-fay-ek, som betyder "vi går och fikar".
Samtliga språk i dagens Sverige tycks ha lånat svenska ord som de
böjer på sitt eget vis. Tillbaquiarse med flera ger en fingervisning om

den språkliga dynamiken i varje invandrarhem.
Svenskan är förstås fullt av ord som lämpar sig bättre för att beskriva just fenomen i Sverige.
På serbokroatiska finns exempelvis inte något ord som är adekvat nog att förklara vad som skett när man har klarat ett prov. Alla
motsvarigheter blir krångliga halvmesyrer i jämförelse med det lättfattliga klara. Föga förvånande har vi därför tagit upp detta ord i
serbokroatiskan. Men vi har sannerligen låtit det genomgå en stor
grammatisk förändring värdig ordets praktfullhet:
Ja se klaram – "jag klarar mig"
Ti se klaras – "du klarar dig"
Mi se klara mo – "vi klarar oss"
On se klara – "han klarar sig"
Jesil se on klarao? – "har han klarat sig?"
Jeli se ona klarala? – "har hon klarat sig?"
Hoces li se klarati? – "kommer du att klara dig?"
Tydligt är att ordet klara befinner sig på en hög grammatisk nivå.
Som framgår av exemplet sker tempus- och genusförändringar beroende på hur man använder ordet på serbokroatiska.
Svenskan är i allra högsta grad ett levande språk som till och med
kan fungera som en respirator för främmande tungor i andnöd. Den
fyller i luckor där dessa kommer till korta. Men det händer än så
länge bara i Sverige, i invandringens kölvatten. Utan detta mångkulturella möte på hemmaplan skulle ingen någonsin av misstag
ha skrivit ordet keps i en serbokroatisk mening. Ingen spansk kock
skulle lägga till korvo på menyn. En turk skulle aldrig ha sagt hejdålashmish miydik till en annan.
På detta vis lever svenskan vidare i andra tungomål, åtminstone
lokalt och just nu. ■

Learn Swedish
Learn Swedish in Sweden or
at home with ISU Programs.
Visit our website: www.folkuniversitetet.se/isu
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MEDARBETARE: WEBBREDAKTIONEN

Femtio år på Internet
Sedan hösten 2006 har SWEA International en webbredaktion som tillsammans arbetar med att underhålla och utveckla swea.org. En webbplats blir aldrig färdig, utan kräver ett ständigt utvecklingsarbete.
TEXT OCH FOTO: WEBBREDAKTIONEN

En stor del av detta utvecklingsarbete syns inte vid första anblicken, faktum är att en besökare inte ska behöva besväras av detta.
Webbredaktionen verkar i det dolda, helt enkelt.
- Det allra viktigaste för oss är att göra en lättöverskådlig webbplats, konstaterar Kattis Holm-Moander.
- Och välkomnande! tillägger Kicki Gourlaouen. Det är jätteviktigt att en webbesökare känner sig välkommen.

Professor och fotograf
I september 2008 har webbredaktionen
totalt sex medlemmar. Antalet har varierat lite beroende på medlemmarnas eget
tidschema. Ibland måste de egna firmorna
prioriteras framför det ideella SWEAarbetet.
Även en webbredaktör måste äta, emellanåt.
Samtliga medlemmar i SWEAs webbredaktion är nämligen också egna företagare
inom kommunikation och design. UndanLi har redan startat tre olika SWEA-webbplatser. taget är Vicki Almstrum som
är universitetsprofessor, men
det är ju å andra sidan som att driva ett företag i sig själv. Vicki
doktorerade i datavetenskapspedagogik i mitten av 1990-talet och
de senaste åren har hon forskat och undervisat vid flera universitet i Texas och dessutom i Uppsala. Hennes huvudsakliga uppgift i
webbredaktionen är frågor som rör programmering. Vicki har varit
med i webbredaktionen sedan våren 2008, något som hon har gemensamt med Li ornton.
Li bor på Hawaii och är
fotograf. Det passade väldigt
bra när hon kom in i webbredaktionen, eftersom den
tidigare bildredaktören just
hade slutat. Vid sidan om fotohantering jobbar Li också
med support till lokalavdelningarnas webbredaktörer.
När en lokalavdelning börjar jobba med sin webbplats
behövs ofta ganska mycket
stöd under en inledande period. Men på
Det är Helen som samordnar arbetet i webbredaktionen.
grund av att
systemet som SWEA jobbar med är så användarvänligt brukar det
LI THORNTON, HAWAII
Funktion i webbredaktionen: Bildredaktör
Bakgrund: Fotografutbildning på Outreach Collage
Jobbat med webben sedan: 2001
Nuvarande jobb: Egen firma som fotograf, Total-Li Photography
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inte ta så lång tid innan lokalavdelningarna blir självgående.
- Jag har själv varit med och startat tre olika lokala webbplatser för
SWEA, berättar Li, så jag vet vilka
frågor som är vanliga i början.
- Det är roligt att så många av
de lokala webbplatserna har börjat
jobba med vårt nya system, säger
Helen. Det är ett väldigt viktigt steg
i vårt arbete att göra webben besökarvänlig.
Li har redan startat tre olika
SWEA-webbplatser.
Kattis främsta uppgift i webbredaktionen är IT-stöd.

Papegojor och uppfinnare
När en webbesökare känner igen design och färgschema så vet de
att de har kommit rätt. Det är viktigt att en webbplats som SWEAs
inger förtroende, förklarar Helen Rennie-Smith, som leder arbetet
i webbredaktionen. Helen har en bakgrund som redaktör både för
tryckta tidningar och internet och hon har jobbat med såväl internsom externkommunikation.
- Ibland får vi sitta som papegojor och påminna de andra Sweorna att vi måste hålla oss till de grundläggande förutsättningarna
för swea.org, skrattar Helen.
Det är så lätt att bara publicera något för publicerandets
skull, men det är inte alltid
säkert att det får bästa resultat. Som tur är har vi Monica
som regelbundet tar upp de
här frågorna med styrelsen.
Monica Hallworth är
SWEA Internationals styrelses representant i webbredaktionen. Monica informerar webbredaktionen Vicki är den som framför allt jobbar med programmering.
om styrelsens frågor
och önskemål och sedan rapporterar hon till styrelsen vad som är på
gång på webben. Vid sidan av SWEA-arbetet har Monica uppfunnit ett torkskåp som hon nu håller på att marknadsföra.
- Från det arbetet får jag också erfarenheter som jag har stor nytta
av i SWEA, kommenterar Monica.
- Det fungerar åt båda hållen, säger Kicki. SWEA ger mig också
erfarenheter som jag har glädje av i firman.

KATTIS HOLM-MOANDER, TROSA
Funktion i webbredaktionen: IT stöd
Bakgrund: Utbildad grafisk formgivare och webbutvecklare,
Årets företagarkvinna i Trosa 2007
Jobbat med webben sedan: 1997
Nuvarande jobb: Egen designbyrå, Designstugan i Trosa

Design i Paris och Trosa
Kicki Gourlaouen och Kattis
Holm-Moander driver var sin designbyrå. Kicki i Paris och Kattis i
Trosa. Kattis är en av pionjärerna när
det gäller webbarbete inom SWEA,
hon började med SWEA Philadelphias webbplats redan 1997. Hon
är också utbildad grafisk formgivare
och webbutvecklare. Även Kicki har
utbildning inom grafisk design, fast
det mesta hon kan har hon lärt sig
själv tack vare sin aldrig sinande nyKicki är en praktisk problemlösare. fikenhet och förmåga att praktiskt
lösa problem.
- Både Kicki och jag arbetar dagligdags med att webbanpassa
olika kunders informationsbehov, poängterar Kattis. Ibland verkar
det som om våra uppdragsgivare inom SWEA glömmer bort att vi
också jobbar professionellt med de här frågorna.
- Ja, tillsammans har webbredaktionen mer än 50 års erfarenhet av
webben, konstaterar Vicki. Det är rätt kul! ■

CHRISTINA GOURLAOUEN, PARIS
Funktion i webbredaktionen: Mac-expert och problemlösare
Bakgrund: Ursprungligen tandläkare men har glidit över till designbranschen
Jobbat med webben sedan: 2005
Nuvarande jobb: Egen designbyrå, Web & Design

VICKI ALMSTRUM, AUSTIN
Funktion i webbredaktionen: Programmeringsfrågor
Bakgrund: Fil Dr i datavetenskapspedagogik, mjukvaruingenjör,
universitetslärare
Jobbat med webben sedan: 1993, minst. Ända sedan det började...
Nuvarande jobb: Universitetsprofessor i datavetenskap

MONICA HALLWORTH, MALMÖ
Funktion i webbredaktionen: SWEA Internationals styrelses representant
Bakgrund: Nästan färdig juristutbildning, programmerare, konsult inom
ADB, säljare, utbildare.
Nuvarande jobb: Uppfinnare och entreprenör inom vitvarubranschen,
Knycer

HELEN RENNIE-SMITH, MÜNCHEN
Funktion i webbredaktionen: Leder, planerar och samordnar arbetet
Bakgrund: Fil kand i media- och kommunikationsvetenskap, bakgrund
inom reklam, PR och journalistik.
Jobbat med webben sedan: 1997
Nuvarande jobb: Egen firma som kommunikationskonsult, Rennie Smith
Communications

Fullständig
Högstadieundervisning
via dator sedan 1994
www.sofiadistans.nu

Sofia Distansundervisning
____________________________________
Alnögatan 11 plan 5
116 41 Stockholm
Sweden

Tel: +46-8-555 777 00
Fax: +46-8-555 777 07
mail@sofiadistans.nu
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BÖCKER
Hey Dolly
AV: AMANDA SVENSSON
FÖRLAG: NORSTEDTS
ISBN 978-91-1-301833-1

Var ni med på
världsmötet i New
Orleans? I så fall
har ni faktiskt träffat
författaren till den
här boken; Amanda
Svensson,
dotter
till vår före detta
Forum-redaktör AnnSofi Ljung Svensson.
Hey Dolly är Amandas debutroman och
det är flera med mig
som hoppas och tror
att detta bara är början. Boken hyllades av en enad svensk kritikerkår när den kom ut i Sverige i våras med
utlåtanden som:
”Det är länge sedan jag stötte på ett sådant oförutsägbart berättarjag som Dolly,
och en sådan följsam berättare som Aman-

da Svensson.” (Annina Rabe, Svenska Dagbladet)
”... om det är ett nöje att läsa Amanda
Svensson, och det är det från början till slut,
så beror det på att hon har skrivit en komedi, en snabbtungad samtidskomedi med
noggrant filade sorgkanter.” (Sara Danius,
Dagens Nyheter)
”Min enda invändning mot Svenssons debutroman är att den tar slut för fort. Jag vill
ha mer Dolly.” (Oline Stig, Sydsvenskan)
Så här beskriver Dolly sin familj: ”Min familj består förutom min exemplariska mamma av en död pappa och två syskon. De är
tämligen ointressanta karaktärer. Båda är
blonda och söta och menlösa. Ibland glömmer jag bort vem som är vem trots att de
har olika kön. Båda är döpta efter Astrid
Lindgren-figurer. Jag är döpt efter en silikonfylld countrydiva. Ni förstår att en relation är

omöjlig”. Förutom familjen (som inte är särskilt viktig, vilket väl framgår av ovanstående
citat) finns här Dollys irriterande justa pojkvän Mårten, hennes bäste vän Marvin, som,
utan större framgång, försöker få henne att
leva i verkligheten, hennes mer eller mindre
störda väninnor och så rockstjärnan, som
bara Dolly kan se – vilket ställer till en hel
del komplikationer. Boken är en psykologisk
skildring i huvudet på en tonårsbrud, fylld
av osminkad vardagsfilosofi och ärlig både
i språk och innehåll (men inget för dig som
ogillar runda ord och svordomar), eller vad
sägs om Dollys funderingar om hjärtat:
”Jag vet att om mitt hjärta inte satt fast
bakom revbenen skulle det rymma sin väg
och aldrig komma tillbaka. Det är för väl att
människans viktigaste organ är placerat
bakom galler.” Det ni, det hade ni inte tänkt
på tidigare, eller hur?
TEXT: ANNA RÖNNESKOG, SWEA GENÈVE

MICHELLE SKRIVER FÖR FLERSPRÅKIGA FAMILJER

Ditt barns flerspråkighet - ditt val!
När borta blir hemma - en guide för den moderna utvandrarfamiljen
Min speciella familj!
AV: MICHELLE CADEAU
FÖRLAG: KINGS INK

Michelle Cadeau, som grundat föreningen
Svenska Mammor, har skrivit tre böcker om
utlandsflytt och barn som växer med flera
språk. Själv bor hon sedan 1994 på USAs
östkust. Tillsammans med sin man, som ursprungligen kommer från Haiti, har hon två
söner. I familjen blandas tre språk och tre
kulturer.

Michelles första bok, "Ditt barns flerspråkighet - ditt val!” tar upp grunden till språkinlärning och ger konkreta tips om hur barnen
blir flerspråkiga. Boken är en hjälp för familjer med flerspråkiga barn i Sverige, såväl
som i utlandet.
Den andra boken "När borta blir hemma
- en guide för den moderna utvandrarfamiljen" är istället en guide inför utlandsflytten.
Boken är fylld av råd från familjer som redan
flyttat utomlands.
Den tredje boken, Min speciella familj!,
är istället riktad till alla barn som växer upp
mellan olika kulturer. Fakta blandas med illustrationer och bokens syfte är att hjälpa
barnen förstå att de är speciella. ”Min speciella familj” har nu även översatts till engelska med titeln”My unique family”.
Böckerna går att beställa genom medlemsförmånen på www.swea.org eller
genom www.svenskamammor.com.

Michelle Cadeau med sönerna Justin och Elliot.
FOTO: Privat
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TEXT: ANNA SJÖBLOM

BÖCKER
Den tredje kulturens barn

TEXT: GUNILLA CARLSSON, SWEA ÖRESTAD

AV: DAVID C. POLLOCK OCH RUTH E. VAN EKEN
FÖRLAG: NICHOLAS BREALEY PUBLISHING

Boken Third Culture Kids: The Experience of Growing Up Among Worlds av författarna David C.
Pollock och Ruth E. Van Reken är högintressant läsning som varmt rekommenderas alla Sweor i
utlandet såväl som i Sverige. A Third Culture Kid (TKS) är ett barn som tillbringat en betydande del
av uppväxten utanför sina föräldrars kultur och som sedan införlivar grunddrag från dessa andra
kulturer med sin egen födelsekultur. På så sätt formas en tredje kultur.
Jag är själv en typisk vuxen TCK. I min
barndom bodde jag i Nederländerna och på
somrarna for vi till Sverige för att hälsa på
släkten. Medan föräldrar åkte ”hem”, upplevde
jag min resa som en spännande semesterresa.
När pappas gamla Nash Rambler susade tillbaka söderut på motorvägen genom Tyskland
var jag på väg ”hem”, samtidigt som mina föräldrar i samma bil var på väg tillbaka till sin
stationeringsort. Jag var en TCK, det vill säga
ett barn som växte upp i en annan kultur än
mina föräldrars. I Nederländerna anammade
jag aldrig den holländska kulturen till fullo,
eftersom jag där umgicks med många andra
TCKs. Väl i Sverige och på internatskola fick
jag fina betyg och belönades med en resa till
Nederländerna. Jag var då 15 år och förväntade mig att tiden skulle ha stått stilla, sedan
jag for ”hemifrån”. Det hade den inte! Borta
var många vänner och många lärare från min
skola. Jag påbörjade en process med den sorgliga insikten, att jag hade förlorat mitt ”hemland”, samtidigt som jag inte i all hast kunde
ersätta det med ett nytt.

Att växa upp i en tredje kultur
Många TCKs har enligt Pollock och Van
Reken samma upplevelser. Erika i boken är ett
TCKs alter ego och hon berättar sin historia
ur flera perspektiv.
Ursprungligen var tanken att definitionen
TCKs gällde barn till utlandsstationerad personal, allt ifrån diplomater till a ärsmän, företagsutsända, militärer och missionärer. Numera
inkluderar TCKs även exempelvis invandrare
och flyktingar. I globaliseringens tidevarv har

begreppet utvidgats och de gemensamma
upplevelserna får vara det vägledande.

Typiska karaktärsdrag och
egenskaper: positiva som negativa
Författarna ger först en kort sammanfattning av vikten av att vara mobil och flexibel.
De beskriver i detalj de olika faserna som blir
aktuella vid ett uppbrott: engagemanget på
plats, uppbrottet, övergången, återanpassningen och till sist det nya engagemanget. Sedan
går de vidare och behandlar de karaktärsdrag
och egenskaper som TCKs genom uppväxtåren utvecklar och som har samband med deras
uppväxtförhållanden. De kallar det en profil,
och det är en summarisk grupprofil som det
här är frågan om. Men den är mycket intressant, jag fick många påminnelser om hur jag
kände det, och en känsla av att jag nog är lite
”sån”.
Boken tar även upp sådana fenomen som
att TCKs ofta får en tolerant inställning till sin
omvärld samtidigt som det kan påverka deras
känsla för lojalitet. Att de får en tidig uppfattning om ett mångkulturellt samhälle samtidigt
som det bidrar till en begränsad uppfattning
om deras egen kultur. TCKs blir ofta ”kameleonter” i sociala sammanhang, kanske ibland
lite väl anpassbara. Författarna går vidare och
beskriver lämpliga praktiska egenskaper som
TCKs utvecklar och vilken nytta de kan ha
av dessa egenskaper. TCKs lär sig observera
omgivningen, eftersom de från barnsben fått
lära sig att ta in nya intryck. De passar ofta
för mentorskap i olika former, blir vanligen
duktiga pedagoger och utvecklar i allmänhet

En SWEA-bok
Third Culture Kids: The Experience of Growing Up Among
Worlds är en fackbok, men en mycket lättläst sådan.
Boken är ett redskap för pedagoger i skolor utomlands, en
omtänksam present till den familj som är på väg att flytta
ut och för oss vuxna TCKs ett redskap i att lära känna och
förstå oss själva. David C. Pollock var sociolog.
Boken är svår att få tag i bokhandeln och på bibliotek, den
kom ut redan år 2001. Den kan beställas på internet på
www.amazon.com för USD 13,57 och i Sverige på www.adlibris.se där den kostar SEK 152 Detta är en typisk SWEAbok och rekommenderas varmt.

en god social kompetens. Språkfärdigheter får
de ofta gratis. I en kort beskrivning tar författarna även upp att TCKs kan uppfattas som
arroganta.
Medaljens baksida med en TCK-bakgrund
är att den skapar en känsla av rotlöshet och
”nomadbeteende”. En TCK söker omedvetet
alltid sina rötter och Erika i boken tar upp,
att det värsta en person kan fråga henne om,
är var hon kommer ifrån. Själv har jag också
alltid funnit detta besvärande; jag berättar
att jag föddes i Västerås och jag befarar alltid
följdfrågan, och hur är den staden? Jag vet inte
mycket om gurkornas stad! Rotlösheten påverkar naturligtvis relationer och det är nästa
punkt som författarna tar upp. Jag har en vän
som har flyttat inom Sverige. Vi har diskuterat
var vi har våra rötter och det framkommer helt
klart att han aldrig ifrågasätter detta, medan
jag har mina funderingar. För mig är mina rötter ingen självklarhet.
I boken beskriver författarna olika typer av
relationer, och hur TCKs tacklar dessa. Med en
hög frekvens av mobilitet i bagaget är TCKs
många gånger mycket direkta i skapandet av
djupare relationer. I en liten by på landsbygden
går det många månader och år av ”small-talk”
innan man känner varandra närmare, men en
TCK kan ställa detaljerade frågor redan efter
en kort tids bekantskap. Vanligt är också att en
TCK har en stor bekantskapskrets, i synnerhet
de som anstränger sig att hålla relationer från
de olika länder de bott i vid liv.
Författarna tar även upp de negativa känslor
som kan påverka en TCK efter många uppbrott och efter att ha lämnat många emotionella relationer efter sig. Till sist tar de upp hur
en brokig bakgrund kan påverka mognadsprocessen. Många TCKs är late bloomers. De ger
ingående beskrivningar om hur mognadsprocessen stannar av på grund av många tidiga
uppbrott.
Sista delen av boken ger goda råd i hur man
handskas med ovan beskrivna problem för att
förminska de negativa e ekterna av ett ”nomadliv”. Författarna vill att problemen skall
ses som utmaningar. De menar att det finns
många möjligheter att förstärka de positiva
e ekterna och eliminera de negativa så att en
TCK kan växa upp med maximal vinst och
glädje av sin tredje kultur.
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SIGRID PASKELLS STIPENDIUM
inom scenkonsterna år 2009
SWEA inbjuder alla medlemmar att skicka in förslag på kandidater till Sigrid Paskells Stipendium, som år 2009 skall utdelas i dans.
Stipendiet ges ut inom de s.k. scenkonsterna: sång, dans, teater, instrumentalmusik med en konstart i taget under en rullande fyraårsperiod.
Stipendiet avser unga, lovande svenskor/ar i början av sin karriär.
Stipendiet utlyses inte utan en kommitté söker aktivt kandidater. Förslag kan även inkomma från individuella SWEA -medlemmar och avdelningar.
Förslagsgivaren motiverar i skrift och med CDs eller DVDs sitt val av stipendiat.
Stipendiet är på USD 10 000.
Nomineringsförslagen skall vara kommittén till handa före 10 januari 2009.
En jury föreslår stipendiat. Valet konfirmeras av SWEAs styrelse på årsmötet.
Stipendiaten förväntas ge en enkel redovisning för hur stipendiet använts.
Förslag på stipendiat skickas med motivering till:
Malin Philipson
sammankallande i kommittén
malin.ph@telia.com
Tel: +46 8 21 87 97
Grev Turegatan 47, SE-11438 Stockholm

Leksandsfilten
Formgivaren Mia Svalänge har inspirerats av Dalarnas rika kulturarv och skapat en exklusiv filt av
finaste ull. Hon har utgått från folkdräkternas förkläden och på så vis hittat en ny form för en traditionell
mönsterdesign.
Leksandsfilten, som tillverkas av Nya Ullkraft i
Umeå, finns i två olika storlekar och fyra färgkombinationer: svart-vit, gul-svart, röd och blå.
Priset är SEK 1550 för barnfilten (80x100 cm) och
SEK 3250 för den stora filten (155x205 cm).
För mer information och återförsäljare, se:
www.lyckaform.se.
Filten kan även köpas via Leksands Hemslöjds
webbshop, www.hemslojden.leksand.org.
Fraktkostnad till utlandet tillkommer.

Gåvotips med svensk anknytning
Amazing Sweden
av Marie Dahlberg ,
Lena Koller, Maria Ravegård
och Gunnar Genell
Förlag: Snowfling Media
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Amazing Sweden beskrivs
som ett svenskt smörgåsbord
i bokformat, en svallande
kärleksförklaring till landet
uppe i norr. Boken är skriven
på engelska och bjuder på en
resa genom svenskt näringsliv, kultur, historia, design,
innovationer, mat och natur.
Bland annat får vi läsa om
Hennes & Mauritz, Sandvik, dragkedjan, samer och filmstjärnor.
Texten kompletteras med vackra foton.
Boken är på cirka 300 sidor och kan köpas direkt från
www.amazingsweden.com för 436 SEK (exkl. frakt).

EN VACKER BLOMSTERVÄRLD
PÅ LIN OCH BOMULL.
Handtryckta tyger inspirerade av. flamskvävnader från
1700-talet, Papegoja med blomsterurna, Lejon i träd, Duva
med olivkvist samt Paradiset.
Vi tillverkar också brickor, tehuvor, förkläden, kuddar,
tabletter, lampskärmar, plånböcker samt klädda böcker.
För mer information
www.lejondolken.se info@lejondolken.se
Ann Hagemann +46 411 63000 Helle Palmstierna +46 737 353717
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ANSLAG

Diskutera mera!
På SWEAs hemsida finns ett diskussionsforum.
Så här enkelt är det att börja diskutera:
1. Gå in på www.swea.org. Klicka på ”Diskussionsforum” i vänsterspalten, då
kommer du till forumets förstasida.
2. Läs de olika diskussionerna som pågår genom att klicka på det ämne som
intresserar dig. Vissa ämnen är uppdelade i undertitilar, så du enkelt kan välja
den diskussion du vill läsa.
3. Vill du svara på ett inlägg? Klicka då på ”Posta ett nytt inlägg” uppe i högra
hörnet, ovanför den pågående diskussionen. Då kommer en ny sida upp, där
du ombeds logga in. Om du inte redan har en användarprofil, välj då ”Skapa en
ny profil” och ett användarnamn och lösenord. Gå vidare genom att klicka på
”Login”.
4. Skriv ditt inlägg. Välj ”Förhandsgranska” om du vill se hur ditt meddelande
kommer att se ut och ”Skicka svar” då du vill skicka inlägget. Ovanför meddelanderutan kan du välja ”Bevaka den här tråden”, då kommer du att få mail när
någon svarat på ditt inlägg.
5. För att välja vilken information om dig som ska vara synlig, gå tillbaka till
förstasidan och välj ”min användarprofil”. Det går även att ladda upp en bild, en
så kallad avatar, som visas bredvid dina inlägg. Om du inte har en egen bild, kan
du klicka på ”Välj en avatar” och välja en bild ur arkivet!

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER,
SPONSORER
OCH SAMARBETSPARTNERS!
SWEA FORUM
1,6 miljonerklubben
Alfa Moving
A Swedish Affair
Stuga Österlen Birgitta Barcroft
British Primary School Stockholm
Folkuniversitetet
Båstadshus, Karin Lindblom
Lejondolken
Marianne Sample, B&B
SAS
Sigtunaskolan SSHL
Sofia Distans
Språktidningen
Swedish Delight B&B
SVT Europa
Tetra Pak
Victoria Park
Viveka Kjellgren
K

SWEA NYTT- ANNONSÖRER
Dagens Nyheter
Victoria Park

Lycka till!

WEBB- ANNONSÖRER

Diskutera SWEA Forum
på swea.org!
Välj SWEA Forum bland diskussionsämnena,
då kommer du in på en diskussion om tidningen.
Lämna gärna din åsikt!

Alfa Quality Moving
Avis
Dagens Nyheter
Folkuniversitetet
Grennaskolan
Mäklarkompaniet
Sigtunaskolan SSHL
Sofia Distans
Svenskt Näringsliv
Svenskt Tenn
SVT Europa

SPONSORER
OCH SAMARBETSPARTNERS

NAMNTÄVLING
Vad ska SWEAs
diskussionsforum heta?
För att undvika att tidningen SWEA Forum och diskussionsforumet på internet blandas ihop startar nu en tävling för att döpa om diskussionsforumet.
Skicka ditt namnförslag till webmaster@swea.org senast den 31 januari 2009.

ÄS OM HÖSTENS ALLA REGIONMÖTEN PÅ WWW.SWEA.ORG
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The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
IKEA
Invest in Sweden Agency
The Heimbold Foundation
Sony Ericsson
Svenskt Näringsliv
SVIV, Svenskar i Världen
NSU, Nämnden för Sverigefrämjande
i utlandet:
Utrikesdepartementet
Svenska Institutet
VisitSweden
Invest in Sweden Agency
www.sweden.se

MEDLEMSFÖRMÅNER
GÅ MED I 1,6 MILJONERKLUBBEN
1,6 miljonerklubben arbetar ständigt för
att skapa opinion för kvinnohälsofrågor.
Köp deras Kalender 2009!
Medlemsavgifter:
Utlandsmedlemmar: 300:-/år
Medlemmar i Sverige: 180:-/år
E-post: info@1.6miljonerklubben.com
www.1.6miljonerklubben.com

SOLENTRO.COM – GÖR DIN EGEN BOK
Skapa din egen berättelse - receptsamling, bröllop, utlandsvistelse - som en bok - busenkelt!
Berättelse, saga, dikt, brev, recept, dagbok eller
blogg förvandlas enkelt till en exklusiv bok av
högsta kvalitet. Använd följande kod vid beställning: swint08 www.solentro.se

MEDLEMSFÖRMÅNER
Att vara Swea har många fler förmåner än vänskapen och vårt fantastiska kontaktnät!
Vi hoppas att de medlemsförmåner vi har tagit fram för alla SWEAs medlemmar ska vara till
glädje för många av er. Företagen som erbjuder dessa förmåner gör det i kombination med
att sponsra SWEAs verksamhet på olika sätt. Det är SWEAs Framtidskommitté och SWEAs
PR-grupp som jobbar med medlemsförmåner och sponsoraktiviteter.
Hör gärna av er till oss med tips och idéer: benefits@swea.org
Medlemsförmånerna hittar du på www.swea.org.
Klicka på Medlem, Medlemsförmåner, Erbjudanden

SVENSKA INSTITUTET – 20 % PÅ
KÖP FRÅN SWEDEN BOOKSHOP
Vi har det bredaste sortimentet av
översatt svensk litteratur och information om Sverige. Som SWEA-medlem
har du 20% rabatt på allt du handlar i
Sweden Bookshop. Ange ”SWEA” som
kampanjkod när du beställer på
www.swedenbookshop.com

SE SVENSK TV I HELA EUROPA,
MELLANÖSTERN, AFRIKA, ASIEN
OCH AUSTRALIEN
TILL ETT SPECIELLT SWEA-PRIS
Som Swea får du 15 månaders abonnemang för 12 månaders pris vid
tecknande av ett nytt abonnemang
hos SVT EUROPA.
www.svt.se/europa

BILLIGARE MEDLEMSKAP I SVIV
Är du medlem i SWEA har du möjlighet
att bli medlem i föreningen Svenskar i
Världen, SVIV, för endast 250:- (ordinarie
avgift är 500:-). Läs mer på www.sviv.se

LÄGRE BÄSTA PRIS PÅ AVIS
Avis har bilen för dig hemma i Sverige,
hela året runt. Bästa priser erhålls vid
bokning i riktigt god tid i förväg. Som
Swea får du ett lägre bästa pris. Ange
därför alltid koden för SWEA
på www.swea.org/medlem.

GÖTA KANAL
KRYSSA SOM ÅRETS SVENSKA
KVINNA!
Upplev en äkta svensk klassiker till specialpris. En njutningsfylld resa i det svenska
sommarlandskapet där vägen är viktigare
än målet.
Medlemmar i SWEA erbjuds 25% rabatt på
ordinarie hyttpris.

SVENSKA MAMMOR
LÄGRE MEDLEMSAVGIFT FÖR SWEOR!
Om du är Swea kan du nu gå med i Svenska
Mammor till en lägre medlemsavgift. Som
SWEA-medlem betalar du enbart 200:- SEK per
år för medlemskapet. Svenska Mammor har ett
med SWEA närbesläktat syfte och jobbar för att
nätverka kring barn till svenska mammor och
pappor.
Läs mer på: www.svenskamammor.com

SPRÅKTIDNINGEN
Språktidningen är den nya tidningen för alla som
är intresserade av språk. Nu har du som SWEAmedlem möjlighet att prova Språktidningen till
ett mycket förmånligt pris. För endast 99 kr får
du tre nummer. Priset är inklusive porto och gäller i hela världen!
Beställ på www.swea.org/medlem

VAD HÄNDER I SVERIGE?
PROVA eDN GRATIS I EN MÅNAD!
Vill du veta vad som händer i Sverige
och hur Sverige ser på utlandet?
Som medlem i SWEA får du nu pröva
nyheten eDN gratis i en månad! eDN
är en digital version av DN speciellt för
dig som inte bor i Sverige, inklusive
alla artiklar, fördjupningar, bilagor och
annonser. Beställ senast 31/12 2008
på www.swea.org/medlem

BARNS FLERSPRÅKIGHET
OCH SPRÅKUTVECKLING –
BÖCKER ATT BESTÄLLA!
Skrivna av Michelle Cadeau, grundaren av Svenska Mammor.
Perfekta presenter för dina utlandssvenska vänner med barn.
Läs mer på www.swea.org/medlem
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RUDQHFDRKDC@MCDHMSDQM@SRJNK@
Gymnasie- och grundskoleutbildning k 7-9. Utbildning p svenska eller engelska.
IB-program sedan 25 r med mycket goda resultat.
Mngfald av fritidsaktiviteter. Nra kontakter med hgskolor och nringsliv.
RHFSTM@RJNK@MGTL@MHRSHRJ@KQNUDQJDS
Telefon: +46 8 592 571 00
www.sshl.se

