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SWEA INTERNATIONAL SÖKER
ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
Uppdragen som ordförande och vice ordförande är på två år med möjlighet till omval
för ytterligare en mandatperiod. Mandatet börjar alltid den 1 januari jämna år och löper
till den 31 december kommande udda år. Nu är det alltså dags att utlysa dessa poster
för mandatperioden den 1 januari 2010 till den 31 december 2011.
Ordföranden ska i nära samarbete med styrelsen, kommittéerna och kansliet driva
SWEAs utveckling framåt, närvara vid invigningar av nya avdelningar och vid årsmöten,
delta i PR-uppdrag och fundraising, skapa goodwill för SWEA och vara dess främsta
språkrör utåt. Det är ett obetalt uppdrag, men kostnader förenade med uppdraget
ersätts.
Vice ordföranden bistår ordföranden genom att göra utredningar, förbereda ärenden,
företa vissa resor samt hålla sig informerad om verksamheten ute i avdelningarna. Även
denna post är oavlönad, men kostnader förenade med uppdraget ersätts.
Båda posterna ger tungt vägande meriter inför framtida aktiviteter och nya arbetsuppgifter.
Sökande bör ha erfarenhet som ordförande i en SWEA-avdelning eller i kommittéarbete
samt ha deltagit i minst ett internationellt styrelsemöte och ett regionmöte. Goda kunskaper i det engelska språket är nödvändiga.
En kommande strukturförändring inom ledningen av SWEA är under planering.
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Swedish Women’s Educational Association International, Inc.
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Skriftlig ansökan tillsammans med CV skall vara Kansliet tillhanda via e-post (office@
swea.org) med kopia till Valberedningen (monaswede@earthlink.net) snarast, men
senast den 15 september 2009 för ordförandeposten och den 6 november 2009 för
vice ordförandeposten.
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Till minne av Anne-Marie De Geer, ÅSK 1993
SWEA-utmärkelsen Årets Svenska Kvinna 1993 tilldelades Anne-Marie De Geer för hennes arbete med att lindra
nöden i Baltikum.
1999 samlades vi ÅSKor för första gången och det var en
brokig samling med ett gemensamt, vi har alla en besatthet för det vi brinner för. Åtskilliga gånger när jag sökte
Anne-Marie på telefon svarade hon något ursäktande och
andfådd att hon höll på att packa en lastbil med sjukhusutrustningar, datorer, röntgenapparater, kläder och köksutrustningar för vidare transport till alla de nödställda. Allt
hade hon lyckats tigga sig till från vårt lands överskott. En trailer i månaden lämnade
Stockholm och när de baltiska tullarna försökte göra sig en extrainkomst på att krångla
vid införseln blev hennes svar att bilen då skulle omdirigeras till Ryssland och då öppnades grindarna utan extrakostnad. Estlands president Lennart Meeri visade sin uppskattning genom att tilldela Anne-Marie en orden.
Anne-Marie var inte bara en arbetsmyra med rätt att hugga i där det behövdes utan
en strålande värdinna och sällskapsmänniska. Vid en middag hos henne serverades till
desserten egenhändigt bakade rån. För att få den rätta böjen på kakorna hängde hon dem
över sänggaveln i gästrummet.
Det har blivit många roliga möten genom åren. Vi kommer alla att minnas den långa,
paranta och världsvana Anne-Marie men kanske allra mest för hennes slagfärdighet och
humor och att ingenting var omöjligt.
För ÅSKorna
Lise-Lotte Lybeck-Erixon
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LEDARE

Grattis SWEA!
I detta nummer av Forum blickar vi tillbaka, men framförallt försöker vi sätta fingret på
vad som är unikt med SWEA. Bland annat blir det en frågestund med Agneta Nilsson,
SWEAs grundare. Hon berättar att hon kanske inte hade startat SWEA om hon vetat
hur mycket tid organisationen skulle komma att kräva. Vilken tur att hon inte anade
det! För tänk så många timmar som läggs ner på SWEA dagligen runtom i världen?
Särskilt under ett så händelserikt år som detta, med världsmötet i Washington i april,
Sverigedagen i augusti och samarbetet med Nationalmuseum. Lägg därtill allt som
sker på lokal nivå.
SWEAs kärna sitter kanske i nätverket och gemenskapen. Det har ingen betydelse att
vi har olika intressen, yrken och ålder. Vi möts på lokalavdelningens träffar, såväl som
på region- och världsmöten. Samtidigt lär vi känna varandra via telefon och internet
då vi kontaktar Sweor på andra sidan jordklotet för att fråga om uppehälle under en
resa, eller kanske tips inför en flytt. Ett konkret exempel är resan som fyra medlemmar
från tre olika avdelningar gjorde tillsammans på Transsibiriska järnvägen. Följ med på
deras äventyr på sidan 20. Missa inte heller Cecilia Svenssons intressanta tankar om
SWEA som nätverk på sidan 17. Jag är säker på att du kommer att känna igen dig i
hennes upplevelser!
Vad har egentligen hänt under dessa 30 år? Vi har sett murar falla och kommunikationsvägarna förändras, men känslor som hemlängtan och behov av samhörighet kan
vara lika starka idag som 1979. Läs Ann-Marie Kjellanders tankar på ämnet på sidan
31. På sidan 16 reflekterar San Francisco-Swean Barbro Greene över tiden som gått –
och hur det var innan SWEA startades.
En kvinna som följt SWEA från den första tiden – och sett organisationen växa – är vår
hedersordförande, Prinsessan Christina, fru Magnuson. Nu lämnar hon posten som
jurymedlem för Sigrid Paskell-stipendiet och på sid 18 kan du läsa en intervju med
henne.
Ett stort tack till Annelie Olsson som tecknat en födelsedagsversion av sin glädjespridande Swea. Tack även till Kerstin Alm som gjort en djupdykning bland foton från åren
som gått.
Åter till tanken om Agneta Nilsson inte hade startat SWEA. Då hade över 8 000 svensktalande kvinnor inte varit en del av detta världsomspännande nätverk idag!

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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Alla Sweor önskas varmt välkomna
till festligt firande av vårt 30-årsjubileum
under Sverigedagen i Stockholm
torsdagen den 13 augusti 2009!

Stort Jubileumsprogram hela dagen!
Kl 11.30 - 15.00
Jubileumslunch på SKANSEN med stipendieutdelning,
gästartist samt därefter visning av två Skansengårdar.
SWEA Stockholms styrelse välkomnar vid Sollidens entré.
Vi intar en klassisk sommarlunch och njuter av varandras
sällskap och av den fantastiska utsikten över Stockholms
inlopp och Söders höjder. SWEA lotteri som vanligt!
SWEA Internationals två stipendiater i Litteratur och
Interkulturella relationer presenteras och mottager sina stipendier.
Efter avslutad lunch får vi en guidad tur i Ekshäradsgården
och Oxtorpsgården.
Kl 16.00
Specialvisning av NATIONALMUSEUMS konstskatter
erbjuds till Sweor som så önskar.
Kl 17.30 - 20.00
Mingel på NATIONALMUSEUM, utdelning av Paskells
stipendium i dans samt högtidligt överlämnande av
SWEAs jubileumsdonation till museet.
Efter festligt mottagande av Beridna Högvakten bjuds på
mingel med vin och tilltugg under någon timme i entréhallen.
Presentshoppen är speciellt öppen för Sweor med 10 % rabatt.
Därefter går vi in till hörsalen för att delta vid utdelandet av
Paskells stipendium och vid överlämnandet av SWEAs
donation till Nationalmuseum.
Paskellstipendiat 2007 Marcus Forss gör ett framträdande
med sin klarinett Swea!
Pris för hela dagen SEK 950:- (kan ej delas upp)
Anmälan och betalning SENAST fredagen 12 juni 2009.
Begränsat antal platser - först till kvarn gäller!
Mer information och anmälnings/inbetalningsblankett
finns på www.swea.org.
Vid Skansens huvudingång går Sweorna in längst till vänster och
säger att ni ska på en SWEA-lunch på Solliden. Ingen entréavgift.
Djurgårdsfärjan från Slussen eller Nybroviken, buss 47, buss 55
eller spårvagn 7 tar er lätt till Skansen.
Djurgårdsfärjan till Nybroviken stannar vid Skeppsholmen och
därifrån 7 minuters promenad till Nationalmuseum.
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SWEAs Sponsorer

ORDFÖRANDE

Kära Sweor!
Med SWEA flaggan högt i topp gratulerar vi SWEA 30 år!
Firandet började i det vårliga Washington DC när SWEA arrangerade världsmöte i april. Jag önskar att alla Sweor i hela världen
hade haft möjlighet att mötas där, för att ta del av den entusiasm,
energi och styrka som vibrerade mellan Sweor i alla åldrar från hela
världen med Sverige som gemensam nämnare. Värdefull SWEA
kunskap bjöds oss som arbetar eller vill arbeta aktivt inom SWEA.
Vi inspirerades av spännande anföranden om vårt svenska språk,
Sverigebilden och vad SWEA kan göra för Sverige. Vidare fick vi en
inblick, ur ett svenskt perspektiv, i vad som händer i Washington
DC, detta maktens centrum. Vi fick också tillfälle att besöka House
of Sweden med Sveriges Ambassad. Själva årsmötet inramades av
tillfällen att framföra åsikter och ställa frågor. Under årsmötet utnämndes dessutom vår grundare Agneta Nilsson till Heders ÅSKA.
Hon blev föremål för stor uppskattning och varma hyllningar.

SWEA har under sina 30 år etablerat sig på många platser i världen, och fungerar som ett skyddsnät vid flytt från Sverige och flytt
mellan länder. SWEA har nu också
noterat de behov som många utlandssvenskar får när de återvänder hem. De svenska avdelningarna har därför inlett ett samarbete
kring sina hemvändarprogram. Tänk vilken resurs alla dessa hemvändare utgör med sin samlade kunskap om olika länder och kulturer. Vi hoppas att Sverige kan dra nytta av denna tillgång likaväl som
vi Sweor bidrar med att sprida Sverigebilden i utlandet.

Utflykter, mingel, dixiemusik och naturligtvis vår jubileumsmiddag
blev en festlig avslutning på intensiva och härliga dagar. En av våra
regionordförande Monica Hallworth, har uttryckt det som många av
oss känner: ”Den största behållningen från att delta i ett internationellt möte inom SWEA brukar vara att man ser SWEAs storhet - det
internationella nätverket. Att lyfta blickan från sin egen hemma avdelning och inse att vi är del av något mycket större, något mycket
mer. Här, på det internationella mötet, förstår man plötsligt, att i ett
större perspektiv finns det ingen konkurrens, att SWEA är fullständigt unikt, och man önskar att fler skulle få uppleva den värme och
gemenskap som binder oss utandssvenskor samman.”

Under de gångna 30 åren har SWEA blivit ett välkänt namn, en
förening som Sverigefrämjande organisationer, svenskt näringsliv
och UD räknar med. Vad är det då som gör SWEA så speciellt? Jag
tror att det är den unika kombinationen av lokalt och globalt. Det
lokala arbetet i de egna avdelningarna, då vi Sweor tillsammans arrangerar midsommar, lucia och julbasarer. Det globala arbetet då vi
genom vårt fantastiska nätverk sprider svensk kultur bland annat
genom våra stipendier, donationer och utmärkelser. Oräkneliga berättelser om hur Sweor och SWEA- barn genom vårt nätverk fått hjälp
och vänner runt om i världen påminner oss om att detta är ”något
stort” att värna om. Bär SWEA nålen, bagen eller rullväskan när ni är
ute och reser. Chansen att ni träffar andra Sweor är stor. Sweor finns
överallt och det är som att träffa gamla vänner.

Vi arbetar nu vidare med att hitta och lägga rätt kurs för SWEA i
framtiden. Vi vill fortsätta att utvecklas i takt med tiden och hoppas
på en ny epok fylld av unga engagerade Sweor som med kompetens
och energi kan leda SWEA framöver.

På tal om SWEA produkter vill jag passa på att varmt tacka Monica
Sagnell, Geneve, som i många år presenterat våra produkter på webben och som med sitt Lotusprogram dessutom hållit i arrangerandet
av åtskilliga SWEA möten, inte minst 25-års jubileet.

Ett varmt tack till alla arrangörer i DC, till alla medverkande gäster och till alla generösa sponsorer som möjliggjort dessa givande
dagar.

Sweorna i Los Angeles, Houston, Boston,Irland, Luxemburg, Moskva och Bangkok inbjuder till höstens regionmöten.

Vi fortsätter vårt 30-årsfirande på Sverigedagen i Stockholm den
13 augusti, då vi kommer att dela ut våra tre fantastiska stipendier, som med stor stolthet tillkännagavs vid vårt årsmöte . Då kommer även den av SWEA insamlade donationen till Nationalmuseum
att överlämnas under festliga former. Jag hoppas få se och återse
många SWEA-vänner där. Program på annan plats i tidningen
Med anledning av vårt 30-åriga jubileum kan ni dessutom i detta
nummer av Forum läsa intervjuer med vår grundare Agneta Nilsson
och vår hedersordförande Prinsessan Christina Fru Magnuson.

Nu slutar jag med att hurra för SWEA och önska er alla en härlig
vår och en blomstrande sommar
Jubileumshälsningar från,

Åsa Lena
ÅSA-LENA LÖÖF, ORDFÖRANDE

Vill passa på att gratulera vår ÅSK 2008 Inger Schuberth som i mars
2009 erhöll Livrustkammarens Vänners och Katarina af Silléns Stipendium på 25 000 kr.
All information om SWEAs sommarevenemang hittar ni på hemsidan.

Ska du marknadsföra Sverige?
Som bilaga till detta nummer av Forum finner du en folder om Sverigepaketet från Svenska institutet, Si.
Sverigepaketet är ett perfekt hjälpmedel om du ska presentera Sverige för exempelvis kollegor, studiekamrater, skolklasser eller utländska
gäster på besök i Sverige. I Sverigepaketet ingår bland annat faktablad om allt från historia och kultur, till välfärd och affärsklimat.
Här finns även power point-presentationer, foton och kortfilmer som skildrar Sverige. För den som är intresserad av att lära sig svenska,
ingår även webbaserade språkkurser.
Marknadsföringsmaterialet kan laddas ner kostnadsfritt från Sverigepaketets hemsida, www.sverigepaketet.se
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NATIONALMUSEUM
Stort intresse för samarbetet med Nationalmuseum
Under jubileumsåret 2009 uppmärksammar SWEA en av Sveriges viktigaste kulturhistoriska institutioner, Nationalmuseum i Stockholm. Genom en insamling kommer SWEA att skänka en gåva till museet, som ska resultera i en film om Nationalmuseum förr, nu och i framtiden. Många lokalavdelningar
och enskilda Sweor har redan bidragit till insamlingen. I samband med Sverigedagen den 13 augusti
kommer pengagåvan att överlämnas och därefter tar idéarbetet för filmen form.

Nationalmuseum
låter ljuset flöda in
Lagom till valborgsmässofirandet i våras överlämnade Statens fastighetsverk ett historiskt viktigt
dokument till Sveriges regering. Uppdraget var att studera hur Nationalmuseum kan renoveras.
Samtidigt öppnade en experimentell utställning i museet: Arbete pågår: museum i nytt ljus, där
Nationalmuseum kommunicerar sin vision i ett framtida renoverat museum.
TEXT: LENA MUNTHER, INFORMATIONSCHEF NATIONALMUSEUM
FOTO: NATIONALMUSEUM

Den 30 april släpptes vårsolen in på Nationalmuseum när utställningen Arbete pågår: museum i nytt ljus invigdes. De mörka
skyddsgardinerna togs ned och vyn mot Nybroviken och ljusgårdens
restaurang Atrium blev synlig. Genom att återigen släppa in dagsljuset genom de tidigare igensatta fönstren återupprättas sambandet
mellan museets verksamhet och den urbana miljön. Under dessa
nya förhållanden framträder främst tredimensionella föremål som
skulptur, konsthantverk, design och porträttbyster i ett nytt ljus.
Helena Kåberg, intendent vid Statens porträtt- och slottssamlingar inom Nationalmuseum och tillika utställningskommissarie,
berättar:
-Under 1900-talet täcktes fönstren i museibyggnaden igen. I vårt
bidrag till fastighetsverkets förstudie om renovering har idén om
återskapandet av det ursprungliga ljusflödet varit central. Motivationen är dels att öka besökarnas allmänna välbefinnande, dels att
erbjuda intagande vyer över Stockholms stads- och sjölandskap.
Men framför allt vill vi berika konstupplevelsen för besökarna. Nu
ser vi möjligheten att göra ett utvecklingsarbete inför öppen ridå.
Det är en stor utmaning att framgångsrikt kombinera naturligt och
artificiellt ljus.
Museibyggnaden slog upp portarna 1866, långt innan det elektriska ljuset gjorde entré. Byggnaden har därför en ursprunglig
planlösning som gör att dagsljus kan leta sig in överallt och blåsa

liv i konsten. Elbelysning har många fördelar och kan till exempel kontrolleras och sätta fokus på speciella föremål. Dagsljus har
andra attraktiva kvalitéer som förhöjer konstupplevelsen, eftersom
det lever sitt eget liv och skiftar med årstid, tid på dygnet och liksom
drar djupa andetag vid växlande molnighet. Tänk även hur en konstupplevelse kan förstärkas av ett strålande solsken, som får glittrande
vattenreflexer att spela i salarnas tak!
Helena Kåberg fortsätter:
-Anledningen till att byggnaden har anpassats och förändrats under museets 144 år, är att konstsamlingarna har ökat och ställt nya
krav på exponering, klimat och förvaring. Verksamheten har vuxit
enormt och efterhand har principer för hur samlingarna ska visas för
publiken förändrats. Resultatet har blivit en successivt förvanskad
byggnad. Kompromisser och kortsiktiga problemlösningar har förvandlat byggnaden och idag är den varken representativ för 1800talets dåtida moderna museer eller ett fungerande modernt museum
för vår tid.
Nationalmuseibyggnaden är ett europeiskt kulturarv och målet
med renoveringen är att respektera dess ursprungliga värden. Ändamålet och Nationalmuseums verksamhetsvision 2020 är avgörande
för hur fastigheten renoveras. Därför måste vi bejaka och utnyttja
byggnadens unika potential i arbetet med att skapa ett museum för
vår tid. ■

Både avdelningar och enskilda Sweor kan ge en donation till Nationalmuseum.
Inbetalningsblanketter med kontonummer och instruktioner kan laddas ner från SWEA Internationals hemsida, www.swea.org.
För avdelningar och Sweor runtom i världen (ej USA)
Banköverföringen görs i SEK till SWEA Internationals konto i Sverige.
Samtidigt skickas inbetalningsblanketten till SWEA-kansliet.

Avdelningar och Sweor i USA
Donationen görs i USD genom check eller BillPay utställd på SWEA
International Inc. En speciell inbetalningsblankett för USA fylls i och
skickas till SWEA-kansliet.

Behöver du hjälp eller mer information? Kontakta då SWEAs PR-kommitté, swea.prkomm@gmail.com.
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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

När regeringen beslutat om Nationalmsueums framtid och renovering, kommer
museet att stå inför en period på uppskattningsvis åtta år då det är ett ”museum
utan hus”.
Även i fortsättningen kommer Nationalmuseums webbplats att vara central för
spridning av kunskap om museet. Därifrån kommer det även att vara möjligt att
ladda ned filmen som produceras i samarbete med SWEA.
Besök Nationalmuseums hemsida på www.nationalmuseum.se

30år

1979 - 2009
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STIPENDIATER 2009

SWEA International har vid sitt Världsmöte i Washington 2009
utsett tre stipendiater att mottaga 80 000 SEK vardera

FOTO: UNN TIBA

FOTO: PRIVAT

FOTO: PRIVAT

JEANNETTE DIAZ-BARBOZA
SIGRID PASKELLS STIPENDIUM
I SCENKONSTERNA

JENNY HANSSON
AGNETA OCH GUNNAR NILSSONS
STIPENDIUM FÖR STUDIER AV
INTERKULTURELLA RELATIONER

BIRGITTE STEFFEN NIELSEN
STIPENDIET FÖR FORSKNING I SVENSKA
SPRÅKET, LITTERATUREN OCH SAMHÄLLET

Sigrid Paskells stipendium för Scenkonsterna delas ut till dansaren Jeannette
Diaz-Barboza.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium
för studier av Interkulturella relationer tilldelas Jenny Hansson, 34 år och uppväxt i
Lund. Doktorand i sociologi vid Umeå universitet. Jenny Hansson får stipendiet för
att kunna tillbringa höstterminen 2009
vid centret för europeisk socialforskning
i Mannheim (MZES) där forskningen bedrivs ur ett jämförande och interkulturellt
perspektiv.

SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och
samhället går till Birgitte Steffen Nielsen för
hennes avhandling Tekstens stemme i ny
skandinavisk poesi som hon inom kort kommer att lägga fram för en doktorsgrad vid
Aarhus universitet i Danmark.

Jeannette Diaz-Barboza, är 27 år, bor i
Stockholm och är dansare på Operan i
Kungliga Baletten sedan år 2000 och blev
andra solist i mars i år.
Jeannette är en dansare som besitter en
mycket speciell och vacker rörelsekvalité.
Hon rör sig lika lätt i moderna stycken som
klassiska baletter. Från Eks balett ”Lägenhet” till Snödrottning i Isbergs ”Nötknäpparen” är ett stort steg som Jeannette
hanterar med samma självklarhet som
hon går från en varm Kristin i Cullbergs
”Fröken Julie” till ett fnask i Macmillans
”Romeo och Julia”!

I sin doktorsavhandling undersöker Jenny
hur förhållandet familj och arbetsliv påverkar manliga och kvinnliga parlamentariker
i Sverige och i Tyskland. Vilka faktorer är
det som påverkar hälsa och välbefinnande
och därmed prestationsförmåga och inflytande?

Vilken roll hon än framför drar hon ögonen till sig genom sin starka närvaro och
en förmåga att levandegöra musiken i sina
rörelser.

Birgitte Steffen Nielsen är 39 år och bor i
Glyngøre. Hon är en av Danmarks främsta
kännare av samtida svensk lyrik.
Hon verkar för spridandet av svensk litteratur bland annat som frilansande textredaktör för utgivning av svensk skönlitteratur och
som redaktör och styrelseledamot för förlaget Arena.
År 2002 gav hon ut sin bok Den grå stemme,
stemmen i Tomas Tranströmers poesi med
förord av Horace Engdahl. Boken, som väckte berättigad uppmärksamhet, förnyar och
fördjupar perspektivet på en framträdande
representant för svensk litteratur.

Två stipendier delas ut på Solliden och ett stipendium på Nationalmuseum i samband med festligheterna kring SWEA Internationals Sverigedag den 13 augusti i Stockholm.
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Broby pärlgrön målad ask

VI SÖKER NYA ÅTERFÖRSÄLJARE
Kvänum söker löpande nya återförsäljare för att expandera internationellt.
Kanske är du vår nya återförsäljare i din region? Kontakta oss på
export@kvanum.com för vidare diskussion.
Kvänum är sedan 1923 en ledande tillverkare av exklusiv inredning för
kök, bad och förvaring. Vi har försäljning i Norden, England och USA.
Genom god design och högsta kvalitet har vi blivit utsedda till ”Årets
Kök” tre gånger de senaste sex åren. All tillverkning sker lokalt i Sverige
med stor hänsyn till miljön.
Vi exporterar också enstaka order över hela världen.
W W W. K V A N U M . C O M

SWEAS GRUNDARE

Agneta grundade
en unik organisation
30 år har gått sedan Agneta Nilsson grundade SWEA. Från att ha varit en liten grupp svenskor
som träffades i Los Angeles, är SWEA idag en av de viktigaste Sverigefrämjande organisationerna
i världen. Nu har SWEA över 80 lokalavdelningar och 8 000 medlemmar. 1 000 Sweor innehar
uppdrag på lokal eller internationell nivå. Agneta Nilssons längtan efter att finna gemensamma
intressen med andra svenskor utomlands, visade sig med andra ord få ett enormt gensvar.
FRÅGOR: ANNA SJÖBLOM
FOTO: KERSTIN ALM, SWEA LOS ANGELES

Hur hamnade du i USA?
Jag kom till New Jersey sommaren 1961på ett Rotarystipendium
som hette ”Experiment in International Living”. Redan innan jag
reste hade jag beslutat mig för att försöka stanna i USA ett år. Jag
hade förberett en ansökan om ett green card vilket var relativt lätt
på den tiden. Jag anmälde mitt intresse för att bli guide på FN, var
i New York på tre olika intervjuer och blev antagen att börja i september 1961. Arbetade på FN fram till våren 1962, då jag bilade
med vänner till Los Angeles. Hyrde en liten lägenhet i Beverly Hills
med en svensk väninna och började tillverka bikinibaddräkter, något
man inte fick använda på allmänna stränder i USA på den tiden!
Träffade ganska snabbt min blivande man Gunnar, som friade innan
jag gav mig hem till Sverige i slutet av 1962. I september 1963 gifte
vi oss i Sverige och sedan bosatte vi oss i Manhattan Beach. Här har
vi bott sedan dess med två trevliga söner, som numera är utflugna
sedan länge.

Hur fick du idén att starta SWEA?
Det var min egen längtan att finna gemensamma intressen med
andra svenskor och svenskar som fick mig att starta SWEA. Jag
hade mycket kontakt med Sverige genom dagstidningar, svenskar på
besök och resor till Sverige tre-fyra gånger om året. Ändå saknade
jag den dagliga kontakten med mitt fosterland och kunde tänka mig
att det fanns många andra svenskor här som ville hålla närmare kontakt med Sverige. Jag började samla på visitkort från svenskar jag
mötte. Jag hade just startat en firma för import av svenska saker jag
saknade i USA och ville gärna komma i kontakt med andra svenskor
som var entreprenörer och yrkesarbetande.
Vilka visioner hade du i början – kunde du tänka dig att flera
lokalavdelningar skulle startas och att föreningen skulle
spridas även utanför USA?
Jag hade visioner redan från början tack vare Kate Novak, en kär
klasskamrat från Sverige som bodde i Washington. Vid något av
hennes många besök här i Los Angeles satt vi och bollade idéer om
ett framtida större och internationellt nätverk - men det skulle ta
lång tid innan detta blev verklighet.
Hur många SWEA-avdelningar
har du besökt under åren som gått?
Jag har besökt 54 avdelningar och många av dem i samband med
deras invigning. Det är otroligt kära minnen jag kommer att bevara
livet ut. Eftersom jag var gift med Gunnar som arbetade på SAS, var
det lätt och billigt för mig att flyga runt i världen och inviga SWEAavdelningar, vilket jag gjorde med största glädje. Jag blev ständigt
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mycket väl mottagen och fick alltid bo hemma hos någon SWEA.
På det sättet lärde jag känna duktiga och trevliga Sweor på olika
platser i världen. Många av dem har jag fortfarande kontakt med. En
hel del av avdelningsgrundarna var från början vänner till mig. Jag
hade ett mycket stort nätverk bland svenskar, dels från min uppväxt
och dels genom Gunnar. Han träffade mängder med skandinaver
genom sitt arbete. Det är säkert tack vare mina förmånliga resor som
SWEA hade så lätt att sprida sig så som det gjorde!

Var hoppas du att nästa SWEA-avdelning startas?
Där det finns ett behov av att ha gemenskap och roligt tillsammans.
Om du jämför med andra organisationer,
vad tycker du är unikt med SWEA?
Jag känner att SWEA är en unik organisation för att den inte riktar sig till någon speciell yrkesgrupp eller ålder, som fallet ofta är i
andra föreningar. Vi är alla Sweor och vi trivs ihop var vi än kommer
ifrån.
När jag startade SWEA hade jag aldrig tillhört en organisation, så
jag hade ingenting att jämföra med. Jag hade ingen aning om att
SWEA skulle ta så enormt mycket tid och energi! Om jag hade
vetat att jag skulle leva med SWEA varje dag i 30 års tid och lägga
ner många timmar varje dag på föreningen så hade jag kanske aldrig
vågat starta denna fantastiska organisation! Jag kan tänka mig att
många av alla volontärer som hjälpt till att skapa SWEA inte heller visste hur mycket tid de skulle komma att lägga ner på vår kära
organisation.

Vad saknar du mest från Sverige när du är i USA
och vice versa?
Jag är så lyckligt lottad att jag fortfarande ofta är i Sverige. Jag reser
hem både till Sverige och till USA - och njuter av båda platserna.
Jag har haft turen att få behålla mina kära vänner i Sverige, vilket
betyder oerhört mycket för mig. Jag njuter av sommaren i Sverige
med vänner och allt det som hörde barndomen till. Speciellt gärna
reser jag till mina smultronställen, Stockholm och Kivik på Österlen.
Resten av året njuter jag av Manhattan Beach och känner mig väldigt priviligerad att få bo i Kalifornien i ett skönt klimat med havet
på tio minuters promenadavstånd. Jag saknar inte något egentligen,
utan tackar ödmjukt för vad som kommit min väg i livet.
Slutligen, vad önskar du SWEA som 30-årspresent?
Glada och positiva medlemmar! ■

30år

1979 - 2009

30år

1979 - 2009
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BILDKAVALKAD: ÅREN SOM GÅTT
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NAMN: ANITA SINCLAIR RATNATHICAM, SWEA GÖTEBORG

Vad betyder SWEA för dig?
När jag flyttade tillbaka till Sverige efter nästan 30 år utomlands blev SWEA en verklig livlina för mig.
Gemenskapen har betytt och betyder fortfarande massor och det är bara bland SWEA-systrarna jag
finner människor som riktigt förstår detta med ”dubbla medborgarskap”. ■
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14.

15.

16.

17.

FOTO: KERSTIN ALM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1993 ISM London
1990 ISM New York
2001 RM Bangkok
2004 Agneta Nilsson
Barbro Osher
2005 RM Dublin
1994 ISM Florida, Lill-Babs
Julbasar med Kerstin Alm
och skådespelaren Larry Hagman
2001 Thailand Bridge
1989 Prinsessan Christina fru Magnuson
2007 VM AMS
2001 Agneta Nilsson
och HKH Drottning Silvia ÅSK 2001

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1997 RM MEMA Genéve
1996 ISM Hawaii
2004 SWEA Jubileum Confidencen
2002 RM Asien
2007 SWEA AMS styrelsen jobbar
2003 RM Shanghai
2006 RM Berlin
2005 RM VEMA och OEMA
1996 ISM Denver
2006 RM Dublin
2002 RM VEMA
2003 RM Hong Kong
18.

19.

20.

21.
24.

22.

23.

NAMN: LISA ALGVERE, SWEA BEIJING

Vad är det bästa med SWEA?
SWEA är ett mycket värdefullt nätverk när
du kommer som nyinflyttad till ett främmande land, särskilt om det dessutom inte
talas så mycket engelska i landet. SWEA
har fungerat som min livlina här i Beijing.

Jag har kunnat ringa en SWEA-medlem och
fråga om de mest triviala men för ögonblicket viktiga saker, som t.ex. var köper jag
fotbollsskor med dubbar, innehåller den här
tandkrämen fluor, kan du rekommendera
mig en engelsktalande resebyrå etc.

30år

1979 - 2009

SWEA Beijing arrangerar flera aktiviteter i
veckan och det är ett bra sätt att lära känna
staden tillsammans med andra svenska
kvinnor. Jag tror inte att jag hade kommit
iväg på så många utflykter ensam. ■
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30 år med SWEA
-från Agnetas garage till Washington
Hur skall man kunna beskriva Agneta Nilsson, vår Moder SWEA? Denna krutdam,
som samlade ihop ett gäng i sitt garage, med
vävstol, små pojkar och en underbar Gunnar
som fick finna sig i en telefon som ringde
jämt. Aktiviteter, resor och nya föreningar
där alla ville att Agneta skulle prata och inspirera. Hennes brinnande önskan att göra
något större av vår svenskhet gick som en
röd tråd igenom henne. Det räckte inte med
smågrupper av svenskor här och där som
träffades och pratade samma språk. Vi längtade alla efter samma saker - och vi förstod
ju varandra. Putte i blåbärsskogen, julstjärna,
påskkärring och mycket annat fanns ju som
osynliga band mellan oss, var i Sverige vi än
kom ifrån. Så tillkom SWEA. Agneta liknade SWEA vid en blomsteräng med olika
vackra blommor som man kunde plocka lite
som man ville. Och det var vi många som
ville.
SWEA San Francisco tillkom ganska snart
efter att SWEA Los Angeles fattat rodret. I San Francisco hade vi turen att få hit
Barbro Osher, som undrade varför vi inte

hade SWEA här hos oss. Simsalabim, hon
ordnade ett ”väckelsemöte” i den Norska
Sjömanskyrkan och intresset var överväldigande. Sedan skulle det tillsättas styrelse.
Vi samlades återigen och många, inklusive
undertecknad, räckte upp handen och ville
hjälpa till. Nu hade vi en förening med sammanträden, dagordning och protokoll. Att
tänka sig att allt detta kunde ske innan mobiltelefon, e-post och annat - oj oj oj!
Man kan inte annat än tänka tillbaka på
hur det var när vi kom till USA. I mitt fall
var det 1963. Vartannat år kom föräldrarna
på besök och vartannat åkte man med barn
mellan San Francisco och Stockholm. Det
var inte så ofta man ringde hem, kanske på
en födelsedag ibland. Vi skaffade bandspelare och ”pratade” med föräldrarna på det viset. Det skickades små band som man kunde
lyssna på om och om igen. Tänk, så mycket
som hänt bara under vår livstid - vad månde
vänta våra barn och barnbarn?
Man kan knappt förstå så mycket trevligt,
intressant och uppskattat som SWEA ord-

nat under åren. 8 000 kvinnor över hela
världen som gör så mycket för att sprida vår
svenskhet. Jag har många fina minnen, från
10-årsjubileet i Los Angeles, till silverjubileet i Stockholm 2004. Hästarna på Strandvägen kan man aldrig glömma och festen
på Stadshuset blev ett minne för livet. Det
har varit många härliga anledningar att vara
med lite överallt, Paris, Rom, Amsterdam
och Washington DC. Det finns ett otroligt
stöd och en samhörighet oss svenskor emellan - länge leve SWEA! ■

TEXT: BARBRO GREENE, SWEA SAN FRANCISCO
FOTO: PRIVAT

NAMN: MI KARLSSON BERGKVIST, SWEA STOCKHOLM

Hur kom du i kontakt med SWEA?
Det var under flytten från Australien till Singapore som jag kom i kontakt med SWEA. Jag vill minnas att
det var på ambassadens hemsida som jag hittade länken som blev den bästa källan till information för en
inflyttande till Singapore. SWEA visade sedan gång på gång upp sitt fantastiska nätverk med kontaktpersoner som beredvilligt delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Detta gäller för alla de länder och
platser som jag har varit i kontakt med; Singapore, Seoul, Shanghai och Paris. Jag har också förmånen att
få arbeta med SWEA-medlemmen Annelie Olsson, Singapore, som förra året vann SWEA Internationals
teckningstävling. Hon har åtagit sig att illustrera en av de fem barnböcker jag har skrivit under min tid utomlands och Annelies och min bok kommer att släppas på bokmässan i Göteborg i år. Mina kontakter och
mitt medlemskap i SWEA har varit ovärderligt och kan inte nog poängteras.

SWEA GRATULERAS

Mina varmaste gratulationer till SWEAs 30-årsjubileum.
Jag önskar fortsatt framgång i Ert viktiga arbete.
Silvia
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Hellre ett verk av nät,
än nätvärk
Nätverk generellt
Enligt Wikipedia (http://sv.wikipedia.org/
wiki/Wikipedia) kan man definiera ett
nätverk som ”en struktur med enheter som
är kopplade till varandra genom relationer
och noder som tillsammans bildar ett nät”.
Detta kan låta väldigt komplicerat och väldigt datortekniskt, men jag ser det som ett
gigantiskt spindelnät som täcker hela jordklotet och i varje skärningspunkt (nod) finns
ett möte mellan två människor som delar ett
intresse på något sätt. Med hjälp av Internet
kan ju denna typ av möten ske inte bara på
fysiska möten på samma geografiska plats,
utan även hemma från mitt arbetsrum. För
mig personligen är nätverk och anledningen
till att jag vill vara med i ett nätverk att det
innebär möten med andra människor.

SWEA som nätverk
Min SWEA-historia började med att en
väninna frågade ”skall inte du gå med i
SWEA?” under vår gemensamma tid i norra
Italien, i utkanten av Po-slätten. Hon var
rutinerad och hade varit med länge och på
andra orter. Det fanns ingen avdelning just
där vi bodde, utan vi behövde pendla ungefär
en timme i bil till Rimini och med två yngre
barn, deltog jag väldigt sporadiskt i aktiviteterna. Men email-listan gjorde att jag kände
mig närmare, och alla glada tips som frikostigt delades om hur man t.ex. kunde göra
egen glögg, när den var slut på IKEA.
Hösten 2003 skulle Rimini ha regionmöte
och nyfiken som jag är, kunde jag inte hålla
mig borta. Egentligen hade jag varken tid
eller pengar, men nyfikenheten tog över och
det var ju så nära. När jag klev in på hotellet där mötet hölls, så slogs jag av en sådan
energi, glädje, engagemang och öppenhet

mellan tjejer från många länder, trots att
man inte träffats förut. Vi utbytte frikostigt
tankar och idéer som berikade mig. När jag
kom hem från denna träff, behövde min
man inte fråga hur jag hade haft det, han
såg hur det glittrade i mina ögon. Jag gjorde
helt nya bekantskaper som jag fortfarande
kan känna är väldigt nära och betydelsefulla,
även om vi finns på olika delar av jordklotet
och träffas väldigt sällan. Dagen efter gick
flyttlasset till Sverige.
Det är egentligen helt otroligt att jag har fått
förmånen att lära känna och arbeta med tjejer som jag troligen aldrig skulle ha träffat
annars. För vi har ingen egentlig gemensam
nämnare – kommer från samma ort, gått i
samma klass/skola, bott på samma ort samtidigt, barn i samma ålder, män som gjort
lumpen tillsammans etc. Tvärtom, dessa
tjejer skiljer sig i ålder, tycke, stil, smak, intressen, våra barns kön och åldrar, olika yrken och hårfärg – och dessa tjejer är riktiga
”guldkorn” till väninnor. Lika mångfacetterade som slipningen på en diamant, där
skönheten är just mångfalden. På samma sätt
är varje diamant unik, precis som SWEA.

SWEA i Sverige?
Jag var besviken över att behöva flytta tillbaka till Sverige, det berodde inte på något
speciellt, men det kändes varken kul eller
spännande. Det blev de vanliga projekten
som tog överhanden – hitta skola/dagis och
aktiviteter till barnen, renovera huset och
installera bredband och nytt jobb med nya
arbetskamrater. Mitt andningshål blev på
något sätt SWEA efter ett tag, att få säga
”när jag bodde i … så brukade jag göra så
här” och någon svarar med att berätta hur de
gjort på hennes plats, istället för att bli sedd

med irriterande min ”vem tror du att du är”.
Här hittade jag omedelbart några spännande tjejer som lockades till afterwork. Vi hade
liknande utmaningar i arbetslivet, här fann
jag inspiration, värme och engagemang att
lösa problem i arbetet och relationer.
Efter några år i Sverige, tillbaka till några
gamla och några nya vänkretsar kände jag
mig ibland ensam och ”förkrympt” som om
jag hade blivit Jante-fierad. Ändå hade jag
internationella kontakter både i arbetet, via
maken och genom barnen. Än en gång hittade jag en tillåtande oas bland Sweor (tjejer
som jag aldrig träffat förut på aktiviteter med
SWEA trots att vi finns i samma avdelning).
Tillsammans med individer, som är nyfikna,
öppna och toleranta och frikostigt bjuder
på sig själva och nya kontakter, startades en
intressegrupp.Vi stöttar och inspirerar varandra att hitta nya vägar och möjligheter på
vägen som kallas livet. Jag har haft förmånen
att inom ramen för SWEA ha hittat eller
skapat mötesplatser för medlemmar med
samma nyfikenhet på andra människor som
jag själv.
För mig är det värdefullt - SWEA är fantastiskt! ■

TEXT: CECILIA SVENSSON, SWEA MALMÖ
FOTO: JOHAN CASSPE
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Prinsessan Christina
är SWEA trogen
TEXT: ULRIKA WESSLAU, SWEA STOCKHOLM
FOTO: KERSTIN ALM, SWEA LOS ANGELES

30 år med SWEA! En som varit med nästan
från första början är Prinsessan Christina,
fru Magnuson, SWEAs hedersordförande.
Vi träffas över en tomatsoppa på den lilla trevliga kvarterskrogen
Coco och Carmen för att prata SWEA – och Prinsessan Christina.
-Allt är ju redan sagt, tycker Christina, men hon har ändå en hel
del att berätta och kloka synpunkter när det gäller SWEA.
-Jag tyckte från början om idén med SWEA, att ge svenskor ute i
världen information från Sverige och att knyta ihop nätverket.

Har varit SWEA trogen
Prinsessan Christinas utnämning som SWEAs hedersordförande skedde ganska spontant den gången. En höggravid Christina inbjöds att äta
lunch med Agneta Nilsson och ett par andra Sweor från USA.
-Det var mycket informellt och inte direkt några demokratiska beslut,
avslöjar Christina. Om det hade varit det på den tiden - är vi båda överens
om - hade knappast SWEA blivit till.
Christina, som varit SWEA trogen sedan dess imponeras av hur SWEA
vuxit till den världsomfattande organisation det är i dag. Behovet av information från Sverige genom Sweor är idag naturligtvis inte lika stort som för
trettio år sedan och SWEA i Sverige har fått andra uppgifter med åren.
-Men förändringarna bör komma naturligt och i små steg, säger denna
kloka och eleganta kvinna.
Prinsessan Christina har uppnått pensionsåldern och säger att hon försöker trappa ner men almanackan är fulltecknad. När jag berättar om Sverigedagen i sommar, gör hon en anteckning om den 13 augusti så att ingenting
annat ska komma emellan.
I Paskell-stipendiets jury
Fram till och med förra året satt Prinsessan Christina med i juryn för
Sigrid Paskells stipendium för de fyra scenkonsterna. I dag tycker hon
att andra kan bedöma de begåvade ungdomarna bättre, men hon inser
att hon gjorde nytta då hon var med och drog igång stipendiet.
Vid SWEAs 25-årsjubileum deltog Christina vid flera evenemang
och hon har också varit med vid flera Sverigemiddagar och delat ut
stipendier.
På 90-talet var hon med på några av SWEA Stockholms aktiviteter.
Bland annat minns jag en mycket trevlig kväll på Södra teatern med
Meg Westergren, som gjorde en enmansföreställning om mammor och
döttrar.
Många uppdrag
Under många år var Christina en hårt arbetande och mycket omtyckt
ordförande i Röda Korset. Det är en tid hon gärna pratar om.
-De bästa åren i mitt liv, summerar hon och berättar om hur villiga
människor är att skänka pengar till nödlidande. Men ibland var det tufft
och hon lärde sig mycket om människor, både på gott och ont.
Hon satt även med i den internationella styrelsen och besökte
SWEA Genève vid ett par tillfällen när hon ändå var i Genève på
styrelsemöten.
2002 lämnade Christina Röda Korset. Numera är hon aktiv i ett
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antal stiftelser som hedersordförande och är beskyddare av flera föreningar.
Efter vår lunch ska hon till Karolinska Institutet som till 200årsjubileet nästa år ska samla in en miljard kronor för forskning –
med Christinas hjälp.
Hon tvivlar inte ett ögonblick på att de ska lyckas!
Formellt tillhör inte Prinsessan Christina kungahuset och finns
inte med i den svenska tronföljdsordningen utan hon är en helt vanlig svensk medborgare. Men hon finns med som nummer 212 i den
engelska tronföljden!
Ändå blir det ganska mycket representation eftersom det svenska
kungahuset är litet och hon finns tillgänglig i Stockholm. Som den
svenske kungens syster tillhör hon naturligtvis kungafamiljen.
Det är en tillvaro hon trivs bra med och inte ser som något problem.
-Jag går in och ut i mina olika roller. Jag vet ju själv vem jag är.

Blivit stadsbo
För ett par år sedan flyttade Christina och hennes man Tord (mer
känd som Tosse) till stan efter mer än 30 år i vackra Villa Beylon i
Ulriksdals slottspark. De bor numera i Gamla stan, nära slottet med
gångavstånd till nästan allt.
De tre vuxna sönerna bor alla i Stockholm. Mellansonen Oscar
har gjort sig känd som duktig glasögondesigner och självklart bär
Christina ursnygga bågar ur sonens kollektion.
Hon har bra kontakt med sönerna och deras flickvänner. Ingen är
gift och inga barnbarn i sikte - än så länge.
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Senaste kärleken - Nero
Hennes nya, stora kärlek som hon slösar mycket ömhet på, är den
lilla Jack Russelvalpen Nero. Familjen har tidigare haft Jack Russels
och Christina föll för den svartvita valpen som bara är några månader gammal. Att de bor i stan ser hon inte som något hinder. Än så
länge tar hon ut Nero på gården men när han har blivit lite större
är det lätt att ta färjan över till Djurgården eller promenera i stans
parker. Han kommer att få hänga med sin matte lite varstans. Det är
fördelen med en liten hund.
Ofta i Frankrike
Några fritidsproblem har Christina knappast. Det är full fart hela
tiden. Tosse arbetar fortfarande och verkar inte vilja ta det lugnt
trots uppnådd pensionsålder. När de har tid över, åker de gärna till

sitt lilla hus nära Vence i södra Frankrike. Det ligger uppe i bergen
öster om Nice, på en sluttning med utsikt över en by utan turister.
Där är de flera gånger om året och njuter av att komma ifrån det
svenska vintermörkret.
Christina hör till dem som blir snyggare och snyggare med åren.
Hon håller sig i trim med pilates två gånger i veckan. Och nu blir det
säkert också långa, sköna hundpromenader.
Kanske tar hon upp sitt gamla intresse för bridge igen. Men först
ska hon trappa ner och lämna över några av sina förtroendeuppdrag
till andra. Men det blir svårt. Vår SWEA-prinsessa är oerhört omtyckt och hennes engagemang och entusiasm är svår att leva upp till
för någon annan. ■

NAMN: BRITT-MARIE WATE, SWEA ARIZONA

NAMN: LENA ÅMAN, SWEA DUBAI

Vad betyder SWEA för dig?

Vad är det bästa med SWEA?

SWEA får mig att känna mig
trygg. Jag vet att jag alltid kan få
råd, hjälp och stöd med allt ifrån
nageltrång till anställning. Man får
ett helt otroligt nätverk.
Genom SWEA får man otroliga
möjligheter till att ha roligt, bevara
svensk kultur och träffa de mest
fantastiska kvinnor.

Att gå på SWEAs träffar innebär
att du möter andra som varit eller just nu är i samma situation
som du. Där hittar du nya vänner
att knyta kontakt med. SWEAs
hemsida är också en bra informationskälla på nätet.

Hjälp oss att bevara den beridna
vaktparaden - bli medlem!
Den beridna vaktparaden har funnits sedan 1906 och är en viktig del av det svenska
kulturarvet och dessutom en av Stockholms största turistattraktioner.
Varje år mellan slutet av april och mitten av augusti vid cirka 45 tillfällen paraderar 56
ryttare från Kavallerikasern vid Lidingövägen till högvaktsavlösningen på Slottet. Livgardets
Dragonmusikkår och vakten från Livgardets dragonbataljon genomför den beridna garnisonstjänsten.
Sedan 1987 svarar Föreningen för den Beridna Högvakten för hästinköpen och för
huvuddelen av de direkta kostnaderna för stallen. Föreningen har genom detta räddat en
viktig del av vårt statsceremoniel med korteger och beriden vaktparad. Den stöds av
22 000 medlemmar. Vill Du veta mer gå in på vår hemsida www.beridnahogvakten.se där
Du också kan bli medlem.
Medlemsavgifter år 2009:
Enskild medlem 200 kronor, Familjemedlem 300 kronor (2 personer),
Ungdomsmedlem 75 kronor (under 26 år)
Betalning sker via vår hemsida eller till konto:
SEB Stockholm IBAN SE61 5000 0000 0581 1100 6616 (BIC/Swiftkod: ESSESESS)

www.beridnahogvakten.se

Pukhästen Harry

Tillsammans med 22 000 medlemmar gör vi detta möjligt.
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RESA PÅ TRANSSIBIRISKA JÄRNVÄGEN

Med tåg från Europa till Asien
- fyra Sweor från tre avdelningar gjorde en oförglömlig resa
Det sitter fyra Sweor på trappan till en ger långt ute på den mongoliska steppen, omgivna av
vidsträckta vidder och kringliggande berg. Det är Siv Arvelid och Lena Nyström från Seoul, Anita
Chaitin från Orange County och Ingrid Nord från Kuala Lumpur. De fyra träffades på SWEA Asiens
regionmöte i Perth 2006 och beslutade sig då för att åka tåg från Europa till Asien.
TEXT OCH FOTO: SIV ARVELID, SWEA ÖRESTAD (TIDIGARE SWEA SEOUL)

Äventyret startar på Siljaterminalen i Stockholm. Här träffas vi
för att påbörja den långa resan till Asien med båt till Helsingfors.
Färjan tar sig makligt ut genom den stockholmska skärgården. Vi
njuter i fulla drag , ser solen gå ner, äter en god middag och skålar
för en bra resa. Så seglar vi in i Helsingfors, låser in våra väskor på
stationen och går ut för att ”göra stan”. Vad gör man då i den finska
huvudstaden? Man går till Marimekko förstås. Sedan går man till
torgmarknaden och beskådar bergen av kantareller, blåbär och hallon. En god lunch intas i Saluhallen.

Med tåg till St. Petersburg
Fram mot eftermiddagen står vi så på stationen i Helsingfors och
ser tåget till St. Petersburg komma in. Bara att se namnet skrivet
med ryska bokstäver gör det hela lite mer spännande. Resan går utan
problem, genom de finska skogarna och förbi alla sjöarna.

Gränsövergången till den forna öststaten sköts snabbt och effektivt.
Efter sex timmars resa ångar vi in på stationen i St. Petersburg där
vår chaufför, Vladimir, väntar på oss.
Dags att utforska den forna ryska huvudstaden. Vår guide, Julia,
talar flytande svenska utan att ha bott i Sverige. Första stoppet är
Eremitaget, Vinterpalatset.
Om vi så hade tillbringat en vecka där, undrar jag om vi hade hunnit se ens huvuddelen av palatset? Jag tror inte ens jag ska försöka
beskriva prakten, konsten eller inredningen. Det måste ses!
Sommarpalatset, Petershof, är minst lika sevärt. Därtill har detta
palats en helt sagolik park som sluttar ner mot Finska Viken.
Den ryska rödbetssoppan, Borsjtj, vi äter till lunch, är inte fel. Inte

Ingrid Nord, Lena Nyström,
Anita Chaitin och Siv Arvelid
på Röda torget i Moskva.
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heller den goda ryska middag vi äter på restaurang Rasputin. Restaurangen hade bättre
rykte än sin namne!

Mot den ryska huvudstaden
Följande dag fylls med stadsrundtur, kanaltur på Neva och shopping. På kvällen avgår vårt nattåg till Moskva. Snälle Vladimir
kånkar våra väskor ända in i den bekväma
kupén. Vi åker business class och får en liten
plastväska med små nödvändigheter, förtäring och morgontofflor. Dessutom var sin
skön säng. Bättre än på flyget alltså!
På stationen i Moskva dyker Irina upp.
Ännu en ryska som talar perfekt svenska
och med kunskaper som vore hon en uppslagsbok.
Plötsligt står vi där på Röda torget, omgivna av Kreml, Vasilikatedralen, Leninmausoleet och massor av turister. En lång kö
slingrar sig sakta fram mot maussoleet. Själv
står jag stilla och ser framför mig alla bilder
av militärparader från detta berömda torg.
Det är med Röda torget precis som med
kinesiska muren, man blir på något sätt
överväldigad av att just jag står just här!

En rundur i den berömda tunnelbanan
gör vi också. Vi stiger av och på vid de olika
stationerna och under Irinas guidning beser
vi konstverken, mosaikerna och målningarna.
Jag undrar om alla de förbirusande, jäktade moskvaborna stannar upp ibland och
ser allt det vackra de är omgivna av. Tänker
de någonsin på att de har världens vackraste
tunnelbana?

Transsibiriska järnvägen från Moskva
Till sist står vi på perrongen för att stiga
ombord på Transsibiriska järnvägen.
En mångårig dröm som ska gå i uppfyllelse! Vi ska nu tillbringa de närmaste nästan
sex dygnen på tåget. Kupén är fin, vi har ett
eget tvättrum och efter att ha packat upp
och ”möblerat” blir det förstås champagne
och kaviar. För vad ska man annars starta en
resa på Transsibiriska järnvägen med?
Dagarna går, det blir aldrig långtråkigt.
Vi stiger av på stationerna och sträcker på
benen, väl övervakade av vagnvakten, som
också ser till att vi inte blir ”akterseglade”
någonstans i den sibiriska obygden. Vid alla
stationer finns försäljerskor. Vi erbjuds färs-
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ka piroger, grönsaker, frukt, bröd och diverse
drycker. Med våra inköp och diverse matvaror från Sverige, fixar vi både frukost och
lunch. Middagen intas i restaurangvagnen.
Maten där är helt okej, ibland riktigt god.
Hela tiden träffar vi och pratar med våra
medpassagerare. Det är människor från olika delar av världen.
Vårt lilla tvättrum fungerar också. Kranen går att dra ut till en dusch, men bäst är
”kroppstvagning” med tvättlapp!
I varje ända på vagnen finns en toalett.
Dessa hålls oklanderligt rena av vagnvakten.
Man uppnår också snabbt en viss skicklighet i att hålla balansen trots allt skakande.
För visst skakar och gungar det. Men det är
som med att segla, man vänjer sig.
Vi passerar städer som Kirov, Novgorod,
Novosibirsk och Omsk. Efter Uralbergen
förändras landskapet från platt land till kuperad terräng. Stora träskmarker gör att tåget ibland får minska ner på hastigheten.
På tåget har vi hela tiden Moskvatid. Lite
tokigt då tiden inte följer dagsljuset! Detta
gör att vi upplever en fantastisk soluppgång
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över Bajkalsjön. Vi får stiga upp mitt i natten, men det är det värt!
En medpassagerare från Österrike som
läst på, upplyser oss om att Bajkalsjön är
världens största och djupaste sjö. Den innehåller 1/5 av jordens sötvatten. Vattnet i sjön
skulle räcka till en petflaska om dagen till
alla människor på jorden i 25 000 år!
Så närmar vi oss den mongoliska gränsen. På den ryska sidan är stationen i det
närmaste övergiven och vi blir ståendes där
i tre timmar. Därefter åker tåget i maklig
fart över till den mongoliska gränsstationen.
Här tar det fyra timmar! Största problemet
är nog att vid alla stationer är toaletterna, av
förståeliga skäl, låsta. De är nämligen av den
gamla modellen där det är ”fritt ös” rakt ut
i naturen.

Stopp i Ulan Bator
Tåget tar oss över vida stepper. Här och
där finns små byar, bestående av de mongoliska tälten, gerer. Överallt ser man flockar
med vilda hästar.
När vi närmar oss Ulan Bator, där vi ska
stanna några dagar, ser man fler riktiga hus,
men vi får höra att 60% av mongolerna fortfarande bor i tält. Hela staden är en enda stor
blandning av gamla trähus, tält och moderna
lite högre byggnader. Man kan väl knappast
med bästa vilja i världen kalla Ulan Bator
för en vacker stad! Det är dammigt, smutsigt
och rörigt. Någon stadsplanering verkar inte
förekomma.
Men...hotellet är fint! Det är skönt att efter en god frukost få krypa ner i den bekväma, helt stillastående sängen och ta sig en
lur. För att inte tala om att därefter stå länge,
länge i duschen! Jo då! Ni läste helt rätt. Vi

går och lägger oss efter frukost, ty nu hinner
tidsomställningen ifatt oss. Så efter att ha
förflyttats fem timmar framåt i tiden och efter nattens dåliga sömn (gränsövergångarna)
är ett par timmars vila inte alls dumt!
På eftermiddagen strosar vi längs huvudgatan. Här finns inga Body Shop, H&M
eller fasionabla modeaffärer. Men ”paradtorget” är fint. Pampiga byggnader, vackra statyer och i ena kanten tronar Djingis Kahn
himself. Ja, som staty, förstås!
På kvällen gäller packning inför morgondagens tur ut på den mongoliska stäppen
och liv i tält. Äntligen ska fleecetröjan, långkalsongerna och raggsockarna komma till
användning.
Vägen till Terelj nationalpark går först
genon ganska ruffiga kvarter i Ulan Bators
utkanter, därefter på helt otroligt skumpiga
vägar och till sist på ingen väg alls.
Så är vi då framme i vår mongolby. Vi ska
bo i ger nummer sju - ett runt, fantastiskt
dekorerat tält med en alldeles för låg dörr.
Ganska snart har vi alla dunkat huvudet i
dörrkarmen ett antal gånger.
Även de fyra sängarna, liksom ett litet
bord med fyra pallar, är överdådigt dekorerade.
En liten kamin att elda i framåt kvällen
finns det också.
Vi besöker bland annat en mongolisk familj, där vi får smaka på diverse ”läckerheter”, men jäst hästmjölk är ingen höjdare!
På kvällen sitter vi utanför geren.Stillheten är total, massor av stjärnor tindrar över
stäppen och de omkringliggande bergen. En
och annan ryttare passerar förbi, traditions-
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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
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Tänk er att få galoppera fram i soluppgången över vidderna på en eldig mongolhäst.
Nåja, ska sanningen fram, så är det en bit
fram på förmiddagen, hästarna är väldigt
snälla och det skrittas mest! Men rider gör
vi, ut på stäppen!
På det naturhistoriska museet i Ulan Bator
har man världens största och finaste samling
av dinosaurier och dinosaurieägg. Ett nästan
komplett skelett av en Tyrannosaurus Rexmöter oss i ett av rummen och tanken på
att man skulle kunna lyckas kläcka något av
äggen är spännande! Fast det går väl inte...
eller?

Mot Kina
Så är det plötsligt dags igen att borda
tåget för den sista sträckan till Beijing.Vi
får nästan samma kupé och det kändes lite
grand som att komma hem!
Det karga landskapet övergår så småningom i öken, Gobiöknen. Det är sand så långt
ögat når. Här och där ligger skelettet efter
något djur. På ett ställe svävar ett trettiotal
gamar och vi ser vilda kameler.
Men trots ödsligheten är det vackert och
solnedgången bakom sanddynerna är, som
en av våra medresenärer säger, stunning!
Passkontrollen för att åka ut ur Mongoliet
fungerar föredömligt, men tyvärr icke så, då
vi kommer fram till den kinesiska gränsen.
Vi får alla lämna tåget, blir inmotade i en
stationsbyggnad och där får vi vänta. En viss
väntan är nödvändig då man här byter boggi
på tåget. Kina har inte samma spårvidd, utan
hela tågsätet tas in i en verkstad, de gamla
underredena tas av och nya skjuts under
vagnarna.
De sista två dygnen av resan ner mot Beijing är nog den vackraste sträckan vi åker.
Det är bergigt, många tunnlar och med nya
vyer varje gång tåget kommer ut i dagsljuset
igen.

Nantucket Island!
Bed & Breakfast at

“Swedish Delight”

“My Professionalism,

enligt stående i stigbyglarna.
Det blir snabbt kallare och någon kommer och eldar i vår lilla kamin. Då blir det
varmt i geren. Så inte sjutton behövs vare sig
fleece eller långkalsonger! Men...jag vaknar
framåt morgontimmarna och då åker hela
munderingen på! I Mongoliet så här års är
dagarna varma och nätterna mycket kalla!

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
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Så står vi då där till slut, på stationen i
Beijing och vår långa resa tillsammans är
över. Det har varit ett stort äventyr men man
skulle kunna säga att ”allt gick som på räls”!
De sista dagarna har de fyra Sweorna börjat tala om att det går ju fler tåg på andra
ställen i världen. Det lär gå ett tåg från Beijing till Tibet... ■

VINNAREN AV SWEAS STEGTÄVLING

Snabbast i mål
i blommiga träskor
Intervju med Elisabeth Käll-Gustafsson

TEXT: BRITTA ARMSTRONG, SWEA SAN DIEGO
FOTO: PRIVAT

- Inte kan man väl promenera långt i såna
skor? Byborna pekar frågande på Elisabeths blommiga, svenska träskor. Hon bor
i de rejäla vandringskängornas förlovande
hemland, närmare bestämt i en by mellan
Frankfurt och Heidelberg. Och det är här i
gränslandet mellan bergssluttningarnas vinodlingar och den stora slätten som Elisabeth
har gått så ofta och långt att hon har kommit först i mål i SWEAs gångtävling. Den
startade i Boston och målet var att komma
till Washington i tid för det stora världsmötet.
- Det började med att en väninna i SWEAs
bokcirkel frågade om någon annan hade
anmält sig till tävlingen, berättar Elisabeth.
Jag blev mycket intresserad av stegräknaren
och började undra över hur mycket jag, som
anser mig vara en ganska aktiv hemmafru,
egentligen rör på mig inomhus. Eftersom
Elisabeth anmälde sig lite sent dröjde det
sedan några dagar efter tävlingsstarten innan hon kom igång.
- Stegräknaren öppnade mina ögon och den
vanliga korta kvällspromenaden blev snabbt
till en timme före lunch, två timmar på eftermiddagen och en timmes kvällsrunda.
Nu tar jag ut bilen kanske en gång i veckan
i stället för varje dag. Jag går och handlar i
mindre omgångar så jag kan bära hem och
jag promenerar gärna till väninnan i grannbyn. En halvtimme dit, kanske vi går en tur
tillsammans innan vi sätter oss och syr. Sedan blir det fika innan jag går hem igen.
Elisabeth förklarar att hon ägnar sig åt att
sy patchwork, en beskrivning av en modern
lapptäcksteknik, där hon återanvänder tyger
i nya konstnärliga skapelser. Hon visar en
bild på en välgjord och vacker väska som är
sydd av jeans med en gammal bomullsgardin
som motiv.
- Jag dansar också folkdans och går på gymnastik och när gymnastikledaren skadade sin
axel började hon komma med mig på mina
promenader! berättar Elisabeth. Och när jag
ska på dansen går jag dit.

Har du alltid varit fysiskt aktiv?
- Jag är varken joggare, sportfåne eller tävlingsmänniska men jag tycker om att vara

utomhus. Helst hela dagen i skidbacken om
jag får välja. Nu har mina promenader blivit
ett behov och jag trivs med att vara ute en
stor del av dagen. Jag går på stigar i vinodlingarna på dagarna och bland bebyggelsen
i byn på kvällarna. Är det fint väder på helgerna kan jag till och med få med mig min
man! tillägger Elisabeth.

Hur hamnade du i Tyskland?
- Min man och jag träffades på Landvetter
utanför Göteborg, där jag var kartriterska och
han meteorolog och när han sökte och fick
jobb i Tyskland, flyttade vi ut med våra barn
som då var 7 och 10 år. Vi skulle bara stanna
några år och det var först när det var dags att
flytta hem igen som jag började fundera på hur
det skulle gå att återanpassa sig till den svenska
vardagen. Man hade ju hört talas om hur svårt
det kan vara när ingen är intresserad av allt
man har upplevt utomlands. Det var faktiskt
först då som jag började tänka på SWEA, för
att få kontakt med andra hemflyttare.
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När blev du medlem i SWEA?
- Jag gick med i SWEA Frankfurt-Heidelberg 1998, och när det sedan behövdes
någon som skulle göra den nya hemsidan
åtog jag mig det. Inte för att jag visste något om hemsidor men jag kunde väl lära
mig, tänkte jag. Då kan jag i alla fall visa
att jag har gjort något nyttigt under åren
utomlands.
Det blev ingen hemflytt och nu är Elisabeth
redan inne på sin andra omgång i styrelsen.
Barnen är vuxna och utflugna - den ena till
Genève och den andra till Milano.

Kommer du att fortsätta med stegräknaren och promenaderna nu när du
gått i mål i tävlingen?
- Självklart, svarar Elisabeth, nu är jag på
väg mot Nashville!
Och med den entusiasm och energi som
Elisabeth utstrålar skulle det inte förvåna
oss om hon stegar jorden runt! ■
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Världsmöte i Washington
Världsmötet i Washington den 16-19 april samlade 350 Sweor från hela världen. Träden stod i
blom, tulpaner och gräsmattor prunkade och SWEA-sorlet visste inga gränser! Förutom årsmöte
och intressanta föredrag, fanns även möjlighet att delta på guidade turer och utflykter.
TEXT: ANNA SJÖBLOM
FOTO: KERSTIN ALM, SWEA LOS ANGELES

Programmet inleddes på torsdagen med en guidad busstur i den
amerikanska huvudstaden. På kvällen var det mottagning på House
of Sweden, centralt beläget i Washington, där ambassadör Jonas
Hafström stod som värd.

nalisten och författaren Karin Henriksson det politiska klimatet i
USA. Påsen av talare knöts sedan ihop av Barbro Osher, SWEA
San Francisco, som berättade om hur SWEA fungerat som både
stödkorsett och språngbräda för henne utanför Sverige.

Fredagen bjöd på mycket och intressant information. Under förmiddagen berättades det om SWEAs stadgar, kanslisidan, medierna
och PR. Om betydelsen av mentorskap talade Yvonne Thunell från
SWEA Washington. Dessutom presenterade framtidskommittén
ett första resultat av den stora medlemsenkäten som skickades ut i
december förra året. En slutlig sammanställning kommer inför regionmötena i höst, när alla svar analyserats.

Fredagen avslutades gemytligt med mat och dans på en hjulångare
på floden Potomac.

På fredagseftermiddagen höll Catharina Grünbaum, välkänd språkvårdare och skribent, ett uppskattat föredrag om hur det svenska
språket har förändrats. Nyord som sunkig och lattemorsa var det
många som hörde för första gången.
Sedan var det dags för segmentet med anknytning till SWEAs Sverigefrämjande verksamhet. Om investeringsklimatet i Sverige talade
Tony Svensson från Invest in Sweden Agency. Därpå berättade Liselott
Bergman, Svenska institutet, om Sverigebilden utomlands. Hon presenterade även Sverigepaketet, som är ett omfattande informationsmaterial om Sverige och som finns på www.sverigepaketet.se.
Mats Widbom, kulturråd på svenska ambassaden i Washington,
pratade inspirerande om House of Sweden. Därefter beskrev jour-

1. En samling internationella ordföranden: Vanja Haley (1984-88), Louise
Enhörning (1988-89), Christina Moliteus (2002-04), Agneta Nilsson
(1982-84), Åsa-Lena Lööf (2007-)

Lennart Koskinen, som är biskop för Visby stift och ansvarig för
Svenska Kyrkans församlingar i utlandet, drog ner många skratt då
han inledde lördagens program med att berätta om vildmannen och
vargkvinnan. En utmärkt start på en intensiv årsmötesdag då - bland
mycket annat - de olika kommittérnas rapporter gicks igenom. Även
SWEA Internationals tre stipendiater presenterades och Agneta
Nilsson, SWEAs grundare, utnämndes till heders-ÅSKa (Årets
Svenska Kvinna). Ett stort engagemang visades av avdelningsordförandena under frågestunderna, då till exempel Forum och medlemsökning diskuterades.
Lördagen avslutades med mingel, middag och musik då SWEAs 30årsjubileum uppmärksammades. För underhållningen stod svenska
Jill Johnson som med en fantastisk röst blandade eget material med
andras låtar både på svenska och engelska.
Stort tack till SWEA Washington för ett minnesrikt arrangemang
och härliga dagar i den vackra amerikanska huvudstaden! ■
→

7. Victoria Gardezi, New York, Mia Svensson, ordförande Atlanta
och Maria Ekman, Washington

2. Skönsjungande Jill Johnson underhöll

8. Agneta Nilsson utnämndes till heders-ÅSKa av den internationella
styrelsen

3. Festfina USA-Sweor på lördagskvällen

9. LuSweatåget uppvaktade

4. Catharina Grünbaum talade om svenska språket

10. Karin Henriksson, journalist och författare, gav en bild av det politiska
klimatet i USA

5. Biskop Lennart Koskinen berättade om vargkvinnan
6. Yvonne Thunell, SWEA Washington, pratade om mentorskap

11. Gunilla Winberg, Malmö, tillsammans med Camilla Sivertsson, Maria
Schlein Andersen och Birgitta Koskinen, New Jersey

SWEAs Världsmöte 2009 i samarbete med
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU:
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Sponsorer för SWEA International
och SWEA Washington DC
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6.

10.
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1. Tina O’Malley ordförande Chicago
och Filippa Leijonhufvud-Reading, ordförande South Florida
2. Barbro Osher flankerad av San Francisco-Sweor

7.

11.

7.

Jamila Assel, ordförande Tunisien, under frågestunden

8.

Mats Widbom, kulturråd på svenska ambassaden i Washington

9.

Ordföranden och deltagare från region Västra Amerikas (VAME)

3. Ninni Pettersson-Wästberg, den internationella styrelsens sekreterare,
och Gunilla Wiinberg, Malmö

10.

Barbro Osher, ÅSK 2004, San Francisco
och Carin Foster, regionordförande Östra Amerikas (OAME)

4. Christina Moliteus, speciell rådgivare för SWEA
tillsammans med Liselott Bergman, Svenska institutet

11.

Madeleine Svensson, regionordförande Asien, Birgitta Koniali,
ordförande Aten, Sofie Haag, ordförande London, Christina McGowan,
New York, Mia Bergman, Atlanta och Lena Sundelin, ordförande Seoul

5. Anne-Marie McGowan, Washington,
ordförande i organisationskommittén
6. Tony Svensson, Invest in Sweden Agency North America
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8.

SWEA GRATULERAS

Till SWEA
Ett stort GRATTIS till SWEAs 30 år!
Tack för ett fint förhållande sedan begynnelsen.
Vi har haft glädjen att träffa många Sweor från
hela världen i samband barnens skolgång. Nu
ser vi fram mot nästa 30 år.

Mina Damer,
Bakom varje framgångsrik man står en stark
kvinna.

Conny Lindberg
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL
Riksinternat

Och bakom varje stark kvinna står SWEA.
Tack för era individuella insatser och tack för
era
kollektiva ansträngningar i SWEA.
Utan er hade aldrig svenskt ledarskap och svens
k
industri legat i framkant och varit så välkänt
utanför Sverige.
Stort grattis till SWEA och till er alla när ni nu
firar
30 år! Vi ser fram emot ert fortsatta stöd!
Stefan Lorentzson
President
Volvo Group North America

Fullständig
Högstadieundervisning
via dator sedan 1994
www.sofiadistans.nu

Sofia Distansundervisning
____________________________________
Alnögatan 11 plan 5
116 41 Stockholm
Sweden
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Tel: +46-8-555 777 00
Fax: +46-8-555 777 07
mail@sofiadistans.nu
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Åke Foghammar, befälhavare på Diana.

Två ÅSKor
på Göta kanal
Ett utmärkt sätt att njuta av den svenska sommaren, är att resa
på Göta kanal. Årets Svenska Kvinna bjuds varje år på en resa
på kanalen av Rederi AB Göta kanal. Förra året åkte Marianne
Forssblad och Inger Schuberth, Årets Svenska Kvinnor 2007
och 2008, tillsammans.
TEXT OCH FOTO: ANNA SJÖBLOM

Ett utmärkt sätt att njuta av den svenska
sommaren, är att resa på Göta kanal. Förra året
åkte Marianne Forssblad och Inger Schuberth,
Årets Svenska Kvinna 2007 och 2008, tillsammans. Det var när Inger och Marianne träffades på ÅSK-lunchen som de upptäckte att
de bokat samma resa, under samma dagar. De
åkte från Motala till Söderköping i augusti,
några dagar efter Sverigemiddagen i Västerås.
- Det var första gången jag åkte på Göta kanal, berättar Inger Schuberth. Min äldre syster
hade åkt tidigare och jag tyckte det lät trevligt.
När jag fick utmärkelsen, bokade jag direkt när
jag visste att jag skulle vara i Sverige.
Marianne Forssblad hade rest på kanalen en
gång tidigare, för flera år sedan. Då reste hon
från Göteborg till Stockholm.
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- Det var roligt att resa igen, berättar hon.
Det bästa är att man kan stiga av och gå utmed
båten vid slussarna.
Tvådagarsturerna går från Motala till Söderköping, eller tvärtom. Under resan passeras
bland annat Borenshult med sina fem slusstrappor, sjön Roxen och Norsholms sluss. Efteråt går en buss tillbaka till utgångspunkten.
- Det är lagom med två dagar, säger Inger.
Särskilt om man som vi åker från norr till söder så passar det jättebra att åka från Motala
till Söderköping, fortsätter hon.
Innan avresan bodde hon en natt på Göta
Hotell, som ligger några mil utanför Motala.
För den som vill göra en längre resa, finns
även möjlighet att åka från Stockholm till Göteborg, eller omvänt, på fyra eller sex dagar.

Besök på Runstorps säteri
Något som både Inger och Marianne uppskattade under resan, var besöket på Runstorps säteri, som byggdes under stormaktstiden. Där tog Eddie och Louise Uggla emot.
- Vi la till vid bryggan och sedan gick
vi upp till huset, berättar Marianne. Eddie
Uggla tog oss runt och förklarade historien
om säteriet. Det var en fin upplevelse!
För Inger som är historiker och författare,
var även den historiska aspekten intressant.
- När Eddie Uggla ur förfädernas bibliotek tog fram en propagandaskrift som den
fördrivne kung Sigismund Vasa i hemlighet
låtit sprida i Sverige, ja då fick jag riktig ståpäls, berättar hon. Inte för att hertig Karl i
skriften påstods äta små barn, utan på grund
av den fascination som ett original utgör när
man befattat sig med en epok och så att säga
”känner grabbarna”. Deras konflikt som förstörde så många liv kom så nära genom den
lilla skriften, fortsätter hon.

Båt med anor
Båten Diana byggdes 1931 och har sedan
dess bara gjort uppehåll ett år. Det var 1942,
under andra världskriget, då turerna ställdes
in på grund av brist på kol och turister.
Diana väger 270 ton och är den största
båten som går på kanalen. Hon kan ta 55
resenärer, men för att det ska bli gemytligt
och inte för trångt är 35-45 passagerare det
idealiska.

Ett annat av Ingers minnen från resan var
kvällsbesöket på Vreta kloster.
- Vi räknade inte med att det skulle vara
öppet. Det skulle vara en guidad tur senare,
men vi fick komma in och titta - det var
väldigt spännande. Klostret ger ett annat intryck när man är där. Nu är äntligen Vreta
mycket mer än ett klosternamn. Det är ett
tredimensionellt minne med ljus- och ljud-

Befälhavare på Diana är Åke Foghammar.
Det är tredje året han kör båten. Säsongen
för Diana och de andra kanalbåtarna börjar i maj och avslutas i mitten av september.
Åke Foghammar är i grunden ingenjör och
arbetade tidigare för Ericsson. Vid 49 års ålder skolade han om sig till sjökapten för att
kunna köra civila fartyg. Numera ägnar han
sommarsäsongen åt båtar och resten av året
åt sitt vanliga arbete som projektledare. Till
sin hjälp på båten har Åke Foghammar en
besättning bestående av sju studenter. Dessutom sommarjobbar omkring 100 ungdomar som slussvakter vid totalt 58 olika stationer utefter kanalen. Majoriteten av dem
är tjejer.
Marianne Forssblad berättar att hennes
bror hade hand om ett litet rederi för 40 år
sedan och att han då var befälhavare på just
Diana. På båten återfann Marianne hans
namn på en lista över de tidigare befälha-

intryck, berättar hon.

varna.

→

Inger Schuberth och Marianne Forsblad, Årets
Svenska Kvinna 2007 och 2008, åkte tillsammans på kanalen förra sommaren.

FAKTA:
Redan på 1500-talet föreslog biskopen i Linköping, Hans Brask, att en båtled skulle
anläggas från Östersjön till Västerhavet. Idén väcktes till liv i början av 1800-talet då Baltzar
von Platen föreslog att en samfärsdsled skulle byggas mellan Vänern, Vättern och Östersjön.
Tillsammans med den skotske kanalbyggarenThomas Telford la han fram ett förslag till
Göta kanal. Kanalbygget började 1810 och pågick i drygt 20 år. Hela 58 000 soldater var
involverade i bygget av den 190 km långa kanalen. Baltzar von Platen avled 1929 och fick
således inte uppleva då kanalen invigdes 1932 i Mem, vid Östersjön.
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Även utländska turister
Åke Foghammar berättar att flertalet
resenärer på tvådagarsresorna är svenskar,
medan det på fyra- pch sexdagarsresorna är
många utländska turister.
- Vi var ungefär lika många svenskar som
danskar ombord, berättar Inger Schuberth.
Min man var den ende tysken. Till personalens stora lättnad behövdes dock inga förklaringar på tyska eftersom han talar svenska.
Hytterna är små, men å andra sidan
spenderas där väldigt lite tid. Resenärerna
rekommenderas att bara ta med en mindre

väska. Större väskor kan låsas in i ett bagageutrymme.
- Båtarna är välskötta och personalen
hjälpsam, minns Marianne.
Resenären får inte bara njuta av det svenska sommarlandskapet, utan även maten är
viktig. Måltiderna är en central punkt under resan - då blandas resenärerna och nya
kontakter knyts. All mat tillagas i det lilla
köket ombord. Under tvådagarsresan intas
två luncher och en middag i den gemytliga
matsalen. Mellan måltiderna bjuds det på
fika uppe på däck. För den som vill söka sig

under tak, finns det tidningar och böcker
inne på båten.
- Vädret är inte så avgörande, menar Åke
Foghammar. Folk sitter ute även om det regnar, fortsätter han.
- Man behöver inte jäkta, utan man kan
spela kort eller dricka kaffe. Man hinner
prata med människor, berättar Marianne.
Åke Foghammar kallar det helt enkelt
för historieromantik. Han jämför en resa på
Göta kanal med en resa med Orientexpressen: resenärerna lockas dels av den historiska
aspekten, dels av god mat och dryck och fina
vyer. Han har så rätt! ■

NAMN: ANNA OLOFSSON FRÖLUND AVDELNING: KUALA LUMPUR

Vad betyder SWEA för dig?
SWEA betyder lite olika saker för mig. På
det lokala planet, i vår avdelning, betyder
det framförallt trygghet. Trygghet baserad
på det nätverk av trevliga, roliga, modiga,
starka och ansvarsfulla svenska kvinnor som
valt att bo härute under en del av sina liv.
Dessa kvinnor som ställer upp för varandra i
stort och smått, agerar som stöd, guidar och
hjälper till, entusiasmerar och uppmuntrar
varandra i det många gånger utmanande
och utsatta liv vi lever här. Det betyder också
många stunder av glädje och gemenskap.
Bara att få träffa kvinnor som delar samma
kulturarv med liknande värderingar i olika
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frågor, kvinnor som i mångt och mycket
delar samma sorts humor och musik-, litteratur- och filmsmak, samt inte minst att
få tillfälle att uttrycka sig på sitt hemspråk!
Allt detta är mycket viktigt för mig.
SWEA som internationell organisation gör
att jag känner att jag också befinner mig i ett
större sammanhang, som varande i grunden
svensk, kvinna, boende i en annan världsdel,
ett annat land, en helt annan kultur. Men
ändå inte ensam!
När jag väl kommer att flytta hem till Sverige igen tror jag att det kommer att vara ett
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skönt stöd att veta
att det finns fler
svenska kvinnor
hemma i Sverige
som jag kommer
att kunna kommunicera
med
kring många av de
erfarenheter som
jag fått av att ha
haft den fantastiska möjligheten att bo utomlands.

Samhörighet genom SWEA
För 17 år sedan bjöds jag in till SWEA Milano för att tala om Italien. Jag blev då förvånad över att det fanns en SWEA-avdelning i
Milano, men inte i Rom. Jag bestämde mig för att starta en, vilket
jag gjorde snabbt genom att samla in namn på kyrkans julbasar. Redan följande mars gick startskottet.
Då hade jag redan bott i Italien i 30 år. Jag trivdes jättebra - hade ett
kul och omväxlande jobb som korrespondent för svenska tidningar
och tidskrifter, en söt och duktig dotter och var just på väg att gifta
mig med Alessandro, som jag träffat tio år tidigare. Vi fick förresten
skjuta på vår bröllopsresa för att SWEA-invigningen skulle bli av
när Agneta Nilsson kunde komma. Och hon sa - det glömmer jag
aldrig - att mycket hade hon varit med om i SWEA-sammanhang,
men inte att någon skjutit upp sin bröllopsresa för SWEAs skull.
Man skulle kunna tro att man efter 30 år i ett land är så hemtam
att man inte går och längtar efter samröre med sina landsmaninnor,
men jag säger att det är precis tvärtom - ju längre man bott utanför
Sveriges gränser, desto mer känner man behovet av att upprätthålla
sina rötter och att man faktiskt är annorlunda än alla de som finns
omkring en. Man sätter än mer värde på att få vara med sitt hemlands töser.
Jag var bara 21 år när jag kom till Italien. Jag var så nyfiken på allt
nytt omkring mig - mat, vanor, traditioner, historia och vardagskultur - att jag aldrig för ett ögonblick saknade Sverige, utan bara gick
upp i allt det italienska omkring mig. Hur svensk jag egentligen var
och har förblivit, det har jag insett genom den djupa samhörighet
jag känner med mina landsmanninor. Visst har jag kära italienska
vänninnor också, men den riktiga samhörigheten har jag med mina
svenska väninnor. Många av dem har jag mött genom SWEA.

Det är som att man inte inser hur svensk man är, hur födelselandet
präglat en, förrän man varit en tid i annat land och plötsligt får den
underbara känslan av samhörighet som jag alltid upplevt i SWEAsammanhang. Många gånger har jag framhållit hur fantastiskt det
är att vara ihop med Sweor, hur lycklig och naturlig man känner sig
med Sweor vare sig man än är i Tokyo, Göteborg, New Orleans eller
här i Rom. Vi hör ihop och det är så naturligt allting.
Visst hade Agneta en genial idé - tänk hur den har utvecklats! Ni
anar inte, jovisst det måste ni veta, hur folk häpnar och blickar med
stora ögon när man berättar att det finns en världsomspännande organisation för svenska kvinnor. Ja, över hela världen säger jag och
citerar några städer här och var, men jag kommer ju aldrig ihåg hur
många det är eller hur många vi är. Men det imponerar alltid. Och
så lägger jag gärna till att det var jag som tog initiativet till Romavdelningen. (Man får väl lov att skryta lite ibland!)
Det är också ett privilegium att kunna resa till våra SWEA-möten.
Det är helt fantastiskt att komma till en stad man inte känner. Att bli
omhändertagen av sina egna landsmanninnor bofasta på platsen och
se saker som de har valt ut åt oss, utan
att vi behöver anstränga oss det minsta
med kartor och påläsning. Vi behöver
bara vara färdiga när bussen går!
Vi skall inte upphöra att tacka och
beundra Agneta, hon är verkligen vår
Moder SWEA! ■
TEXT: ANN-MARIE KJELLANDER, SWEA ROM
FOTO: LUCIANA ZIGIOTTI

NAMN: KAROLINA LUKEY, SWEA MOSKVA

Vad betyder SWEA för dig?
Nya vänner för både mig och min man. SWEA betyder också att jag kommer till skott att besöka
och upptäcka ett Moskva som jag redan innan trodde jag kände, då jag bodde här 1996 till 2002
och arbetade. 2006 återvände vi till Moskva med barn och jag som medföljande.

Medlemskort att klippa ut!

Swedish Women’s Educational Assocation International, Inc.
www.swea.org

Medlemskort 2009
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SWEA-avdelning
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SWEA GRATULERAS

På SWEA Internationals 30-årshögtid
vill jag gärna sända Svenska Emigrantinstitutets
och mina varmaste gratulationer.
Jag vet att de bör framföras på svenska, det språk som
Sweorna gör allt för att upprätthålla runt vårt klot. SWEA är
inte bara en av de största svenska föreningarna i Amerika,
SWEA är också den kanske mest kulturdrivande organisationen. Detta beror inte bara på att SWEA hämtar kraft från de

svt.se/svtworld

sista generationernas utvandrare. Mer typiskt är att fören-

Kära Agneta, kära SWEor!
Våra varmaste gratulationer
till 30-årsjubiléet!

ingen är kvinnlig. Mina forskningar kring utvandrarkvinnor har
nämligen gjort mig övertygad om att den svenskamerikanska
kulturen alltid burits upp av kvinnor. Även i den oscarianskt
mansdominerade svenskamerikanismens 1800-tal var föreningarnas och kyrkornas ekonomi och verksamhet helt bero-

Vi vill samtidigt framföra ett stort tack för ett
utmärkt samarbete världen över under de
drygt 11 år som SVT Europa – i dag SVT World –
varit verksam!
”Världens svenskaste tv-kanal” ser framemot
fortsatt god samverkan med SWEA, en av
världens största Sverigefrämjande ideella
organisationer.

ende av kvinnor. Den första förening med namnet Svea jag
känner till, var det 1857 i Chicago grundade Sällskapet Svea.
Denna förening var helt manlig men den klarade sig inte utan
en kvinnlig understödsförening och sannolikt tack vare denna
blev Svea Society i Chicago moderförening för otaliga andra
sociala, icke-kyrkliga sammanslutningar.

Riffa Hänninen
chef SVT World

Men SWEA har också lyckats förgrena sig till andra länder

Tapio Tuominen
st f chef SVT World

för svensk invandring än USA och Canada. Detta innebär att
den målsättning som först utformades av Agneta Nilsson och
andra pionjärer har spritt sig över världen, till stort gagn för
Sverigebilden och de många svenskar som i nutiden söker

Vasa Orden i Amerika

sig utomlands för studier, praktik och arbete.

Stormästare

För allt detta vill vi tacka och gratulera och önska god fortsättning under oöverskådligt många år!

Rolf S. Bergman

Ulf Beijbom, Emigrantinstitutet

har den äran att

Gratulera

på

30-års Jubileum

Medlemskort 2009

14 - 18 April 2009
Marty and I are honored to bring greetings to Agneta
Nilsson and other members of SWEA on the occasion of its
global conference in Washington DC
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Moderna Museet nästa för Siri
Konstnären Siri Berg gillar kontraster: svart och vitt, slätt och struktur. Nu kommer hennes tavla
Empty Spaces att ställas ut på Moderna Museet i Stockholm. Siri är medlem i SWEA New York och
många är de Sweor runtom i världen som samlar på hennes verk.

TEXT: ANNA SJÖBLOM

Siri Berg är en inspirerande kvinna med en extraordinär historia.
Hon växte upp i Djursholm i Stockholm. Efter att ha studerat på
konstskola i Bryssel, kom hon till USA som nittonåring. Året var
1940 och andra världskriget rasade i Europa. Siri, av judisk härkomst, kom till New York på en fraktbåt som avgick från hamnen i
Petsamo. Resan tog hela 28 dagar.
Hon började arbeta som skyltfönsterdekoratör i New York och blev
sedan inredare. I slutet av 40-talet fick hon sin första son, Jeffrey.
Därefter bestämde hon sig för att ägna sig åt fine art och hennes
konst kom att bli minimalistisk och abstrakt.
- Sakta började verken utvecklas, det är en utmaning att måla abstrakt. Jag började måla realistiskt under konststudierna, men det är
mer intellektuellt stimulerande att måla abstrakt, berättar hon.
Hennes verk sträcker sig över tre områden: hon målar i akryl och
olja, gör japanska träsnitt och gör även konst av industriella och teknologiska föremål, som CD-skivor och datamuskulor.
Sedan många år bor och arbetar Siri i Soho. Vid sidan av skapandet
har hon i drygt 25 år undervisat i färgteori vid Parsons New School
of Design.
Siris meritlista kan göras lång. Bland annat återfinns hennes verk på
Guggenheim-museet i New York och 2006 omnämndes hon i boken
”100 New York Painters” av Cynthia Maris Dantzic. Siri skrattar när
hon tänker på det – att hon blev utvald med tanke på alla de konstnärer New York rymmer. Inom kort kommer Siri även att medverka
i en bok om mysticism, där tre av hennes verk finns med. Hon har
studerat judisk mysticism och gjort kabbala-serier. Det är en tavla på
just kabbala-temat som nu kommer att hänga på Moderna Museet i
Stockholm. Tavlan heter Empty Spaces och valdes ut av Iris MüllerWestermann, som är intendent för internationell konst på museet.
Siri målade tavlan i akrylfärg i mitten av 80-talet. I läran om kabbala
talas det bland annat om tomma platser, tomma palats och tomma
rum. Empty Spaces är Siris sätt att tolka kabbala.

FOTO: GUNTER KNOP

- När man tittar på tavlan ser man vitt på vitt; man ser rörelse, struktur, släthet och en kvadrat som går igenom kanvasen, berättar hon.
Att Siris konst är uppskattad råder det inget tvivel om. Bland dem
som samlar på hennes verk finns både svenska företag och privatpersoner runtom i världen, däribland flera Sweor.
- Konsten är ett tidlöst projekt, menar Siri. Man vet inte innan vad
som kommer att hända – man arbetar och arbetar, men resten är upp
till åskådarna.
Sista gången Siri var i Sverige var 2004, i samband med SWEAs
25-årsjubileum. Nu hoppas hon på att åka till Stockholm för att se
sin tavla på Moderna Museet. ■
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Siris tavla, Empty Spaces, kommer att hänga på Moderna Museet i
Stockholm.
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Helena Hagström
ung ordförande för SWEAs minsta avdelning
Helena Hagström föddes 1978, året innan SWEA startades. Hon kommer från Malung i Dalarna,
men flyttade till Vilnius 2003. Sedan något år tillbaka är Helena ordförande för SWEA Vilnius,
som startades för 11 år sedan av Gunilla Possenius. Med sina 15 medlemmar är det SWEAs
minsta avdelning.
TEXT: ANNA SJÖBLOM FOTO: PRIVAT

Hur kom det sig
att du flyttade till Vilnius?
- Jag studerade statsvetenskap i Sverige och
gjorde praktik en termin på Utrikesdepartementet i Stockholm. På min enhet hade
jag en kollega som hade varit utsänd till ambassaden i Vilnius. När jag började prata om
att jag ville studera utomlands gjorde han så
otroligt mycket reklam för Vilnius att jag
hamnade här. Jag skulle studera ett halvår
på universitet i Vilnius, det var 2003. Sedan
blev jag kvar och nu jobbar jag på danska
ambassaden här.
Trivs du bra?
- Jag trivs jättebra! Det är en jättehärlig stad,
mysig att bo i och lagom stor. Här finns allt
man behöver.
Är det många svenskar
som bor i Vilnius?
- Det finns en del svenskar, men inte så
många som tidigare. Det är svenskarna på
ambassaden, de som är med i SWEA och en
del affärsmän och –kvinnor. En del har sina
familjer med sig, andra är här själva. Det var
betydligt fler för tio år sedan, när marknaden
hade öppnats upp och företag etablerade sig
här. Nu drivs de svenska företagen av litauer.
Att antalet svenskar har minskat, det märker vi i SWEA också. Orsaken till att vi är
en liten förening är att vi blir färre och färre
svenskar.
Hur kom du i kontakt med SWEA?
- Det var Gunilla Possenius som på ett
svenskt valborgsfirande resolut kom fram
till mig och tog reda på vem jag var och informerade mig om att jag kunde bli medlem
i SWEA. Då hade jag varit här i drygt ett
år.
Kände du att du hade ett behov
av att träffa andra svenskar?
- Just då kanske jag inte kände det, jag var
fortfarande student och hade oerhört mycket kontakter med massor av folk, men allt
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eftersom tycker jag att det har blivit viktigare att ha det här lufthålet då man kan prata
svenska. På jobbet pratar jag ”dansk-svenska”
– det är inte samma sak.

Hur många medlemmar är ni?
- Vi hoppas att vi blir 15 även i år, som förra
året. Vi är fem i styrelsen, vi har fått dispens
att vara färre.
Vilka är era främsta aktiviteter?
- En gång i månaden har vi en jobblunch,
då vi träffas och lunchar tillsammans. Sedan
har vi tjejmiddagar två gånger om året och
en vårmiddag. Tillsammans med ambassaden och svenska fakulteten på universitet
anordnar vi ett valborgsfirande varje år. Studenterna som läser svenska på universitetet
sjunger vårsånger och ambassadören håller
tal. Vårt största och mest uppskattade arrangemang är en kräftskiva på hösten varje
år, med uppemot 30 deltagare. Då kommer
svenskar från hela Litauen för att vara med.
Hur kom det sig att du blev ordförande?
- Jag började som sekreterare, sedan var jag
vice ordförande ett tag. När vår förra ordförande lämnade Vilnius tog jag över, först
som tillförordnad ordförande och sedan
förra året som vald ordförande.
Kommer du att sitta kvar
något år till som ordförande?
- Om vi får ihop en styrelse även nästa år och
det inte finns någon där som känner att hon
är redo att vara ordförande, så kan jag absolut
tänka mig det. Jag tycker det är viktigt att vi
försöker hålla igång SWEA så länge som möjligt – det kan ju när som helst komma betydligt fler svenskar som är intresserade och vill
ha SWEA, så det är viktigt att vi inte lägger
ner avdelningen och att vi gör vad vi kan för
att hålla igång den, även om det är på sparlåga.
Vi håller tummarna för att det ska komma nya
kvinnor till Vilnius som kan hjälpa oss att hålla
igång vår avdelning! ■

SVT Europa har blivit SVT World
- i höst kan sändningarna starta i Nordamerika
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bara i Europa, utan även i Afrika, Asien och Australien. De flesta
abonnenterna bor i Spanien och Thailand, berättar kanalchefen Riffa Hänninen.
Nu tar kanalen två viktiga steg till. För det första har ett namnbyte
skett under våren – SVT Europa heter numera SVT World. Den
andra, glädjande, nyheten är att SVT:s ledning beslutat att sändningsområdet ska utvidgas till Nordamerika - om intresse finns.
SVT World har en egen budget, vilket innebär att satellithyran finansieras genom abonnentintäkter. Därför görs nu en undersökning
bland svenskar bosatta i Nordamerika. Om det finns potentiella
abonnenter, kan sändningarna över Nordamerika komma igång redan under hösten 2009.

Information om den eventuella utvidgningen har skickats ut till ambassader och konsulat i USA och Kanada. Den som vill visa intresse,
eller motivera varför man inte är intresserad, kan fylla i ett formulär
på SVT Worlds hemsida.
I dagsläget berör utvidgningsplanerna bara Nordamerika, men man
undersöker även intresset i Sydamerika, för framtida täckning.
SVT World sänder svenskproducerade program från SVT1, SVT2,
SVT24, Kunskapskanalen och Barnkanalen. Programmen sänds
samtidigt som i Sverige. Under natten (medeleuropeisk tid) är det
även möjligt att se regionala nyheter.
Enkät för boende i Nord- och Sydamerika finns på SVT Worlds
hemsida, http://svt.se/svtworld. Där finns även mer information
om kanalen och programutbudet. ■
TEXT: ANNA SJÖBLOM FOTO: CARL-JOHAN SÖDER, SVT

SVT World (f.d. SVT Europa) - i höst till Nordamerika och i framtiden även till Sydamerika? *
Sveriges Televisions utlandskanal SVT World direktsänder via satellit alla
typer av svenska TV-program 24 timmar om dygnet. Du får nyheter och
fakta. Musik, sport och natur. Barn- och nöjesprogram. Drama, debatter
och kultur. I tjänsten ingår även radiokanalerna Radio Sweden och P4.

Som SWEA har du medlemsförmån vid tecknande av nytt abonnemang –
för närmare information se: www.swea.org eller kontakta
SVT World:s kundtjänst:
ConNova TVX, tel: +46 (0)141 - 20 39 10,
fax: +46 (0)141 - 20 39 11, e-post: svtworld@connova.se,
www.connova.se
svt.se/svtworld

*

om tillräckligt många är intresserade av att abonnera på
SVT World. Närmare information på vår hemsida: svt.se/svtworld
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Vinodlare på olika breddgrader
- Sylvia delar året mellan USA och Sydafrika

Swean Sylvia Linde bor halva året i USA och halva året i Sydafrika. Tillsammans med sin man
Greg driver hon nämligen vingårdar i båda länderna. Hon är även före detta ordförande för SWEA
Sydafrika. Denna artikel om henne skrevs i samband med att SWEA San Francisco gjort sitt årliga
besök på vingården i Kalifornien.
TEXT OCH FOTO: CECILIA NORLIN, SWEA SAN FRANCISCO
Vem är egentligen Sylvia Linde, som år
efter år samlar oss i SWEA San Francisco till vindruvsplockning på sin gård
i Alexander Valley? Jag fick tillfälle att
prata enskilt med henne när vi besökte
henne i höstas. Vi sitter i vardagsrummet och hör sorlet av de andra Sweorna
ute i köket. Sylvia berättar generöst om
sig själv och sitt liv.
Sylvia gifte sig med Greg 1983. De
hade båda varit gifta tidigare men deras respektive makar hade gått bort.
Denna erfarenhet, tror Sylvia, har fört
dem samman på ett speciellt sätt. Sylvia och Greg kände till varandra sedan
ungdomen hemma i Sverige, men lärde
känna varandra först i USA. Sylvia har
tre söner och en dotter från det tidigare
äktenskapet, alla födda och uppvuxna i
Kalifornien. En son bor numera i Sigtuna, medan de två andra och dottern är
kvar i Kalifornien. Sonen Erik hjälper
till på vingården och har träffat många
Sweor genom åren. Maken Greg har en
son från sitt första äktenskap.

Funderade på att bli läkare
Sylvia påbörjade förberedande läkarstudier i Sverige men behövde lära sig
engelska innan hon fortsatte. Hon ville
också passa på att se sig om när världen
öppnades upp efter andra världskriget.
År 1952 kom Sylvia till Massachussets,
New England, och hon fick arbete på ett försäkringsbolag redan
första veckan. Sylvia var då 21 år. Efter åtta månader beslöt Sylvia
sig för att återuppta läkarstudierna och sökte sig till University of
California, Berkeley. Hon tänkte arbeta ett tag för att få ihop lite
pengar. Sylvia fick arbete som lärare för en sjätteklass med begåvade
elever i Castro Valley, Kalifornien. Hon tog över klassen i ett känsligt skede efter att förra läraren hastigt slutat, och det var en slump
att hon utan erfarenhet fick undervisa en sådan speciell klass. Sylvia
undervisade i alla ämnen, och var dessutom klassens tränare i baseball och amerikansk fotboll. Hon kände inte till reglerna i någon av
sporterna så eleverna fick hjälpa henne. Resultatet blev att klassen
vann alla matcher de spelade! Sylvia införde morgonbön vilket blev
så populärt att andra lärare tog efter. Sylvia specialiserade sig senare
som lärare i matematik och undervisade i totalt 27 år. Hon är idag
glad för att hon inte blev läkare.
Doktorerat inom hemspråksundervisning
Som lärare på en skola där eleverna hade många olika modersmål
blev Sylvia intresserad av sambandet mellan undervisning i skol36

ämnena på sitt hemspråk och studieresultat, och hon doktorerade
1984 i ämnet vid University of Southern California. Sylvia studerade finsktalande skolbarn i Sverige, då detta på den tiden var
den största gruppen elever som inte hade svenska som modersmål i
Sverige. Hon jämförde elever som hade all undervisning på svenska
med elever som endast hade ett fåtal lektioner på svenska. Sylvia
kom fram till slutsatsen att om man vill ge sitt barn en chans att bli
framgångsrik i ett nytt hemland ska barnets undervisning ske på
det nya landets språk. Att få undervisning på ett annat språk än vad
som talas i nya hemlandet försvårar inlärningsprocessen. Detta är
ett högaktuellt ämne även idag, men då Sylvia var en av de första att
komma fram till dessa samband blev hon inbjuden till flera universitet runt om i världen för att presentera sina resultat.

Från järnväg till vingård
Sylvia har alltid velat ha närhet till naturen och jorden. Hon tror
att det beror på att hon tillbringade många somrar på sin fasters
bondgård i Knivsta när hon var liten. Sylvia och Greg köpte gården
i Alexander Valley 1989 för att ha något att göra som pensionärer.
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På den tiden bestod odlingen av kiwifrukt och de fick börja med att
plantera om fälten med vindruvsrankor. Greg kände till området väl
efter att ha varit VD på många dotterbolag ägda av Southern Pacific,
som ansvarade för den lokala järnvägen. Järnvägsspåren går rakt igenom ägorna. På tomten står en tågvagn som fungerar som gäst- och
lekstuga, och påminner om Gregs 40 år i branschen.

Två odlingssäsonger
Gregs arbete förde paret på en affärsresa till Sydafrika 1986. Både
Sylvia och Greg blev förtjusta i landet och investerade i en vingård
där 1998. På det viset skulle de få två odlingssäsonger under ett
och samma år. Sedan dess bor de halva året i USA och halva året i
Sydafrika. Sylvia berättar att hon har goda vänner i båda länderna,
men att hon trivs bättre i Sydafrika. Sydafrikas historia och brittiska
traditioner, som till exempel Ladies Tea, tilltalar henne. Men det
betyder inte att hon inte trivs i USA, och hon har har tagit med sig
kära traditioner härifrån till Sydafrika. Till exempel bjuder hon och
Greg hem sina sydafrikanska vänner för att fira Thanksgiving varje
år, vilket har blivit ett välkommet inslag. Under 2007 och 2008 var
Sylvia även ordförande för SWEA Sydafrika.
Jag kan inte hålla inne min undran om hur länge paret orkar att
driva två vingårdar och göra långa resor flera gånger om året. Det är
ju trots allt ingen hemlighet att de börjar bli till åren. ”Tills vi dör” är
Sylvias självklara svar och hon verkar inte vara stött av frågan. Sylvia
lägger till att de har en förman på gården i Sydafrika och de har ju
hjälp av sonen Erik på gården i Kalifornien, så de gör ju inte allt
arbete själva. Men ändå.

Banden till Sverige viktiga
Sylvia ryser av förtjusning när hon tänker på Sverige. ”Sverige är underbart”, förklarar hon och berättar att nästan alla möbler, tavlor och

annan inredning i huset är ärvda från hennes föräldrar och mor- och
farföräldrar i Sverige. Detsamma gäller möblerna de har i Sydafrika.
Sylvia betonar att banden med de tidigare generationerna är viktiga
för henne. Hon ärvde sina föräldrars hus i Sollentuna utanför Stockholm och behöll det i många år. Hon bodde där med barnen i ett år
när de gick på internatskola utanför Norrtälje för att lära sig svenska.
Men när ingen av barnen ville ha huset i vuxen ålder sålde hon det,
vilket hon kan ångra idag. Däremot har de kvar Gregs föräldrahem
i Härjedalen, dit de reser varje år under jaktsäsongen. De hyr ut boningshuset, men har en stuga på ett rum och kök på tomten som de
bor i. Sylvia berättar att Greg alltid har jagat älg men att han nu för
tiden mestadels har vaktposten.
Sylvia föddes 1931 i Göteborg men växte upp i Stockholm. Hon
har stor släkt på båda föräldrarnas sida och har regelbunden kontakt
med dem. Sylvia och Greg har ofta besök från Sverige, både från
släkt och vänner. När Sylvia bodde i Sverige med barnen blev det
uppenbart för henne att hon inte skulle trivas med att bo där jämt.
Klimatet var för kallt och människorna var inte så öppna. Sylvia
menar att hon har blivit amerikaniserad i den bemärkelsen att hon
har lätt för att tala med folk och få vänner. Fast hon ser sig ändå som
en traditionell svensk och firar alla svenska högtider. Hon har även
stort intresse för segling vilket grundades under uppväxten. Hon har
skepparexamen och har ägt två skonare och seglat många hav.
När vi sammanfattar intervjun och ett hittills innehållsrikt liv säger
Sylvia: ”Jag vet fortfarande inte vad jag ska göra när jag blir stor” och
skrattar. Vilken perfekt avrundning och beskrivning av Sylvia Linde,
ett energiknippe med många järn i elden. ■
Tidigare publicerad i SWEA-Nytt San Francisco, nr. 3/2008.

SVIV erbjuder rabatterat medlemskap
första året för världens alla Sweor!

MEDLEMSKAP TILL HALVA PRISET!

Föreningen Svenskar i Världen (SVIV) bildades 1938 och är en politiskt
och religiöst obunden organisation för svenskar i utlandet. Som officiellt
remissorgan och professionell lobbyist bevakar vi de nära 400 000
utlandssvenskarnas intressen.
Vårt motto är att bevaka, påverka och informera.
Genom föreningens insatser har det blivit möjligt att inneha dubbla medborgarskap och att brevrösta vid allmänna val. Ökat valdeltagande stärker
utlandssvenskarnas inflytande och vi är övertygade om att deras röster
starkt bidrog till valutgången i 2006 års riksdagsval.
Vi arbetar med många frågor som berör olika grupper av utlandssvenskar;
förvärvsarbetande, pensionärer och studenter. Vi har fört förhandlingar
med flera departement om reformer i det nya pensionssystemet, som kan
drabba den medföljande särskilt hårt, socialavgifter för företags utlandspersonal och ett bättre socialt skydd för medföljande.
Andra ämnesområden som vi följer är bl a skatter och utbildning (inkl
svenskundervisning utomlands). Vi har tagit initiativ till bättre svensk
beredskap vid kriser utomlands och samarbetar här med regeringskansliet,
med svenska föreningar utomlands, främst SWEA, samt svenska företag
med utlandsplacerad personal.
Som medlem får Du en rad förmåner, bl a kortare juridisk rådgivning gratis, nyhetsbrev till din e-postadress, rabatt på försäkringar,
biluthyrning, hotell mm.
Logga in dig på vår interaktiva hemsida för att delta i debatt,
diskussioner samt bygga nätverk. Läs mer på www.sviv.se.
Kerstin Gustafssons klassiska handböcker Bosättning utomlands resp.
Återflyttning till Sverige kan Du köpa till reducerat pris.
Världens alla Sweor är mycket välkomna att teckna medlemskap i
SVIV för halva priset, dvs SEK 250.
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Jag vill bli medlem för SEK 250!
Jag är medlem i SWEA!
Bifogar en check (svensk eller utländsk bank) utställd på
Föreningen Svenskar i Världen, SVIV (ej EURO-check)
Sätter in pengar på SVIV:s postgiro 504-1
Sätter in pengar på SVIV:s bankgiro 732-0542
Belasta mitt kontokort...................................................
nr ………………………....................................................
Giltighetstid ………….....................................................
(ej American Express eller Diners)
Jag vill bara prenumerera på SVIV:s tidskrift
för SEK 200
Namn…………………………………........................................
Adress:…………………………………......................................
Postnr:…...................... Ort.................................................
Land: ...................................................................................

Sänd in kupongen till SVIV, Box 5501, SE-114 85 Stockholm
eller bli medlem direkt via www.sviv.se
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AVDELNINGEN

SWEA New Yorks
25-årsjubileum
TEXT: MONA JOHNSSON, SWEA NEW YORK
FOTO: GUNILLA FABER, MONA JOHNSSON, MARIANNE FLYGARE OCH HANNA JULINDER

SWEA New York har fyllt 25 år och det firades med stor fest den 6 december på restaurang Moran’s i New York. Nästan 110
personer deltog i firandet och bland dessa
återfanns SWEA New Yorks ordförande
2007-2008, Mia Karlsson och nio av SWEA
New Yorks tidigare ordföranden (tre saknades). Även Christina Moliteus, f.d. ordförande för SWEA International, Kerstin Alm, f.d.
regionordförande för VAME samt nuvarande
regionordföranden för OAME, Carin Foster,
deltog i firandet.
Sveriges generalkonsul i New York, Ulf Hjertonsson, med hustru Karin Oldfelt Hjertonsson, var SWEA New Yorks speciellt inbjudna
gäster. Underhållningen sköttes av Smörgåsbandet, bestående av Jeanne Andersen (dotter
till den välkände svenske dragspelaren Walter
Eriksson) och Wayne Söderlund. Gästerna
bjöds även på ett traditionellt luciatåg samt
solosång av Eva Engman.

SWEAs grundare Agneta Nilsson kunde inte
personligen närvara, men hennes fotografi
var uppsatt på en mannekäng och hon gratulerade SWEA New York med ett tal som
hon skickat på en CD. De tre första ordförandena i SWEA New York, Gunilla Nisser,
Mona Johnsson och Kickan Williams, höll
ett tal tillsammans då de berättade om hur de
var med och startade avdelningen. F.d. internationella ordföranden, Christina Moliteus,
berättade om SWEA International, paraply-

organisationen för alla SWEA-avdelningar.
Det var en hellyckad kväll med god mat och
dryck, luciatåg, underhållning samt långdans.
Till lotteridragningen hade en hemlig gäst
inbjudits, nämligen den vackra svenska Miss
Universum 1984, Yvonne Ryding, som råkade
vara på besök i New York tillsammans med
sina döttrar. Avslutningsvis höll Ulf Hjertonsson ett charmerande tacktal till kvällens
mycket nöjda och glada gäster. ■

FAKTA SWEA NEW YORK
Startades: 1983
Medlemmar: ca. 300
Aktiviteter: Återkommande aktiviteter som månadslunch, bokklubb, bridgeklubb,
teaterklubb och nätverksträffar. Årligen arrangeras en kräftskiva samt lucia- och julfest.
Eftersom New York ofta besöks av intressanta personer från Sverige, såsom musiker,
artister och författare, försöker SWEA New York bjuda in dem för att föreläsa och hålla
anföranden för medlemmarna.

1.

4.
2.

5.

3.

7.

6.

1.

Ann Rudolf, Marianne Flygare, Ingegerd Nilsson

5.

2.

Yvonne Ryding, Miss Universum 1984

6.

Långdans

3.

Mia Karlsson, SWEA New Yorks ordförande 2007-2008, välkomnar

7.

Matilda Herdland, Mona Johnsson

4.

Kickan Williams, Mette Barslund Mårtensson, Gunilla Faber,
Christina Moliteus, Carin Foster
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Wayne Söderlund, ”Agneta Nilsson”, Jeanne Andersen

JURIDISK SPALT
Advokaten Tove Sjövall, SWEA Malmö, är specialiserad inom internationell privat- och processrätt.
Ställ din fråga till Tove genom att maila till tove@tovesjovall.se
Råden i den juridiska spalten lämnas på advokatens ansvar och SWEA International bär inget ansvar i samband härmed.

TEXT: TOVE SJÖVALL

Att arbeta utomlands
Varje land har sitt eget rättssystem. När man bor och arbetar i Sverige, gäller
svenska regler. Vid utlandsarbete gäller oftast lagarna i det land man är verksam. Ibland kan både svenska och utländska regler gälla samtidigt. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv måste därför varje anställningsförhållande bedömas
individuellt för att fastställa vilka rättigheter och skyldigheter man har som
anställd. Normalt föreligger inga svårigheter med att fastställa vem som är
arbetsgivare i ett anställningsförhållande. Detta är dock inte självklart när
man arbetar utomlands. Det kan till och med hända att man är anställd
både av ett svenskt företag och dess utländska dotterbolag.

Utsänd eller dotterbolagsanställd?
När man bedömer dessa frågor måste man först reda ut huruvida den anställde är att betrakta som utsänd eller som dotterbolagsanställd.
t

Du betraktas som utsänd* om du är anställd av en svensk juridisk person under utlandstjänsten - det vill säga ett bolag eller organisation
som är registrerat i Sverige.

t

Du betraktas istället som dotterbolagsanställd om du är anställd av en
utländsk juridisk person, det vill säga ett bolag som är registrerat i det
främmande landet, men ägs av ett svenskt bolag.

Om man skall definiera dessa båda begrepp i dess vanligaste betydelse,
menas med en utsänd person någon som är såväl anställd som avlönad av
ett svenskt företag. En dotterbolagsanställd person är under utlandstiden
anställd av ett utländskt företag, som ägs av svenska intressen. Lönekostnaderna belastar då dotterbolaget.

Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan dessa begrepp ur ett
arbetsrättsligt perspektiv?
Den viktigaste lagen på det arbetsrättsliga området i Sverige är lagen om
anställningsskydd, LAS. Det är en så kallad skyddslag. I LAS finns regler
om anställningsavtal, anställningsform, grunder för uppsägning, tillämpliga uppsägningstider, turordningsregler omplaceringsskyldigheter, uppsägningslön, permittering, företrädesrätt till återanställning m.m.
Det framgår inte av lagtexten huruvida lagen är tillämplig på anställningsförhållanden med internationell anknytning. Av förarbetena till lagen kan
man dock utläsa att lagen i princip kan tillämpas om parterna är svenska
rättsobjekt.

Med detta som bakgrund kan
LAS bli tillämplig utomlands enligt följande:
t

LAS tillämpas på anställningar med en dominerande anknytning till Sverige. Detta anses vara
fallet om arbetsgivaren är ett svenskt företag och arbetstagaren är en
svensk medborgare, det vill säga anställningen avser en utsänd person

t

LAS gäller endast om tvistefrågan prövas av en svensk domstol

LAS kan i princip inte tillämpas vid anställningar hos en utländsk juridisk
person, som exempelvis ett svenskt dotterbolag (det vill säga för en dotterbolagsanställd). I denna situation gäller lagarna i verksamhetslandet.
Anställningskontraktet och anställningsvillkoren har i detta sammanhang
stor betydelse för både företaget och den anställde. För det fall LAS är tillämplig på anställningsförhållandet, får anställningsvillkoren i princip aldrig
inskränka de rättigheter arbetstagaren har enligt LAS.

Kontrakt
I kontraktshänseende är det därför skillnad mellan utsända och dotterbolagsanställda. I ett kontrakt för utsända skiljer man mellan tillsvidareanställning, samt mellan anställningstid och kontraktstid. För den som är dotterbolagsanställd gäller istället lokala regler vilket kräver att anpassningar
måste göras i förhållande till gällande lagar i anställningslandet. Eventuella
tvister löses också enligt verksamhetslandets lagar och regler.
Tvist
Parterna i ett internationellt anställningsförhållande kan i vissa fall avtala
om att en uppkommen eller framtida tvist om anställningsförhållandet
skall prövas enligt ett visst lands lag. Enligt svenskt synsätt är ett sådant val
om tillämpning av svensk lag och tvistelösning vid svensk domstol avseende anställningsförhållandet i princip giltigt om parterna har anknytning
till Sverige.
En noggrann reglering av anställningsförhållandet tillsammans med ett val
av svensk rätt som tillämplig lag för frågor som ej är reglerade i anställningskontraktet och tvistlösning vid svensk domstol, kan i de fall detta är möjligt
bespara såväl den anställde som arbetsgivaren vedermödor, kostnader och
okända överraskningar. ■

* Särskilda regler gäller för att man skall kunna betraktas som ”utsänd” och en bedömning bör göras i varje enskilt fall.
FRÅGA:

Hej!
Jag är svensk medborgare och är sedan länge gift med en fransk medborgare. Vi bor sedan tre år tillbaka i Spanien. Efter ett långt äktenskap pratar vi nu om att gå skilda vägar. Att skilja sig i Spanien känns
väldigt besvärligt. Kan jag som svensk medborgare ta ut skilsmässa i
Sverige. Jag vet att i Sverige går det fort och är okomplicerat. Har du
något råd?
SVAR:

Inom EU, med undantag av Danmark, gäller den så kallade Bryssel II-förordningen som bland annat reglerar frågor om i vilket

land man kan begära skilsmässa. För att du skall kunna skilja dig i
Sverige krävs till trots för ditt svenska medborgarskap att du haft
hemvist och varit bosatt i Sverige minst sex månader omedelbart
innan du gör ansökan. Således måste du återvända till Sverige med
allt vad det innebär, för att du skall kunna skilja dig här i landet.
Med hemvist avses som utgångspunkt att bosättningen i vart fall
”med hänsyn till vistelsen varaktighet och omständigheterna i övrigt får anses stadigvarande”. *Om du väljer att inte flytta till Sverige råder jag dig att ta kontakt med en spansk advokat i frågan.
*Se exempelvis Lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden, § 19.
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BÖCKER

Två nya faktaböcker
och ett tips
Jag läser mycket och gärna svenskt. Men eftersom jag nästan alltid bär med mig mina böcker, för
att kunna läsa, till exempel på bussen, så får böckerna inte vara för tunga, vare sig viktmässigt
eller innehållsmässigt. Deckare i alla former är en fäbless jag har svårt att motstå, men på senaste tiden har jag läst två nyutkomna svenska ”faktaböcker” som jag gärna vill rekommendera,
nämligen Eva Franchells bok Väninnan och Bosse Angelöws bok Glädjerapporten.

Väninnan

TEXT: ANNA RÖNNESKOG, SWEA GENÈVE

AV: EVA FRANCHELL
FÖRLAG: ALBERT BONNIERS FÖRLAG
ISBN: 978-91-0-012191-4

Väninnan handlar om författaren Eva Frankells vänskap med Anna Lindh och hennes år som pressekreterare i Rosenbad från 1994 och framåt. Förutom en varm skildring av vänskapen mellan två väninnor,
behandlar boken också författarens väg tillbaka från det trauma det innebär att se sin vän bli knivhuggen till
döds samt ett stort stycke nutidshistoria och en ”insider”-rapport från regeringskansliet och Utrikesdepartementet. Spännande och med många aha-upplevelser, förutsatt att man följde med den svenska nyhetsbevakningen under tiden mellan de två allvarligaste katastroferna som drabbat Sverige i modern tid (Estonia
och tsunami-katastroferna) samt mordet på Sveriges utrikesminister, Anna Lindh.

Glädjerapporten – Goda nyheter om vår värld
AV: BOSSE ANGELÖW
FÖRLAG: NATUR & KULTUR
ISBN: 978-91-27-11737-2

Glädjerapporten – Goda nyheter om vår värld. Här vill författaren Bosse Angelöw – docent och socialpsykolog – beskriva den positiva utveckling som sker i världen. Nyhetsrapportering i tidningar och nyhetsprogram är oftast eländesorienterad, men i Glädjerapporten beskriver författaren istället hur vi går mot
en friskare, lyckligare, fredligare, rättvisare och givmildare värld. Antalet väpnade konflikter i världen har
minskat med 40%. Antalet mord i New York har minskat med 78%. Mer än 85% av världens barn i de lägre
skolåldrarna går i dag i skolan, medellivslängden ökar i världen etc etc. Vi kan alla må bättre, stärka tron på
framtiden och få mer kraft att gå vidare åt rätt håll genom att lyfta fram de goda nyheterna och den positiva
utvecklingen. Med en sådan bok i handväskan, anländer man till jobbet full av energi och framtidstro.

Madame de Pompadour
– Intelligens, skönhet och makt
AV: HERMAN LINDQVIST FÖRLAG: BONNIER AUDIO ISBN: 9789100115166

Dödergök
AV: KATARINA WENNSTAM FÖRLAG: BONNIER AUDIO ISBN: 9179537499

Ja och så tipset då, som rubriken utlovade. Ha alltid en talbok till
hands, också. I bilen är det ett måste (om man nu absolut måste
köra), men det går också bra att ”läsa” en talbok när man lagar mat,
stryker, klistrar SWEA-kuvert eller, som jag gjorde för två år sedan,
flyttar. Perfekt att lyssna på en deckare när man packar böcker eller
tallrikar. Man vill helt enkelt inte sluta och mycket blir gjort. Jag har
just avslutat Herman Lindqvists Madame de Pompadour – Intelligens, skönhet och makt och håller just på med Katarina Wennstams
Dödergök. Spännande, lärorikt och en fantastisk möjlighet att göra
det mest monotona arbete till något att se fram emot.
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Pavarotti en stor tenor med mycket humor
Vid två tillfällen fick jag inför konserter i Skandinavien och Sverige intervjua Luciano Pavarotti
och det var minsann roliga jobb för en journalist. Han var betydligt mer lättillgänglig än vad stora
artister brukar vara och bjöd verkligen på sig själv.
Den första intervjun gjordes i hans hem ut- Vid den andra intervjun, som ägde rum i
anför Modena där han även hade hästupp- hans sommarhus vid Pesaro, hittade han
födning. För att illustrera ovanstående arti- också på en kul bild – ”nu skall ni få en bild
som ingen annan
kel i Kvällsposten,
haft” sa han och
erbjöd han sig att
satte sig på cykeln
posera för en rik”Nu skall ni få en bild som
och cyklade runt
tigt kul bild med en
ingen annan haft”
häst: han tog en resa han och satte sig på cykeln huset. När han kom
framför fotografen
jäl morot i munnen
och cyklade runt huset.
släppte han såväl
och lät en av sina
pedaler som styre
hästar bita i andra
änden. När han fick höra att jag kom från och lät fötter och armar svinga ut i luften. ■
en hästmiljö - jag är uppvuxen på Flyinge
Hingstdepå och Stuteri utanför Lund – så
ville han gärna komma dit i samband med
konserten i Köpenhamn. Tyvärr gick det TEXT: ANN-MARIE KJELLANDER, SWEA ROM
dock inte, för havet var så stormigt att han FOTO: LUCIANA ZIGIOTTI
inte kunde åka över till Malmö.
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En liten fotoskola
TEXT: JENNY REDIN FOTO: JOAKIM REDIN

Två slags bildtyper
I princip finns det två slags bildtyper: pixelbaserade och objektbaserade. De båda typerna skiljer sig ganska mycket åt till sin uppbyggnad, även att de inte behöver se olika ut.
En pixelbaserad bild är uppbyggd av små fyrkanter, så kallade pixlar,
där varje pixel har en viss storlek och färg. Exempel på en pixelbaserad bild är ett fotografi.

Titta också på uträkningen nedan hur du kan kontrollera de bilder
du redan har.
Många kameror tillåter begränsning av antal pixlar i bilden för att
helt enkelt spara kapacitet i kamerans minneskort, en funktion du
inte ska använda dig av när du tar bilder för SWEA Forum.

En objektbaserad bild är uppbyggd av kurvor, så kallade bezierkurvor. En objektbaserad bild kan förstoras hur mycket som helst. Exempel på en objektbaserad bild är SWEA Internationals logotyp.

En enkel uträkning

Pixlar och bildupplösning,
hur ska det egentligen vara?

Vi säger att du har en bild som är 974 x 768 pixlar. Du delar då måtten med 300.

Vad innebär bildupplösning?
Upplösningen är ett mått på dina bilders kvalitet. Det är antalet pixlar, bildpunkter, som bestämmer upplösningen. Ju högre upplösning,
desto klarare och mer detaljerad är din bild. En upplösning mäts i
ppi, pixels per inch.
Hur många pixlar behöver man?
Hur många pixlar man behöver beror såklart på vad man ska använda sina bilder till. Fotar du för swea.org behövs inte särskilt många
pixlar eftersom bilderna ofta är små och en bildskärm tillåter inte
särskilt hög upplösning. Man kan säga att en bild till hemsidan ska
ha upplösningen 72 ppi. Fotar du däremot till SWEA Forum behövs betydligt fler pixlar, minst 300 ppi.
Hur vet jag då att mina bilder blir bra i tryck?
En bra grundregel, som är enkel att förstå, är att alltid använda maximalt med pixlar i bilder som ska tryckas. Ställ alltså in din kamera
på maximal upplösning så blir det garanterat bra i tryck.

Om du har en bild och vill veta hur stor den blir i SWEA Forum
kan du göra följande enkla uträkning. Bilder i SWEA Forum kräver
som sagt en upplösning på 300 ppi.

974 / 300 = 3,24 tum
768 / 300 = 2,56 tum
1 tum = 2,54 cm
3,24 tum x 2,54 cm = 8,25 cm
2,56 tum x 2,54 cm = 6,5 cm
Bilden blir alltså 8,25 cm x 6,5 cm i tidningen.

En bild som är 3512 x 2709. Hur stor blir den?
3512 / 300 = 11,7 tum x 2,54 = 29,73 cm
2709 / 300 = 9,03 tum x 2,54 = 22,94 cm
Det sista exemplet skulle kunna tryckas på en halvsida i tidningen.

En bild - två olika upplösningar
Bilderna nedan har samma bildstorlek, de är båda 9 cm x 6 cm. Det som skiljer dem åt är upplösningen, alltså antalet pixlar per inch.
I den högra bilden kan man tydligt se pixlarna som små fyrkanter.

Bilden till vänster har en upplösning på 300 ppi. Den har 1063 pixlar på
längden och 709 pixlar på höjden. Den väger 689 KB.
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Bilden till höger har en upplösning på 72 ppi. Den har 225 pixlar på längden
och 170 pixlar på höjden. Den väger 65 KB.
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1,6 miljonerklubben skapar opinion för
alla kvinnors välbefinnande och hälsa
Här ser man tydligt hur en pixelbaseradbild är uppbyggd av små fyrkanter, så
kallade pixlar.
Den lilla bilden är 25% större än originalbilden.

•Vi tar upp livsstilsfrågor som stress och utbrändhet
•Vi ger kunskap om kost och motion
•Vi följer samhällsdebatten för att påverka jämställdheten
•Vi verkar för ett holistiskt seende
•Vi tar upp kultur och miljöfrågor
Nu har vi bildat 2.6 miljonerklubben för Kvinnan från 25 år uppåt.
Klubbens hemsida www.2.6miljonerklubben.com
Vi blåser liv i vår tyska verksamhet, 19,6 miljonerklubben.
Dessutom har också 33,6 miljonerklubben i Ryssland öppnats.
Vi samarbetar med Martha förbundet i Finland.

Enkla tips
för bättre bilder

Ju fler vi är desto bättre hörs vi! Bli medlem!
Utlandsmedlem: 300:-/år medlem i Sverige 180:-/år
+468205158/59 info@1.6miljonerklubben.com
Läs mer på www.1.6miljonerklubben.com

1. Ta ett beslut
Vad är det för bild du ska ta? Vad är viktigt i bilden?
2. Håll kameran stilla
Ta dig tid att se vad som finns i kameran och tryck sedan lugnt
av avtryckaren.
3. Gå nära motivet
Gör dig av med onödigt tomrum, om det inte fyller en funktion
i bilden.
4. Ta många bilder
Använder du digitalkamera har du absolut ingenting att förlora.
Variera avstånd och vinklar så kan du sedan välja ut den eller de
bilder du tycker bäst om.
5. Regissera
Ta chansen att få bestämma. Säg till vad du vill att din modell/
dina modeller ska göra. Be dem flytta på sig, ta ett par kliv bakåt,
vrida sig åt sidan, titta in i kameran osv.
6. Välj format Vertikalt eller horisontalt
7. Var kreativ och tänk i nya banor
Några sätt att få mer intressanta bilder är t ex att böja på knäna,
klättra upp i ett träd, vad som helst egentligen för att inte alla
bilder ska se likadana ut.

Tänk på att undvika
8. Kapade kroppsdelar
När man fotograferar människor fokuserar man oftast på ansiktet med resultatet att man ofta lämnar en massa luft ovanför huvudet och benen kapas.
9. Människor bakifrån
En bild blir inte intressant om man inte ser vem/vilka som är på
bilden.
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MEDLEMSFÖRMÅNER
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

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

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 hyttpriser.
Boka din resa på telefon 031-806315

HÄRINGE SLOTT
Fira ert drömbröllop, någons bemärkelsedag eller koppla av med en romantisk weekend.
Vi har lång erfarenhet av att anordna evenemang, såväl inomhus som utomhus, och
med era önskningar och vår erfarenhet kan er vistelse hos oss bli ett oförglömligt minne.
För SWEA-medlemmar erbjuder vi rabatterade priser på Teaterpaket och Slottsvistelse.

NORDIC REACH (endast USA)
Det moderna Nordiska livsstilsmagasinet för Amerika ges ut fyra gånger om året och
skriver om kultur, mode, design, mat, natur mm. Som medlem i SWEA USA kan du prenumerera ett år för bara $11 och spara 42% (ordinarie pris $19).

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

SPRÅKTIDNINGEN
Språktidningen är den nya tidningen för alla som är intresserade av språk. Nu har du
som SWEA-medlem 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!

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

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 SEK 200 (ordinarie pris är SEK 250) 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

SVT WORLD - SVERIGES TELEVISIONS UTLANDSKANAL
Se svensk TV utanför Sverige till speciellt SWEA-pris! Sedan 1997 är det möjligt att se
svensk tv i hela Europa med omnejd, sedan 2005 i Afrika, Asien och Australien - och
snart förhoppningsvis i Nord- och Sydamerika!
Som Swea får du 15 månaders abonnemang för 12 månaders pris vid tecknande av ett
nytt abonnemang. Priset är för närvarande SEK 1150 och kortavgiften SEK 208 per år.
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GYNNA VÅRA ANNONSÖRER,
SPONSORER
OCH SAMARBETSPARTNERS!
SWEA FORUM
1,6 miljonerklubben
2B Sleeping
Alfa Moving
A Swedish Affair
Beridna Högvakten
British Primary School Stockholm
Capital Hilton Hotel
Folkuniversitetet
Kvänum Kök
Marianne Sample, B&B
Niiice Jewellery
Sigtunaskolan SSHL
Sofia Distans
Svenska Institutet
Svenskt Näringsliv
SVIV, Svenskar i Världen
Swedish Delight B&B
SVT World
Tetra Pak
Viveka Kjellgren

SWEA NYTT- ANNONSÖRER
Dagens Nyheter
Dyltabruk
Häringe Slott
Victoria Park

WEBB- ANNONSÖRER
Alfa Moving
e-DN
Folkuniversitetet
Grennaskolan
Niiice Jewellery
Mäklarkompaniet
Prenshop.se
Sigtunaskolan SSHL
Skrivarakademin
Sofia Distans
Svenskt Tenn
SVT World

SPONSORER
OCH SAMARBETSPARTNERS
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Capital Hilton, DC
Exportrådet
Face Stockholm
The Heimbold Foundation
House of Sweden
IKEA
Invest in Sweden Agency
SAS
Sony Ericsson
Sunair
Svenska Institutet
Svenskt Näringsliv
SVIV, Svenskar i Världen
Swedbank
NSU, Nämnden för Sverigefrämjande
i utlandet:
Utrikesdepartementet
VisitSweden
Volvo

Snälla flickor kommer
till himlen, vi andra kommer
hur långt som helst
www.friforetagsamhet.se

Att kunna resa sig och stå på egna ben
framkallar glädjetjut hos en ettåring. Nog
borde den känslan och energin växa sig
starkare ju mer vi klarar av?
I mitt liv har jag följt devisen: ”Snälla flickor
kommer till himlen, andra kan komma hur långt
som helst.” Himlen kan vänta – friheten att göra
och pröva nytt lockar mer. Helst tillsammans
med andra. Då kan man åstadkomma
större eller mindre underverk. Som att
bygga upp IHM Business School,

Embrink Design, Friskis & Svettis och
Positiva Sverige. I motståndet finns ett
stort mått av kraft som är användbar.
Det lärde jag mig som Sveriges första
patientombudsman.
Än mer har jag lärt mig som förespråkare
för fler kvinnor i maktpositioner här hemma
och utomlands. Här är vi inte riktigt
framme än. Men när kvinnor och män vågar
satsa på sig själva och handla efter eget huvud,
då kommer världen att förändras!
Birgitta Wistrand
Fil dr, tidigare riksdagsledamot,
VD, författare
Förebilder: Rösträttskvinnorna
i början av seklet i England och
Sverige. Drivkrafter: Förändra
och påverka, ha kul!
Inspireras av: Livet

Varför fri företagsamhet? Företagsamheten har många ansikten och många ambassadörer. Gemensamt är tron på kraften i
människors fria skapande och förmåga till kreativitet. Och inställningen att det mesta är möjligt. Det finns mängder av exempel i
historien och vardagen på saker som verkar svåra att åstadkomma. Men människan bevisar, gång på gång, att hennes möjligheter
är nästan lika obegränsade som tanken och fantasin. Vi sätter själva ribban för vad vi kan åstadkomma.

    



+!"&#%("&# (' ""-  ' ""$-&)"& %" &
$%#%!&" -%!!+'#%&( ''
-" )%'&')''%,%#"''%!.&# #%#",%"& )

 

      
 #"    
***&& &



