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Utmärkelsen Årets Svenska Kvinna instiftades i samband med SWEA Internationals 10-års jubileum i Los 
Angeles 1989. Denna utmärkelse presenteras av SWEA i syfte att sprida både svensk ”goodwill” i andra 
delar av världen och kännedom om SWEA i Sverige.

Mottagaren skall vara en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt stärkt relationerna mellan Sverige 
och annat land/andra länder inom områden såsom kultur, mänskliga relationer, handel eller vetenskap. 
Detta Sverigefrämjande engagemang bör inte ingå som del av hennes yrkesuppdrag som t.ex. turistchef, 
kulturattaché eller liknande.

Mottagaren kan vara SWEA-medlem.

Förslag kan endast inkomma från SWEA-avdelning. Enskild Swea kan nominera till sin avdelning. 
Förslagen skall vara ÅSK-kommittén tillhanda senast den 20 januari 2010. Minst en SWEA-avdelning 
måste stödja nomineringen.

Kommittén administrerar nomineringarna och skickar sedan förslagen vidare till juryn för beslut.

Ytterligare information finns att hämta på kanslisidan under arbetsbeskrivningar/riktlinjer.

Stockholm i september 2009
Ingrid Westin
Ordförande i kommittén
ingrid.westin@english.su.se

ÅretS SvenSka kvinna
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Sigrid paSkellS StipendiUm inom ScenkonSterna 2010
 
Swea inbjuder alla medlemmar att skicka in förslag på kandidater till Sigrid paskells 
Stipendium, som 2010 utdelas i teater.

Stipendiet ges ut inom de fyra scenkonsterna: sång, dans, teater och instrumental-
musik med en konstart i taget under en rullande fyraårsperiod.

Stipendiet avser unga lovande svenskor/ar i början av sin karriär.

Stipendiet utlyses inte utan en kommitté söker aktivt kandidater. förslag kan även 
inkomma från individuella Swea-medlemmar och -avdelningar. den föreslagna 
kandidaten får inte vara en Swea eller nära anhörig till en medlem i Swea. 
förslagsgivaren motiverar i skrift och med cd eller dvd sitt val av stipendiat. 
Stipendiet är på USd 10 000.

nomineringsförslagen skall vara kommittén tillhanda före 10 januari 2010.

en jury utser stipendiat. valet bekräftas av Swea internationals styrelse på årsmötet 
i april. Stipendiaten förväntas ge en enkel redovisning för hur stipendiet använts.
förslag på stipendiat skickas med motivering till:

malin philipson, sammankallande i kommittén
malin.ph@telia.com
grev turegatan 47
114 38 Stockholm
tel. +46 8 218797

Jag heter Erica Törnlöw, är född och 
uppvuxen i Stockholm. Jag flyttade till 
Nederländerna för 19 år sedan efter att ha 
träffat en holländare. Vi bor i Amstelveen 
tillsammans med vår hund Harry. 
Jag arbetar fyra dagar i veckan som 
Account Director på en internationell 
reklambyrå. Jag har ambitionen att vara en 
sportig person men det lyckas inte alltid, 
mina långpromenader med hunden får 
gälla som motion. Jag gillar att läsa böcker 

och har alltid en trave svenska och engelska böcker på lager. 
Jag trivs i Nederländerna, jag gillar inte snö och här kan jag njuta av våren 
redan i februari och de långa höstarna. Dessutom är det nära till allt i  
Europa. Men självklart saknar jag den svenska sommaren, den är unik. 
Och jag har behov av att njuta av Stockholm med jämna mellanrum. 
 
 Jag har varit medlem i SWEA Holland sedan starten 1992. 
Jag gjorde layouten för den holländska SWEA-tidningen under ett par år 
och jag gjorde också layouten till programbladet inför SWEAs världsmöte
i Amsterdam. Jag är en ”amatör” som är glad att min man ger mig en 
hjälpande hand.

ny medarbetare Swea forum: erica törnlöw.
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Swea i förändring

ledare

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 välkom-
nar 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 organisatio-
nerna, 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 8 000 kvinnor som medlemmar i 77 lokala avdelningar i 
ett 34 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 Svensk-
Amerikan 2006. 
prinsessan Christina, fru Magnuson, är föreningens hedersordförande.
SWEA Internationals ordförande sedan januari 2007 är Åsa-Lena Lööf.

Anna
AnnA SJöBLOM, REdAktöR

ta dig någon timme och surfa runt på Swea-avdelningarnas hemsidor och du kommer att 
upptäcka vilken enorm mängd aktiviteter som arrangeras runtom i världen. många avdelningar 
har, förutom ett vanligt program, intressegrupper som träffas med jämna mellanrum. 
aktiviteterna varierar: från körsång och bokcirklar till cykel-, hantverks- och matlagningsgrupper. 
i detta nummer av forum får du veta mer om småbarnsgruppen i philadelphia, mormorprojektet 
i orange county och kort varsel-gruppen i barcelona. bara några av alla spännande initiativ i 
Sweas regi som tar vara på tendenser och intressen i den egna föreningen.

i början av året skickades en internetbaserad medlemsenkät ut till alla medlemmar som har 
e-post. läs om resultatet av enkäten på sidan 26. hur tycker du att Swea ska utvecklas lokalt 
och internationellt? 

kanske ser den egna lokalavdelningen annorlunda ut idag än för bara tio år sedan. 
Medlemsantalet kan ha ökat eller minskat, kanske är det fler som har småbarn, kanske är en 
större del av medlemmarna yrkesarbetande. på sidan 28 berättar Swea londons ordförande 
Sofie Haag om hur de anpassat aktiviteterna efter medlemmarna, effektiviserat styrelsearbetet 
och ökat tillgängligheten till information om föreningen. resultatet: en ökning med 90 
medlemmar på två år. 

det viktiga är, som Swea athens ordförande birgitta koniali skriver på sidan 33,  att skapa 
trygghet och tillhörighet i föreningen.

en känsla av tillhörighet går även att skapa med moderna kommunikationsmedel. internet 
har blivit allt viktigare i Sweas kommunikation internt och med omvärlden. nästan alla 
lokalavdelningar har hemsidor och flera avdelningar använder sociala nätverk som Facebook, 
linkedin och twitter för att öka kommunikationen mellan medlemmarna och informera om 
kommande aktiviteter. en del avdelningar, som Swea Seattle, har en blogg där de rapporterar 
från de olika programpunkterna. 

vi styr själva över Sweas utveckling och hur vi vill att organisationen ska se ut i framtiden. vi 
kan börja med att inspireras av varandra och ta vara på de intressen och behov som finns i 
lokalavdelningen.

***

Jag vill passa på att tacka och lyckönska Jenny redin, Swea Stockholm, som gjort ett fantastiskt 
arbete med layouten av forum. Jag hälsar samtidigt erica törnlöw, Swea holland, varmt 
välkommen som ny layoutmedarbetare.
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ÅSa-lena lööf, ordförande
Åsa Lena

Under detta vårt jubileumsår är det också valår i Swea. det första 
valet, valet av internationell ordförande, är nu i pressläggnings-
ögonblicket klart och jag tackar varmt för det stora förtroende ni, 
genom era avdelningsstyrelser, har givit mig. det innebär att jag 
nu får möjlighet och tillfälle att för ytterligare en mandatperiod 
leda vår unika och världsvida organisation. I SWEA finns en styrka 
och en sammanhållning, en respekt och tolerans som vi bör värna 
och vårda. Jag ser fram emot att fortsättningsvis få vara delaktig i 
Sweas positiva utveckling. 

i år har vi dessutom val av internationell vice ordförande samt 
regionordförandeval. fem regioner kommer att byta ordförande vid 
månadsskiftet april/maj.

när jag för Sweas del blickar framåt inser jag, att vissa 
förändringar kommer att behöva äga rum under de närmsta åren. 
Sweas verksamhet är omfattande och mångfacetterad och det är 
glädjande, även om det innebär att arbetsuppgifterna ökat.

en arbetsgrupp, som kartlägger hur alla olika funktioner inom 
Swea international för närvarande arbetar och fungerar, har 
redan tillsatts. resultatet och sammanställning av gruppens 
arbete kommer att åskådliggöra hur våra resurser används samt 
dessutom ge oss underlag för att kunna bedöma vilka förändringar 
som krävs för Sweas framtida behov. 

målsättningen är en avlastning av administrativa arbetsuppgifter 
från internationella ordföranden, vice ordföranden samt alla 
regionordförandena så att vårt arbete verkligen ska kunna fokusera 
på Sweas mål och medlemmarnas behov.

hur ska då Swea administreras i framtiden? hur kan styrelsen och 
styrelseledamöterna arbeta för att gagna organisationen bäst? 
hur kan kommunikationen från Swea international till hela Swea-
världen förbättras? det är exempel på frågor som måste besvaras. 
dessutom kommer resultaten från den enkät som skickades ut till 
alla medlemmar i början av året att vara en viktig ingrediens i det 
fortsatt arbete rörande Sweas framtid. varmt tack till er alla som 
svarat! Swea behöver såväl ert engagemang som era synpunkter. 
Så snart som vi har konkreta förslag på åtgärder återkommer vi.

hösten sju regionmöten är nu alla förbi. Sweor från hela världen 
har under oktober månad träffats för att hålla sina regionala 
årsmöten, behandla gemensamma frågor, dela erfarenheter, ta del 
av varandras problem samt inte minst utbyta idéer. man kommer 
varandra närmre genom att dela erfarenheter och det är ingen 
överdrift att säga att man vid dessa tillfällen klart kan se hur den 
världsvida vänskapen blomstrar. vi har verkligen ett fantastiskt 
fungerande nätverk.

Själv hade jag den stora glädjen och förmånen att få delta i två 
olika regionmöten och jag är nu uppfylld av inspiration, en del 
funderingar men också ökad kunskap och nya insikter. i dublin 
träffade jag Sweor från vår västra europaregion – Sweor från 
norge i norr till Sydafrika i söder. region mellersta amerikas möte 
gick av stapeln i houston och där träffades tio avdelningar från 
toronto i norr till florida i söder. regionmöten erbjuder en smidig 
och lätthanterlig form för utbyte av erfarenheter och åsikter. på 
dessa möten väcks många kloka tankar om hur vi kan förvalta 

kära Sweor!
och driva Swea framåt. 
intressanta förmöten och själva 
årsmötet varvas med trevliga 
kringarrangemang. frågor som 
diskuterades var bland andra 
utformningen av program på våra 
världsmöten samt en eventuell 
sammanslagning av världs- och 
regionmöten vartannat år. 

vår internationella vice ordförande maude vännman deltog i 
regionmöten i moskva för östra europa och i bangkok för asien. 
Sweas grundare agneta nilsson deltog i los angeles för västra 
amerikas. mellersta europa hade arbetsmöte i luxemburg och 
östra amerikas i boston.

att Swea är fantastiskt har sagts många gånger - men det 
tål att upprepas. nu har jag alltså åter igen fått bevittna hur 
mycket kompetens, glädje och entusiasm som finns hos 
alla Sweor. Jag tänker på den stolthet som lyser igenom när 
avdelningsordförandena presenterar sina rapporter, på vänliga och 
tålmodiga blågul-bandade Sweor i hotellfoajeer, på all planering 
och allt arbete som ligger bakom organisation av möten, middagar 
och utflykter och inte minst all personlig omtanke.

tack los angeles, houston, boston, dublin, luxemburg, 
moskva och bangkok för allt ert arbete med förberedelser 
och arrangemang. härliga och inspirerande rapporter från 
regionmötena finner ni längre fram i tidningen.

Sweas årsmöte 2010 äger rum lördagen den 24 april i Stockholm. 
Årsmötet är givetvis öppet för alla medlemmar men några 
kringaktiviteter anordnas inte, eftersom det vid sidan av själva 
årsmötet är ett rent arbetsmöte.

Under året som gått har flera avdelningar jubilerat, ingen nämnd 
men heller ingen glömd. vi lyfter på hatten och gratulerar hjärtligt!

nu hoppas jag att ni kommer att njuta av trevlig forumläsning, en 
stund då ni riktigt kan känna Swea-andan som genomsyrar artiklar 
och intervjuer. varmt tack till er alla som bidrar till att ge oss en 
tidning som vi kan vara stolta över. ni kommer bland annat att kunna 
läsa om den mycket lyckade Sverigedagen den 13 augusti. den 
dag då SWEAs 30-årsjubileum firades i Stockholm på Skansen och 
nationalmuseum med såväl stipendieutdelning som överlämnande 
av vår jubileumsgåva till nationalmuseum. mycket nöje!

nästa år återgår vi till den vanliga formen för Sverigemiddagar och 
det är Swea malmö som bjuder in till fest den 12 augusti 2010.

Swea 30 år! Jag riktar ett varmt tack till er alla som bidragit till att 
göra detta år till ett minnesrikt jubileumsår och när nyårsklockorna 
ringer hoppas jag att vi tillsammans får föra ett starkt Swea in i 
nästa decennium.

Jag önskar er alla en riktigt god Jul och ett gott nytt Swea År 2010.

ordförande
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Efter stipendieutdelningen underhöll skönsjungande Louise 
Raeder, som bland annat framträtt i rollen som Kristina från 
Duvemåla. Ackompanjerad av Christer Malmgren på gitarr sjöng 
Louise bland annat Birger Sjöbergs ”Den första gång jag såg dig” 
och Horgalåten till allas förtjusning.

Skansens museilektor, Kerstin Holm Söderkvist, berättade kort 
om Skansens historia och guider väntade för att ta med Sweorna 
på visning av ett par av Skansens gårdar.  Ett lättare sommarregn 
hindrade inte de många intresserade deltagarna.

Förflyttning till Nationalmuseet följde medelst båt, buss eller 
spårvagn. Specialvisning av utvalda konstskatter väntade Sweorna 
som delades upp i mindre grupper.
 
Beridna Högvaktens musiker, i uniform modell Ä, underhöll i 
trapphallen efter visningarna och snart väntade en mycket god 
och frikostig buffé i foajén. Det ekologiska vinet som serverades 
var från Italien och skänkt av vinimportören Martin Ljungström 
(Dolce Vita). Nu fick Sweor och inbjudna gäster tillfälle till 
mingel och samvaro tills det var dags att inta museets hörsal för 
dagens huvudceremoni.

SWEA Internationals ordförande Åsa Lena Lööf höll ett 
strålande inledningstal varefter konsthistorikern Göran Ståhle 
berättade om museets tillkomst och historia: de ursprungligen 
kungliga samlingarna, vars historia sträcker sig tillbaka till 
1500-talet (Gustav Vasa), övergick i allmän ägo vid 
Gustav III:s död 1792 då stiftelsen Konglig Museum bildades 
till kungens minne. Museibyggnaden stod klar 1866 och fick 
då namnet Nationalmuseum och blev ett av världens första 

offentliga konstmuseer. Centraleuropeisk och skandinavisk konst 
kunde nu visas för folket. 
Till Beridna Högvaktens fanfarer följde hyllning av, speciellt för 
detta vårt jubileumsår, vår HedersÅSKa Agneta Nilsson. Förra 
årets ÅSKa, Inger Schuberth, framförde alla ÅSKors tal till 
Agneta och Sweorna. 

Därefter var det dags för överlämnande av årets Sigrid Paskells 
stipendium för Scenkonsterna till dansaren Jeannette Diaz-
Barboza. Tidigare Paskell-stipendiaten Marcus Forss inledde 
med att spela på sin klarinett ”Swea” och en video med ett urval 
framträdanden av Jeannette i klassiska och moderna baletter 
visades. Malin Philipson presenterade och Kjerstin Dellert 
överlämnade stipendiet.

Slutligen överlämnades SWEAs donation på SEK 430 000 till 
Nationalmuseet. Museets överintendent Solfrid Söderlind tackade 
och tog emot den stora checken på SEK 350 000 som skall 
användas för en film om Nationalmuseum.  Filmen, som kommer 
att presentera museets konstskatter, kommer att användas på 
kulturcentra och ambassader under de år Nationalmuseum 
kommer att ha stängt för ombyggnad. Den andra checken, på 
SEK 80 000 , togs emot av Nationalmuseums marknadsdirektör 
Birgitta Plånborg. Beloppet kommer att användas till ett ändamål 
som utvärderas av Nationalmuseum och SWEA gemensamt.

Stockholmsavdelningens ordförande, Ingrid Westin, och 
Åsa Lena Lööf tackade sponsorer och arrangörer för ett väl 
administrerat och genomfört program varefter alla nöjda 
deltagare, till Beridna Högvaktens slutmusik, begav sig ut i den 
svenska sensommarnatten!

Festligt firande under Sverigedagen den 13 augusti
Jubileumsprogrammet började denna soliga sommardag på Skansen i Stockholm, där cirka 200 Sweor 
från när och fjärran strålade samman för en delikat sommarlunch på restaurang Solliden. Under lunchen 
presenterades två av Sweas stipendiater: danskan birgitte Steffen nielsen som mottog Swea internationals 
Stipendium för forskning i Svenska Språket, litteraturen och Samhället, samt Jenny hansson som 
tilldelades agneta och gunnar nilssons Stipendium för Studier av interkulturella relationer. två mycket 
kompetenta och värdiga stipendiater.

text:  kerStin graffman, Swea Stockholm
foto:  kerStin alm, Swea loS angeleS

30-ÅrSJUbileet
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Sverigedagen
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1. glada Sweor väntar pÅ att borda färJan frÅn SkanSen till
 nationalmUSeUm.

2. agneta nilSSon, Sweas grUndare

3. ingrid weStin, ordförande Swea Stockholm, loUiSe raeder,
 ÅSa-lena lööf,  chriSter malmgren och maria lUndin, Swea
 Stockholm 

4. Stipendiaterna Jenny hanSSon och birgitte Steffen nielSen
 omringade av Sweor.

5. barbro weStin, Swea toronto tillSammanS med new york-
 Sweorna chriStina moliteUS och karin StrömqUiSt

6. SweornaS gUider pÅ SkanSen

7. Solbrända Sweor förgyllde SkanSen
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Sverigedagen

SWEA en världsomspännande organisation 
med 77 avdelningar i 34 länder. 
Drygt 8 000 medlemmar som värnar 
SWEAs syfte att stödja svensk kultur och 
tradition.

I dag på Sverigedagen 2009 finns här i 
Stockholm Sweor från 48 avdelningar. 
Från Los Angeles, där SWEA startade 
för 30 år sedan, via hela den amerikanska 
kontinenten med Denver, Dallas, Chicago, 
Washington, New York, Toronto, till 
Europa med Paris, London, Milano, Wien, 
Tunisien, Dubai, Israel, Sydafrika, till Asien 
med Bangkok, Hongkong och Beijing i 
öst. Jag nämnde här 18 avdelningar. Den 
snabbräknande inser snabbt att det finns 
Sweor från ytterligare 30 länder här i dag 
och att vi dessutom finns på ytterligare 28 
platser i världen.

Drygt 8 000 gratisarbetande 
Sverigeambassadörer som sprider ett 
Sverigebudskap över alla världens tidzoner. 
SWEA sover aldrig.

SWEA - denna mångfacetterade 
organisation har som jag tidigare nämnde 
som syfte att värna och sprida svensk 
kultur och tradition och det gör vi bland 
annat genom att dela ut stipendier och 
donationer. Det är det SWEA-ansiktet som 
ni ser idag.

SWEA International, alla SWEA-
avdelningars paraplyorganisation, delar i 
dagsläget ut tre signifikanta stipendier på 
USD 10 000, det vill säga SEK 75 000  per 
år. Dessa stipendiefonder har sitt ursprung i 
donationer till SWEA.

Dessutom är det värt att nämna att 
de lokala SWEA-avdelningarna har 
egna stipendier och att de även delar ut 
donationer till svenskrelaterade ändamål 
till en summa av - för 2008 - 1,3 miljoner 
SEK. Några exempel på ändamål: 
svenskundervisning, svenska kyrkor och 
museer med svenskanknytning. Holland 
gav till svensk filmfestival i Amsterdam, 
Dallas till en utställning om svensk 
immigration, Köln/Bonn till Stiftelsen 
Lützenfonden, Orange County till Örebro 
Kammarorkester, Los Angeles har ett 
filmstipendium etc.                      
Det leder mig till en av kvällens 
programpunkter: SWEAs donation 

till Nationalmuseum. I samband med 
diskussioner om vårt 30-årsjubileum 
initierade Boston-Swean EvaGitta Nabih 
en insamling till Nationalmuseum. Denna 
insamling har resulterat i att SWEA idag 
med stolthet kommer att kunna överräcka 
en jubileumsgåva till Nationalmuseum.

Hur samlar då Sweorna in sina pengar? 
Sweor samlar in sina pengar via 
julmarknader, midsommarfiranden och 
andra projekt, vilka förutom det pekunjära 
tillskottet ger utmärkt spridning och 
kännedom om Sverige och vår kultur.
Det ger ett ytterligare SWEA-ansikte, det 
lokala arbetet på alla olika platser runt vår 
värld. Hur många Sweor har inte bundit 
midsommarkransar, tillverkat tomtar, bakat 
pepparkakor och lagat Janssons frestelse 
för denna typ av evenemang? Midsommar i 
New York, julbasar i San Francisco, Boston 
och Toronto.

Svenska företag använder sig alltmer 
av SWEA för att delta i olika Sverige-
relaterade evenemang och på så sätt stärka 
Sverigebilden utomlands. SWEA Floridas 
exemplariska samarbete med IKEA är ett 
exempel.

Detta leder mig in på ett ytterligare ansikte 
av SWEA. Den kunskap, kännedom och 
det stöd som SWEA ger vid en utlandsflytt 
kan anses ovärderligt. 

SWEA-avdelningarna finns ofta där de 
svenska företagen finns och som någon sa: 
SWEA kan kvalificera som ett av världens 
bästa relocationföretag, mycket beroende på 
att den hjälp som ges med lokalkännedom 
är helt utan ekonomiskt intresse. SWEA 
hjälper på så sätt inte enbart Sweorna utan i 
förlängningen hela deras familjer genom att 
finna bostäder, skolor etc.

SWEA som ”skyddsnät och språngbräda” 
är ett uttryck som myntades av Swean 
Barbro Osher. Stöd och hjälp i praktisk 
form vid utflytt och en språngbräda genom 
det otroliga nätverk som SWEA utgör, ger 
möjligheter till ett enormt kontaktnät för 
personlig utveckling och glädje samt även 
för möjlighet till yrkesutövning. Alltså 
ytterligare ett SWEA-ansikte.
Detta nätverk har också bidragit med 
krisbevakning och även katastrofhjälp  
då Sweor ställt upp för varandra runtom  

i världen. Jag kan inte nämna alla olika 
händelser men en som satt sig starkt fast i 
mitt hjärta och minne är vid härjningarna 
av den förfärliga Katrina-orkanen i USA 
då Swean Maud Witt med make öppnade 
IKEA i Houston för strandsatta med-
Sweor. Vid förfrågan om hur det praktiskt 
skulle ordnas blev svaret ”inga problem - 
sängarna är redan bäddade och restaurang 
och mat finns”. 

Under de gångna 30 åren har SWEA blivit 
ett välkänt namn - en organisation som 
Sverigefrämjande organisationer, svenskt 
näringsliv och svensk utlandsförvaltning 
räknar med och som vi är tacksamma för 
att kunna samarbeta med.
Man kan våga sig på en gissning att SWEA 
kommer att få en än större betydelse nu då 
nedläggningar av befintliga konsulat sker 
och planeras.

Vi ska heller inte glömma SWEA Sverige: 
SWEA Stockholm, Västerås, Malmö, 
Örestad och Göteborg. Sverige-Sweor som 
på olika sätt ställer upp för alla utlands-
Sweor genom olika evenemang som till 
exempel detta idag. Dessutom bidrar de 
med ett Hemvändarprogram för dem som 
flyttar åter till hemlandet. En ibland inte 
helt okomplicerad process. Tänk vilken 
resurs dessa hemvändare utgör med sin 
samlade kunskap om olika länder och 
kulturer! Jag hoppas att Sverige vill och kan 
dra nytta av denna tillgång likaväl som vi 
Sweor bidrar med att sprida Sverigebilden 
i utlandet.

Vad är det då som gör SWEA unikt? 
Jag tror personligen att det är den 
unika kombinationen av lokalt och 
globalt. Den lokala mötesplatsen, stödet 
och kamratskapet i de egna lokala 
avdelningarna och det globala arbetet i vårt 
unika och enorma nätverk. Det som gör att 
man inser att man är del av något stort.
Den gemensamma nämnaren är Sverige 
och det är den gemenskapen som binder 
oss samman.

Blott Sverige svenska krusbär har.
Det finns ingen konkurrens - SWEA är 
fullständigt unikt. 

Varmt välkomna!
Läs talet i sin helhet på 
www.swea.org (kalender – sommarens 
aktiviteter – Sverigedagen)

Swea har många ansikten
Åsa-Lena Lööf, Sverigedagen i Stockholm den 13 augusti 2009
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paskell-stipendiat med dansen som yrke 

Sigrid Paskells stipendium i Scenkonsterna delades i år ut i 
kategorin dans. Årets stipendiat, 28-åriga Jeannette Diaz Barboza 
är uppvuxen i Sundbyberg med peruansk pappa och finsk mamma. 
Som barn höll hon på med allt från fiolspelande till ridning och 
konst. Hon började dansa balett redan som 3,5-åring och det 
blev så småningom dansen som tog överhanden. Som 11-åring 
kom hon in på Svenska Balettskolan i Stockholm och där gick 
hon sedan till hon slutade gymnasiet, år 2000. Under det sista 
gymnasieåret fick hon tillsammans med några klasskompisar 
möjlighet att delta i uppsättningar på Kungliga Operan, vilket 
ledde till att de efter studenten fick egna platser och kontrakt på 
Operan. Idag är Jeannette Kungliga Balettens andrasolist. 
    
Kungliga Baletten grundades av Gustaf III 1773 och är med sina 
73 dansare Sveriges största dansensemble. Generellt är det fler 
tjejer som dansar balett, men på Operan är det 
jämn fördelning mellan tjejer och killar. 
    
Att vara professionell balettdansös innebär 
hårt arbete – för Jeannette börjar en vanlig 
dag på Operan med morgonträning och 
därefter övas det inför nästkommande 
föreställning hela dagen. En stor del av 
tiden tillbringas på Operan, eftersom det är 
föreställningar på kvällstid och under lördagar 
arbetar man halvdag. 
- Man blir som en familj. Vi är sex personer 
i varje loge och vi kommer varandra väldigt 
nära eftersom vi har samma intresse och tider, 
berättar hon. 
    
Publikmässigt är det de välkända 
föreställningarna som är populärast på 
Kungliga Operan: Svansjön, Nötknäpparen 
och Romeo och Julia. Ibland sätts även 
föreställningar upp utomlands. Sommaren 
2008 åkte Jeannette till exempel med 
Kungliga Baletten till Kina, där de satte upp 
just Svansjön. 
- Jag tycker bra om att dansa Svansjön, säger 
Jeannette. Men jag tycker det är kul att göra 
modernare danser också, eller att blanda 
klassisk och modern balett, fortsätter hon. 
   
Jeannette är även med i gruppen 
Stockholm 59° North, som tränar och ger 
föreställningar vid sidan av Operan. Gruppen 
startades av Madeleine Onne 1997, då under 
namnet ”Solister från Kungliga Baletten”. 
Gruppen togs så småningom över av Johannes 
Öhman och leds nu av Jens Rosén som också 
är dansare på Operan idag. I somras satte 
gruppen bland annat upp en föreställning i 
Escorial i Spanien. 
 - Jag har varit med i Stockholm 59° North 
varje år sedan 2003. Det blir mest modern 

dans, där har jag fått synas och dansa mer, säger Jeannette. 
    
Som dansare går man i ”pension” vid 42 års ålder. Jeannette skulle 
kunna tänka sig att bli repititör – eller kanske byta karriär helt. 
Hon är intresserad av fotografi och skulle kunna tänka sig att fota 
dansare. 
    
Hon har inte ännu bestämt vad SWEA-stipendiet ska användas 
till, men hon skulle gärna vilja resa utomlands för att se och träna 
med något annat bra kompani. Hon funderar på att åka till New 
York där dansskolan Steps finns. Även Wien är ett alternativ, där 
det varje år hålls sommarkurser i dans. 
    
Stort lycka till Jeannette! 

text: anna SJöblom
foto: carl thorborg
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är förhållandena lika för kvinnliga och manliga politiker i 
Sverige och tyskland? 

Möt Jenny Hansson, som fick Agneta 
och gunnar nilssons Stipendium 
för studier av interkulturella 
relationer 2009 för sin forskning i det 
här spännande ämnet. hon är själv 
ett utmärkt exempel på en person 
med erfarenheter från skilda delar av 
världen. 

berätta lite om innehållet i din 
doktorsavhandling. Jag tycker att 
ämnet verkar väldigt spännande. är 
förhållandena liknande i Sverige och 
tyskland? 
Jag försöker i mitt avhandlingsarbete 
att ta reda på hur förhållandet mellan 
arbetsliv och familjeliv/privatliv påverkar 
parlamentarikers välbefinnande och karriär- 
och inflytandemöjligheter. För att ta reda 
på detta jämför jag hur det ser ut i två olika 
länder, Tyskland och Sverige. Speciellt är 
jag intersserad av hur könseffekterna skiljer 
sig åt mellan de båda länderna.
 
Mina resultat hittills visar att det finns både 
skillnader och likheter mellan tyskarnas och 
svenskarnas situation. 

berätta lite om dig själv och hur det 
kommer sig att just interkulturella 
relationer intresserar dig!
Jag är uppvuxen i Lund och har även 
gått delar av min grundutbildning vid 
universitetet där. Mina föräldrar är båda 
akademiker och jag har en yngre syster som 
för närvarande doktorerar i statsvetenskap 
vid Linköpings universitet. Min uppväxt 
i Lund har på många sätt präglat den 
jag är idag, både i fråga om mitt intresse 
for forskning och mitt intresse för olika 
kulturella, samhälleliga och språkliga 
sammanhang. I Lund bodde jag och min 
familj i stadens enda invandrartäta område 
(Norra Fäladen) och min uppväxt har 
präglats av kulturutbyten med skolkamrater 
från världens alla hörn, speciellt från 
Latinamerika, Sydamerika, Europa och 
Mellanöstern. Jag gick mina första sex 
skolår i en klass där hälften av eleverna var 
spansktalande, så jag fick tidigt höra om det 
politiska läget i Nicaragua samt hur man 
räknar på spanska. 

Under min gymnasietid provade jag själv 
mina vingar i ett nytt land och åkte iväg 

som utbytesstudent till Michigan, USA. 
Som student vid Lunds Universitet läste 
jag en rad fria kurser i alla tänkbara 
samhällsvetenskapliga och humanistiska 
ämnen.
Jag spenderade också två år som student 
i Tyskland (Heidelberg samt Berlin) och 
studerade där kurser i främst sociologi. 
Under tiden i Tyskland gjorde jag också 
en praktik inom det tyska parlamentet 
(Deutscher Bundestag). Där följde 
jag under fyra veckors tid en kvinnlig 
riksdagsledamots alla uppdrag, såväl på 
dag- som kvällstid – och både i parlamentet 
i Berlin och i ledamotens valkrets på 
hemorten. Praktiken vid tyska parlamentet 
väckte mitt intresse för forskning kring 
kvinnor i elitpositioner, samt min 
nyfikenhet kring frågor om hur dessa 
kvinnor kombinerar privatliv och familjeliv 
med ett så krävande och geografiskt mobilt 
uppdrag som parlamentsuppdraget. 

Idén till mitt magisterarbete, som handlade 
om just kvinnliga parlamentariker i 
Tyskland och Sverige, föddes under min 
tid som praktikant i tyska Bundestag. 
Denna idé utvecklades sedan ytterligare 
och lade grunden för min ansökan till 
doktorsutbildningen i sociologi vid Umeå 
Universitet. Trots formell anknytning 

till Umeå har jag spenderat mycket tid 
som ”visiting researcher” vid Berkeley 
(University of California) och vid Stanford. 
För närvarande befinner jag mig vid 
European University Insitute i Florens, 
Italien. 

hur kändes det att få Swea-stipendiet?
Det kändes väldigt stort att få SWEAs 
stipendium. Det var en stor ära och 
självklart en stor lycka för mig personligen.

vad har du för planer för framtiden?
Jag hoppas kunna fortsätta att forska även i 
framtiden, och gärna i internationell miljö.

berätta lite om dina tankar omkring 
Swea. vilken betydelse tycker du att 
organisationen har och vad skulle den 
kunna användas till i framtiden?
Jag tycker att idén kring SWEA, om 
att förena tidigare eller nuvarande 
utlandsboende svenska, eller 
svenskanknytna, kvinnor är genial. Speciellt 
ger SWEA möjlighet till ett oerhört brett 
kontaktnät världen över. Jag tycker också 
att det ar viktigt med en organisation av 
och för kvinnor, för de är inte så vanliga. 

Grattis till stipendiet, Jenny. Vi önskar dig 
all framgång med din vidare forskning. 

frÅgor: SUSanne hederoth, Swea Zürich
foto: kerStin alm, Swea loS angeleS
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birgitte Steffen nielsen 
– en dansk litteraturvetare med stor kärlek till svensk kultur

frÅgor och överSättning: SUSanne hederoth, Swea Zürich
foto: privat

grattis till Swea internationals stipendium för forskning i 
svenska språket, litteraturen och samhället! hur kändes det 
att få stipendiet?
Det var fantastiskt att få SWEA-stipendiet. Stipendiet ger mig 
möjlighet att verkligen fördjupa mig i arbetet med min avhandling, 
som förhoppningsvis även kommer att resultera i en ny bok. 

berätta lite kort om dig själv.
Jag är född på Västjylland och växte upp i närheten av Viborg. 
Att jag arbetar med språk och litteratur är nog inte så konstigt 
eftersom min far är författare och min mor undervisar invandrare i 
danska språket och kulturen. Under hela mitt vuxna liv har jag bott 
i Århus, en vacker stad fylld av liv och kultur. Universitetet med 
dess många tusen studenter sätter också en positiv prägel på staden. 
Här tog jag min examen på Institutet för litteraturhistoria och fick 
sedan anställning på det något större Nordisk Institut, som bland 
annat utbildar gymnasielärare i danska.

Förutom Viborg och Århus finns det en annan plats som spelar en 
väsentlig roll i mitt liv, västra Limfjorden. Min familj, både på mors 
och fars sida, har i flera generationer haft en stark anknytning till 
fjorden. Just nu när jag skriver det här sitter jag i familjens hus, som 
jag har lånat av mina föräldrar för en tid, och ser ut över den vackra 
fjorden. Här finns en hamn, sälar, ett rikt fågelliv och en vacker 
natur. 

vad gör du just nu? 
Just nu sitter jag faktiskt och läser Horace Engdahls nya bok ”Ärret 

efter drömmen”. Jag hoppas på att få den utgiven på danska, liksom 
hans ”Beröringens ABC”, som jag lyckades få utgiven på förlaget 
Arena 2004. Vid det tillfället kom Horace Engdahl till Danmark 
och höll ett föredrag i en fullsatt lokal! Men annars håller jag just 
nu på att skriva om Stig Larsson, en av Sveriges verkligt stora 
författare. När jag säger att jag skriver om Stig Larsson blir folk 
förvirrade. De kan inte få ihop mitt arbete med deckargenren. Inte 
ett ont ord om deckare, jag kopplar gärna själv av med Wallander 
och Beck, men det är märkvärdigt att vi lever i en tid när en stor 
poet som Stig Larsson får så mycket mindre uppmärksamhet än 
hans namne, deckarförfattaren.

Om jag ska berätta lite om innehållet i min avhandling ”Textens 
stämma i ny skandinavisk poesi” måste jag först kort förklara vad 
jag menar med ”röst” i förbindelse med litteratur. När vi läser 
böcker har vi ofta en känsla av att höra en röst som talar till oss. 
Det kan vara en riktig berättarröst, som hos Karen Blixen, eller 
en till synes mera registrerande röst, som i en dikt av Tomas 
Tranströmer. Det är till exempel Horace Engdahls åsikt att vi 
inte kan förstå en text om vi inte under läsningen upplever att 
bli tilltalade av en röst, annars blir texten bara en samling döda 
bokstäver.

Men textens eller läsningens röst är ju samtidigt en mycket märklig 
röst, för den är ju tyst (när vi läser den för oss själva), och vem 
eller vad är det överhuvudtaget som talar? Ibland är det varken 
författaren, berättaren eller personerna i boken, men ”texten själv” 
som verkar tala. 

hur kommer det sig att du speciellt intresserar dig för 
svensk litteratur och varför valde du att skriva boken om 
tomas tranströmers poesi 2002?
Mitt speciella intresse för svenskspråkig litteratur började med 
Edith Södergran, vars dikt ”Landet som icke är” helt rubbade min 
jämvikt när jag läste den som 16-åring. Det var hos Södergran 
som jag för första gången förstod vilken kraft det finns i poesin. 
Att en tuberkulossjuk, isolerad, utfattig kvinna i ett krishärjat 
Karelen kunde skapa en sådan kraftfull konst berörde mig 
verkligen. Så skedde återigen när jag under min studietid i Århus 
stötte på Tomas Tranströmers poesi. För mig finns det ingen 
litteratur i världen som är bättre än Tranströmers. Jag tvivlade 
inte en sekund på att det var om hans poesi jag skulle skriva min 
magisteravhandling. Jag blev uppmanad att skicka den till Horace 
Engdahl, som skrev ett mycket fint förord och det slutade med att 
min avhandling blev till boken ”Den grå stemme”, som kom ut 
2002.

vad har du för planer för framtiden? 
Mina framtidsplaner är att koppla samman mitt forskningsarbete 
med en lite bredare, folklig föredragsverksamhet. Jag vill gärna 
förmedla litteratur genom muntliga föredrag till en bredare 
grupp utanför universitet och till vanliga människor, som inte 
nödvändigtvis är akademiker. Förutom det har jag gott om idéer till 
böcker jag gärna vill skriva och svenska böcker att översätta och ge 
ut i Danmark. Många idéer, men alltför lite tid...
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berätta lite om dina tankar omkring 
Swea. vilken betydelse tycker du att 
organisationen har och vad skulle den 
kunna användas till i framtiden?
Jag är ganska imponerad av en organisation 
som SWEA och jag tycker att det är 
konstigt att ingen i Danmark har fått 
samma goda idé. Det borde ju vara helt 
självklart att skapa ett sådant nätverk i den 
globaliserade världen och jag ser SWEA 
som en länk tillbaka till det man kommer 
från och en hjälp att finna sig tillrätta i 
ett nytt land. Som jag ser det gör SWEA 
något mycket förnuftigt och meningsfullt 
när ni stöttar svensk kultur i Sverige och 
utlandet. För mig, som tycker mycket om 
svensk konst och kultur, var det väldigt 
glädjande att höra talas om er donation 
till Nationalmuseet i Stockholm. Jag kan 
bara uppmana er att fortsätta att fokusera 
på kulturen. Vem vet, kanske kan ni en 
dag sponsra en engelskspråkig bok om 
den enastående svenska litteraturen, som 
kan spridas över så stor del av världen som 
möjligt.

Stort tack för intervjun, birgitte. vi ser 
fram emot att höra mera av och om dig 
i framtiden. 

cd:n består av  två sonater av brahms och 
ett förtjusande verk av debussy. den säljs 
för  Sek 125, men som tack för att Swea 
gjorde detta möjligt erbjuds alla Sweor och 
Swea-avdelningar att köpa den för 100 
Sek. kontakta marcus forss, e-postadress: 
mforss@aol.com

Genom att jag år 2007 fick Sigrid Paskells stipendium i Scenkonsterna kunde jag 
köpa två nya klarinetter av högsta klass i paris (jag kallar dem Swea och Sigrid). 
Sedan dess har mitt spel blivit bättre och jag har gett många konserter som 
resulterat i min första cd, “marcus forss: live recital from piteå”.  

tack för allt ert stöd!                                               
 marcus forss, Sigrid paskell-stipendiat 2007
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nationalmusei vänner är nationalmuseums största sponsor, tack 
vare medlemsavgifter, fondavkastning och donatorers bidrag.

tanken på en vänförening för nationalmuseum uppkom vid 
ett samtal på Sofiero 1910, mellan kronprins Gustaf Adolf och 
vännen thorsten laurin. inspirationen hämtades från europa där 
stödföreningar med syftet att bistå museernas ofta magra kassa 
för förvärv redan fanns. kronprinsen var sedan föreningens 
ordförande i fyrtio år. föreningen startade med 120 medlemmar 
och är nu Sveriges största museivänförening med drygt 6 000 
medlemmar. vännernas önskemål på inköp har präglats av krav 
på högsta kvalitet. exempel på förvärv där vänföreningen deltagit 
är t.ex. kärlekslektionen av antoine watteau, landskap av paul 
cézanne, två dansöser av edgar degas, blomsterstilleben av Jan 
davidsz. de heem och med ett stort bidrag vid inköpet av carl 
larssons midvinterblot.

vännernas uppgift är också att fördjupa och öka allmänhetens 
intresse för nationalmuseum och dess verksamhet. varje 
medlem är en sponsor och ambassadör till museet. i dagens 
föränderliga samhälle finns ett stort behov av konst och kultur, 
därigenom ökar intresset för nationalmusei vänner. 
 
Under året som gått har vännerna gjort konst- och kulturresor till 
münchen, genève och lausanne samt till herrgårdar i Åbotrakten 
under inspirerad ledning av nationalmuseums intendenter. i 
föreningens övriga programutbud ingick visningar av museets 
specialutställningar Hans Hammarskiöld - Profiler, Prerafaeliterna 
och arbete pågår – museum i nytt ljus. vännerna gjorde även en 
vandring i Stockholms teaterhistoria, visning bakom kulisserna 
av Carl Larssons Ett hem, fick specialvisning av Villa Bonnier i 
diplomatstaden för att nämna några exempel. Vårutflykten gick 
till margrethelund och bogesund slott.

en höjdpunkt var det öppna huset, då hela nationalmuseum 
en måndagskväll i november 2008 höll öppet uteslutande för 
vännerna. museets personal gav visningar och föredrag på mer 
än ett dussin olika stationer för de cirka 800 personer som 
deltog.

nationalmUSeUm

Bli medlem i 
Nationalmusei Vänner

Välkommen!

Som medlem i nationalmusei vänner får du:

text: eva qviberg, ordförande nationalmUSei vänner

fri entré till nationalmuseum, moderna museet, magasin3 
Stockholm konsthall, wanås slott, drottningholms slott, 
gripsholms slott, leufsta bruk, läckö slott, nynäs slott, 
rosersbergs slott, Strömsholms slott och Ulriksdals slott med  
orangeriet och drottning kristinas kröningsekipage. 
dessutom får du:
- inbjudan till vernissager i nationalmuseum och 
nationalmusei vänners öppet hus.
 - medlemstidningen nv-nytt 4ggr/år där ett rikt 
program med föredrag, specialvisningar av 
utställningar, utflykter och resor i Sverige och utomlands 
presenteras.
- 10 % på alla varor exkl. möbler i nationalmuseums butik.
- fritt lån av audio-guide på museet och rabatt 
på museets kurser.

- art bulletin of nationalmuseum Stockholm och 
nationalmuseums årsbok till reducerat pris.
för medlemskap och information besök gärna vännernas 
hemsida www.nationalmuseivanner.se där medlemskap går 
att lösa genom betalning med kort. medlemskap går också 
att lösa i museets entrékassa eller butik. 
medlemskapet är rullande och gäller ett år. Årsavgiften är 
400 kr för enskild medlem, alternativt 600 kr för 
äkta makar/samboende. Juniorer t.o.m. 30 år betalar 225 kr 
och juniorer makar/samboende 325 kr per år. 

kontakta gärna kansliet vid behov av mer information 
tel +46 (0)8-611 38 03, e-post kbm@nationalmuseum.se, 
almn@nationalmuseum.se  

nationalmusei vänner - museets ambassadörer 

Hugo Birger, I bersån, ca 1880. 
Gåva av NMV med bidrag av J. Collin och G. Kyhlberger 1917.
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nationalmUSeUm

Insamlingen till Nationalmuseum:

Tänk att det gick så bra!
När jag fick höra att filmen om Nationalmuseum skulle kosta cirka SEK 350 000 att framställa trodde jag nog att alla vi 8 000 
Sweor i världen skulle få ihop tillräckligt med pengar till detta. Men när vi redan i april nått den summan blev jag överraskad och 
imponerad! Det extra beloppet på SEK 80 000 som kommit in sedan dess kommer att gå till ett internetprogram om Nationalmuseum 
för ungdomar i Sverige och svenska skolor i utlandet. 

48 avdelningar deltog i projektet med donationer från SEK 458 till 34 581 . Det var speciellt glädjande att så många av våra mindre 
SWEA-avdelningar kunde vara så generösa och naturligtvis uppskattade vi att våra större chapters var så enastående givmilda.  

Sweor från från många platser i världen gav dessutom personliga donationer och  hundratals Sweor donerade till vårt projekt genom 
att delta i stegtävlingen som arrangerades av Agneta Nilsson och Tappa. Dessa glada vandrande Sweor som gick i Singapore, Oslo, 
Marbella och Los Angeles och många andra platser i SWEA-land bidrog med hela SEK 16 328.

Stort och varmt tack till alla er som gjorde detta projekt till en succé!

Eva-Gitta Nabih, SWEA Boston

SVT World – nu även i Nordamerika!
Sveriges Televisions utlandskanal SVT World utvidgar nu sitt sändnings-
område även till Nordamerika. För närmare information se: svt.se/svtworld.

Du får nyheter och fakta. Musik, sport och natur. Barn- och nöjesprogram. 
Drama, debatter och kultur – dygnet runt och året om!

I Europa, Afrika, Asien och Australien får du som SWEA 
medlemsförmån* vid tecknande av nytt abonnemang – 
för närmare information se: www.swea.org

För abonnemang kontakta:  
ConNova TVX, +46 (0)141 - 20 39 10, 
svtworld@connova.se,  www.connova.se

*tyvärr ej möjligt i Nordamerika.

svt.se/svtworld

foto: kerStin alm, Swea loS angeleS

Solfrid Söderlind, överintendent nationalmUSeUm, ÅSa-lena lööf, ordförande Swea international, birgitta plÅnborg, 
marknadSdirektör nationalmUSeUm och eva-gitta nabih, Swea boSton
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På Sverigedagen i Stockholm den 13 augusti bjöds Sweorna 
på underhållning av bland annat den beridna musikkåren, 
Dragonmusikkåren. Tillsammans med vakten från Livgardets 
dragonbataljon och polisryttare genomför Dragonmusikkåren 
beriden vaktavlösning vid Stockholms slott 45 gånger om 
året, mellan april och augusti. Den beridna högvakten används 
inte bara vid högvaktavlösningar, utan även vid statsbesök, 
nationaldagsfirande och riksdagens högtidliga öppnande. 

Förutom att vara en av Stockholms mest välbesökta attraktioner 
för turister såväl som stockholmare är den beridna högvakten också 
en symbol för det svenska kulturarvet. Hästar började användas vid 
statsceremonier redan på 1500-talet. 
På 1960-talet avhästades den svenska försvarsmakten och drygt 
20 år senare föreslogs det att den beridna högvakten skulle dras 
in. 1987 träffades istället en uppgörelse mellan den svenska staten 
och Stockholms stad för att bekosta den beridna högvakten genom 
en stiftelse. Man bildade även Föreningen Beridna Högvakten för 
att finansiera inköp och utbildning av de 90 hästar som behövs 
för en beriden vaktparad. Föreningen, som idag har 22 000 
medlemmar, bekostar även driften av stallen på Kavallerikasern på 
Lidingövägen. 

Den beridna vaktparaden består av 56 hästar. Man utgår från 
kasern på Lidingövägen och passerar Stockholms centrala delar 
innan vaktavlösningen sker framför Stockholms slott. Vid 
speciellt ceremoniella tillfällen rids en kortege som omfattar 
ungefär 80 hästar. Hästarna ska vara enhetligt fuxfärgade, de fem 
signaltrumpetarna i Dragonmusikkåren rider på skimlar och 
pukhästen som går i täten ska vara större och sticka ut i mängden. 
Just nu bärs pukorna av två svarta shirehästar, Oden och Harry.

Medlemmar bosatta i Sverige såväl som utomlands välkomnas i 
Föreningen Beridna Högvakten. Som medlem får man dels en 
tidning två gånger om året, dels en rad medlemsförmåner. För att 
veta mer om föreningen, besök hemsidan: 
www.beridnahogvakten.se. 

föreningen beridna högvakten håller gammal tradition vid liv
text och foto: anna SJöblom 

Från 2003 fram till våren 2009 huserade SWEA Internationals 
kansli i kontorsutrymmen som generöst upplåtits till SWEA av 
San Diego-Swean Lotta Wiik. 

Lotta och jag träffas en morgon i hennes hem på en bergstopp 
utanför San Diego. Utsikten över landskapet med havet i fjärran är 
underbart vacker.

I slutet av 50-talet kom Lotta som au pair till en familj i Los 
Angeles; med en längtan efter större möjligheter i livet än 
hon kände sig ha i Sverige. Så småningom träffade hon en 
norrman, Einar Wiik. Han hade också drömmar om att skapa ett 
framgångsrikt liv i USA. De arbetade båda hårt och 1973 öppnade 
de i Los Angeles firman ”Standard Filter”, som de senare flyttade 
till San Diego. Efter Einars död drev Lotta firman vidare med 
hjälp av sina söner. 2003 överlät hon helt skötseln på sonen Toby. 

Samtidigt som Lotta varit framgångsrik i sitt nya hemland, bär 
hon på en önskan att ge tillbaka både till sitt ursprung, men även 
till andra grupper med behov, en del av det hon förvärvat, som t.ex. 
genom ”The Make a Wish Foundation”.

Lotta har också donerat till San Diego State University, där en 
föreläsningssal för 500 personer, The Swedish Center, skapats. Den 
kan användas kostnadsfritt av svenska organisationer. Lottas firma 
ger också ett stipendium på USD 5 000 till en amerikansk student 
som tillbringar ett år vid ett svenskt universitet.

Lotta är Swea sedan 1991 och har deltagit i många världsmöten. 
Nu delar hon livet med en ny man, Robert Lambert, som friade i 
Gyllene Salen i Stadshuset under SWEAs 25-årsjubileum – det 
blev naturligtvis ”ja”!

lotta har ambition att gagna det svenska 
text och foto: Ulla Svanberg brown, Swea San diego
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Idag bor omkring 500 000 svenskar utomlands - och fler 
beräknas det bli. Ju mer gruppen växer, desto viktigare blir 
även utlandssvenskarnas röst på hemmaplan. Sedan ett år 
tillbaka har intresseorganisationen Svenskar i världen en 
ny generalsekreterare med lång utlandserfarenhet: karin 
ehnbom-palmquist.

Efter att ha varit diplomat i 38 år, har Karin Ehnbom-Palmquist 
flyttat tillbaka till Sverige. Sedan slutet av 2008 är hon nämligen 
generalsekreterare för intresseorganisationen Svenskar i Världen, 
SVIV. Att det är en välmeriterad generalsekreterare råder det 
inga tvivel om. De första utlandserfarenheterna fick Karin genom 
studier i Spanien och Italien, sedan tog den diplomatiska karriären 
fart efter att hon läst aspirantprogrammet i Utrikesdepartementets, 
UD:s, regi. Under åren har hon kommit att lägga världen under 
sina fötter genom arbeten på konsulat och ambassader i Venezuela, 
Tyskland, Frankrike, USA, Mexico och Australien. Det första 
uppdraget som ambassadör var i Mexico, 1996-2000. Under åren 
2000-2003 var hon sedan protokollchef på UD, vilket sammanföll 
med Sveriges förra ordförandeskap för Europeiska Unionen. 
Därefter följde fem år down under, som ambassadör för Australien 
och Nya Zeeland med stationering i Canberra. I november förra 
året lämnade hon så ett 36-gradigt Australien för Stockholm och 
övertagandet av rollen som generalsekreterare för SVIV efter Örjan 
Berner.
 
Utveckling
Ett av Karins mål med SVIV är att utveckla kontakterna med 
medlemmarna. Ett verktyg är det månadsbrev som hon skickar ut 
via e-post och som når hela 30 000 mottagare runtom i världen. 
Ambitionen är att bli ett organ som det är naturligt att höra av sig 
till.
- Mycket händer när man skriver ut och in sig i Sverige. 
Utlandssvenskarnas frågor till SVIV handlar ofta om papper, 
försäkringar, pensioner och legala frågor, men även om skol- 
och utbildningfrågor, studiemedel och svenskundervisning. 
För medföljande handlar frågorna ofta om arbetslöshetskassa, 
barnledighet och pensionsfrågor, förklarar Karin. 
- En annan aktuell fråga gäller hur vi kan hjälpa svenskar där 

generalkonsulaten läggs ner, som i New York och Los Angeles, 
fortsätter hon.

viktigt samarbeta med Swea
Karin understyrker vikten av SWEA och SVIVs samarbete och 
hur de två organisationerna kan komplettera varandra. Medan 
SWEA värnar om svensk kultur och tradition utomlands, 
bedriver SVIV mer lobbyverksamhet på hemmaplan. Hon tror 
att samarbetet kan utvecklas i frågor som rör exempelvis flytten 
tillbaka till Sverige. Karin var tidigare medlem i SWEA Perth 
och är numera Stockholms-Swea. Hon deltar gärna på SWEAs 
aktiviteter både i Sverige och i samband med besök utomlands. 
Hon har till exempel träffat Sweor i Bryssel, Berlin och Bern under 
sina resor i år. 

nästa år blir fokus på USa
I augusti arrangerade SVIV det andra Utlandssvenskarnas 
Parlament i Stockholm. Det blev en stor framgång, med över 200 
deltagare samt sakkunniga från UD och Svenska Institutet, Si. 
Under 2010 kommer föreningen att särskilt uppmärksamma de 
cirka 100 000 svenskar som bor i USA. Under våren kommer Karin 
och några av styrelseledamöterna att göra en rundresa till ett antal 
städer i USA där många svenskar bor, för att informera om SVIV 
och värva nya medlemmar. Programmet kommer att läggas upp i 
nära samarbete med ombuden, lokala svenskföreningar, kyrkan och 
honorärkonsulerna, liksom förstås med SWEA. 
Nästa års länderkonferens kommer att ägnas åt ”Svenskarna 
i USA”, för att belysa de politiska, ekonomiska och kulturella 
relationerna mellan Sverige och USA. Tidigare konferenser, 
som har ägnats åt ”Svenskar i Gulfstaterna, Indien, Kina och 
Latinamerika”, har varit mycket uppskattade.
- Jag ser fram emot en högklassig USA-konferens i Stockholm den 
19 augusti, säger Karin. Mer information kommer inom kort, både 
om programmet för USA-turen och om seminariet i Stockholm 
nästa sommar, fortsätter hon och avslutar:
- Jag hoppas på ett fortsatt nära samarbete med SWEA inför dessa 
spännande planer!

karin tillbaka i Sverige  
efter karriär i fyra världsdelar
text:  anna SJöblom 
foto:  kerStin alm, Swea loS angeleS

ISU Programs

Learn Swedish
Learn Swedish in Sweden or at home with 
ISU Programs. We offer summer, year-round 
programs and distance courses. 
 
www.folkuniversitetet.se/isu
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När augustimånen hänger som en apelsin över skogsbrynet – då 
kommer utlandssvenskarna till Sverige. Vi lockas av kräftskivor och 
skogar fulla av svamp och bär. Vattnet i våra sjöar och hav är
varmt och badbart. Då passar Svenskar i Världen, SVIV,  på att 
bjuda in till Årsmöte – och i år till Utlandssvenskarnas Parlament 
– i Stockholm.
Den 18 augusti ägde SVIV:s Årsmöte rum på Djurgårdsbrunns 
Wärdshus; det var synnerligen välbesökt. Undra på det, med 
gäster som Kronprinsessan Victoria och Hans Blix! Ett stort antal 
Sweor fanns på plats, bland annat vår internationella ordförande 
Åsa-Lena Lööf. Många Sweor är för övrigt ombud för SVIV i 
utlandet. Själva årsmötet var avundsvärt kort och kärnfullt. SVIV:s 
generalsekreterare, Karin Ehnbom-Palmquist berättade om vad som 
hänt under året som gått, det första sedan hon tog över posten förra 
året. En god lunch serverades innan det var dags för utmärkelsen 
Årets Svensk i Världen att tilldelas dr. Hans Blix. Vi känner alla till 
Hans Blix och juryns motivering verkar självklar: Han har under en 
lång karriär verkat för fred och demokrati och för att stärka Sveriges 
ställning internationellt. Hans höll ett mycket intressant kort tal, där 
han särskilt tryckte på vikten av att etablera relationer mellan länder 
– kommersiella, ekonomiska och andra - så att länder som annars 
kan tänkas komma i konflikt med varandra i stället kommer i en 
sådan beroendeställning att konflikter blir omöjliga. Efteråt väntade 

horder av fotografer på gården för att fotografera. Ingen överraskning 
att prinsessan var det hetast eftertraktade fotoobjektet.
Dagen därpå ägde Utlandssvenskarnas Parlament 2009 rum. Detta 
var andra gången Parlamentet möttes; det första var för två år sedan. 
För att läsa mer om bakgrunden till Parlamentet och för att läsa 

kronprinSeSSan victoria, ÅSa-lena lööf och hanS blix, ÅretS SvenSk i världen 2009

två dagar med Sviv
-lärorikt och intressant

ninni petterSSon wäStberg, Swea london tillSammanS med 
katarina prime linnmarker, Sviv-ombUd i canberra

text: ninni petterSSon wäStberg, Swea london 
foto: kerStin alm, Swea loS angeleS
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tidigare resolutioner rekommenderas ett besök på SVIV:s hemsida, 
www.sviv.se.
På Näringslivets Hus i Stockholm ägde först ett plenarmöte rum. 
Karin Ehnbom-Palmquist hälsade de 200 deltagarna välkomna; 
därpå talade VD:n för Svenskt Näringsliv, Urban Bäckström, om 
svensk ekonomi och svenskt näringsliv – idag och i framtiden. Med 
hans ganska hoppfulla ord i sinnet fördelade vi oss sedan på olika 
arbetsgrupper.

Totalt nio arbetsgrupper, under för- och eftermiddagen, behandlade 
olika ämnen som är speciellt intressanta för utlandssvenskar. Jag 
deltog själv på förmiddagen i Grupp 6: ”Flytta hem till Sverige”, som 
leddes av Kerstin Gustafsson, som i många år har svarat på läsarnas 
frågor i SVIV:s tidning. Hon assisterades av Ludvig Rasmusson som 
sakkunnig. Ludvig är en känd radioröst och jag har många gånger 
lyssnat med stort nöje på hans underfundiga krönikor. Det var roligt 
att se honom ”på riktigt”! Information om vad som behandlades i de 
olika arbetsgrupperna, och vilka resolutioner man kom fram till har 

satts upp på den förutnämnda hemsidan. 
Men jag skulle vilja nämna att SWEAs 
närvaro var mer än märkbar. I denna 
grupp var vi flera, som informerade om 
SWEAs engagemang för hemvändare. 
Från de andra grupperna har jag också 
hört att SWEA kom upp vid många 
tillfällen. Vår ÅSK från 2004, Barbro 
Osher, hade hand om arbetsgruppen 
”Kultur och Information”. Och i gruppen 
”Legala frågor” var vår juridiska rådgivare, 
Gîta Paterson biträdande ordförande. Vi 
har ju sedan många år ett nära samarbete 
med SVIV.

Före lunch fick vi höra ett högintressant 
tal av Hans Blix. Det var så fyllt med 
information att jag kände mig ganska 
tagen efteråt – det gällde att hänga med. 
Vilken fantastisk man denne Årets Svensk 

är! Han lämnade oss med sin tanke att krigshot och kärnvapenkrig 
är illa nog, men den största faran i vår tidsålder är hotet från en 
ständigt attackerad miljö.
Lunchen bjöd ett utmärkt tillfälle att prata och diskutera med svenskar 
från alla världens hörn. Jag råkade sitta mittemot en man som jag 
hade haft kontakt med under tidigt 80-tal, när vi bägge arbetade 
inom läkemedelsindustrin. Jag träffade också en barndomsväninna, 
som nu är ombud för SVIV i Botswana; jag frågade henne om hon 
kunde tänka sig starta SWEA där (hon var inte helt ovillig).

Efter lunch deltog jag i Grupp 7: ”Kriser och katastrofer”, med 
SVIV:s Dag Klackenberg som ordförande, Cecilia Tamm från 
Utrikesdepartementet, UD, som sakkunnig och vår egen Christina 
Moliteus som biträdande ordförande. Det var mycket intressant att 
höra vad som hänt – och förbättrats – inom UD:s krishantering, 
speciellt efter tsunamikatastrofen för några år sedan. Även i denna 
arbetsgrupp fick SWEA mycket uppmärksamhet genom att det 
redogjordes hur vi inom SWEA kan hjälpa till – och har gjort – vid 
katastrofer av olika slag.
Tillbaka i hörsalen höll Olle Wästberg, generaldirektör för 
Svenska institutet, ett föredrag om Sverigebilden. Vi som var på 
Världsmötet i Washington kände igen mycket. För att kunna vara 
Sverigeambassadörer – som vi ju alla Sweor är – på rätt sätt är det 
viktigt att veta hur man ser på oss i andra länder.
Därpå kom rapporter från de olika arbetsgrupperna och kommentarer 
från fyra politiska företrädare; Leif Pagrotsky (s), Mats Johansson 
(m), Jacob Johnson (v) och Gunnar Andrén (fp). Alla verkade 
positiva till Parlamentet och såg fram emot de resolutioner som 
kommer fram. Leif Pagrotsky sade att han tyckte det borde finnas 
en specifik minister med ansvar för utlandssvenskar, som ju är en 
mycket stor grupp. Tack för det!

Som avslutning talade Ulf Dinkelspiel, ordförande för SVIV. 
Han tackade oss alla för vår medverkan och konstaterade att 
Utlandssvenskarnas Parlament nu är här för att stanna, och med 
tiden kan bli en institution.

Men dagen var inte slut. Nu bjöds vi alla till en mottagning på 
Rosenbad. Det var skönt med en promenad i eftermiddagssolen. 
Vår värd var kabinettssekreterare Frank Belfrage, som hälsade oss 
välkomna och prisade SVIV för dess insatser. Men även SWEA 
nämndes! En fin avslutning på en späckad dag.

San franciSco-Swean barbro oSher tillSammanS med 
Staffan och eliSabeth paUeS, brySSel

gita paterSon, SweaS JUridiSka rÅdgivare och olle wäStberg,    
generaldirektör för SvenSka inStitUtet 
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regionmöten

text: ninni petterSSon wäStberg, 
Swea  london
foto: marie wiberg, Swea Sydafrika

Dublin kändes förväntansfullt den 1 
oktober – kanske inte så mycket inför 
ankomsten av ungefär 80 Sweor från olika 
delar av världen, men inför omröstningen 
om Lissabonprotokollet, som hölls fredagen 
den 2 oktober. Men på Sweorna väntade 
en festlig kväll; först mottagning hemma 
hos ambassadörsparet på deras residens och 
sedan en mycket fin buffé på hotellet. Som 

vanligt gavs här många tillfällen att träffa 
gamla vänner, att prata och utbyta 
erfarenheter. Hotellet, som drivs av en 
svensk, med svensk SWEA-fru, var för 
övrigt utmärkt – mat, service och komfort 
höll högsta standard.

Fredagen bjöd bland annat på en utflykt 
till County Wicklow, där vi besökte det 
gamla munkklostret Glendal som är beläget 
i natursköna omgivningar; på hemresan 
serverades ett delikat afternoon tea vars  
like vi sällan skådat. Kvällen tillbringades  

på en irländsk pub, där talangfulla musiker 
sjöng traditionella sånger och virtuoser till 
dansare gav prov på irländsk dans. 

VEMAs regionstyrelse höll däremot ett 
”förmöte” på fredagen. På lördagen hölls 
så årsmötet. Alla VEMAs 13 avdelningar 
fanns representerade, varav nio av sina 
avdelningsordförande. Genom att 
många ärenden förberetts på fredagen 
var de formella delarna av mötet snart 
överstökade; i stället fick alla avdelningar 
gott om tid att berätta om sina respektive 
aktiviteter, speciella problem eller projekt 
och framtidsutsikter. Det gavs också 
tillfälle att ställa frågor till varandra. 
Regionordförande Monica Haglund ledde 
mötet med fast men vänlig hand. Efter 
själva mötet hade man tid att gå igenom 
VEMAs svar på den medlemsenkät som 
gick ut före sommaren.  Det var fint att 
Åsa Lena Lööf, SWEA Internationals 
ordförande, kunde närvara.

Då var det bara avslutningen kvar: en 
underbart god middag serverades. Alla var 
på strålande festhumör; men till slut fick vi 
ändå säga god natt och på återseende. Men 
först avtackades Dublin-Sweorna, med 
Ninni Svantesson Frisk i spetsen, för allt 
det gedigna arbete de lagt ned. 

memas regionmöte i luxemburg 10-11 oktober

vema på den gröna ön - regionmöte i dublin 1-4 oktober

text: monica hallworth, Swea malmö
foto: Sofia bergqviSt, Swea lUxembUrg

Årets regionmöte i MEMA hölls som 
ett rent arbetsmöte för styrelsen, av 14 
avdelningar saknades bara Israel och 
Tunisien. Luxemburg-Sweorna hade 
verkligen gjort tre härliga dagar för oss 
med trevligt hotell, bra restauranger och 
möteslokaler och gott om tid att nätverka 
och utbyta erfarenheter.

Vi hade under fredagens informella  
diskussioner och lördagens mer formella 
styrelsemöte med oss flera Luxemburg-
Sweor som alla deltog i diskussionerna. 
(Beslutar gör såklart bara styrelsen) 
Även Ann Winstanley, åhörare från  
Paris, var med oss och henne utsåg  
vi snabbt till sekreterare för mötet på  
lördagen. 

Diskussionen under fredagen var livlig, 
framför allt kring hur vi skall hålla våra 
internationella SWEA-möten i framtiden 
och även kring beslutsgång och information 
mellan den internationella styrelsen  
och regionernas avdelningar. Större 

transparens och mer information kring de 
frågor som diskuteras efterfrågades från 
avdelningarna.

Förutom de formella delarna av mötet där 
vi antog budget och valde till olika poster 
i styrelsen, diskuterade vi ett förslag till 
världskongress, möjligheter att påverka, 

användandet av nya kommunikationsmedel 
och donationer.

Ja, helt kort sammanfattning av mötet; 
givande och inspirerande. Tack till SWEA 
Luxemburg som stod värdar för MEMA i 
år. Nästa år arrangerar SWEA Milano, då 
skall vi åka till Como. Välkomna!
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text: britta armStrong, Swea San diego
foto: kerStin alm, Swea loS angeleS och  SUSanne bly, Swea hawaii

SWEAs första avdelning passade på att fira sin 30-årsdag när Los 
Angeles stod som värd för Västra Amerikas regionmöte. Det var ju 
just här i Agnetas Nilssons garage som vår förening såg dagens ljus. 

-Inte visste vi att LA är så vackert och grönt, utbrast de tillresta 
Sweorna, när vi välkomnades på torsdagkvällen med en mottagning 
på generalkonsulatets residens högt uppe bland kullarna i Beverly 
Hills. 

Fredagens förmiddag ägnade regionsstyrelsen åt ett produktivt 
arbetsmöte. Sedan bjöds både Gettymuseumsbesök, Margaritas 
och jazz.

På lördag var det dags för regionmöte och utbyte av erfarenheter, 
nya idéer och goda råd. Man diskuterade och skrev motioner. 
Dagen avslutades med en liten delpresentation av den stora 
medlemsenkäten med resultat just från VAME.
Sedan blev det medelhavsmiddag med magdans som Sweorna 
naturligtvis glatt ställde upp på. SWEA San Diego utsågs till 
vinnare i regionens medlemsvärvartävling och fick en skimrande 
rad magdansarslöjor som pris.

Och så kom söndagen med det stora födelsedagskalaset. Det stilla 
havet glittrade i fjärran och borden dignade på Lilian Gyllbrinks 
vackra terass. Det var underhållning och lotterier, tal och allsång. 
Tack SWEA Los Angeles för de välplanerade regionmötesdagarna 
och för att vi fick vara med och fira!

vame tog Sunset boulevard till kalaset - regionmöte i los angeles 2-4 oktober

oemas regionmöte i moskva 15-17 oktober
text:anna carlSSon ring rönneSkog, Swea geneve
foto: eva törnqviSt, Swea geneve

Ungefär åttio personer, varav tio av tretton OEMA-avdelningar, 
deltog i OEMAs regionmöte i Moskva den 15-17 oktober. SWEA 
Vilnius och Warzsawa hade lämnat återbud medan SWEA Dubai, 
tillsammans med vår regionordförande, Ann Hespe, missade 
hela mötet, på grund av missförstånd om visumansökan. Trist 
för dom och även för oss, som inte fick träffas, men med hjälp av 
vår vice ordförande Ingrid Westin (SWEA Stockholm) och vår 
vice internationella ordförande, Maude Vännman, genomfördes 
mötet utan några problem. Förmiddagen ägnades åt formalia och 
på eftermiddagen diskuterade vi det som är riktigt intressant att 
ventilera när man ses, nämligen arbetet i våra avdelningar, problem 
vi stött på under året och tips till övriga i regionen om intressanta 
program etc. Även SWEA Dubai och Ann Hespe fick möjlighet 
att en kort tid vara med på mötet, över en knastrig telefonlinje. 
Vi diskuterade också kommunikation (inom regionen och inom 
SWEA) och vårt förslag från förra RM, att flytta världsmötet till 
hösten, så att vi vartannat år har både VM och RM och vartannat 
år bara RM. Vi beslutade också att RM nästa år kommer att hållas 
i Istanbul 15-17 oktober. Kanske ett datum att boka redan nu!

I övrigt bjöd SWEA Moskva på ett fantastiskt program, med 
sightseeing, besök på Kreml, museibesök, shopping på en rysk 
marknad m.m. Vi åt Borscht och rysk buffet, bjöds på drink på 
recidenset av ambassadris Lisa Bertelman och åt galamiddag på ett 
av Moskvas tjusigaste hotell, med utsikt över Röda Torget. Ett RM 
är egentligen alldeles för kort tid för att hinna se allt man vill se 

på en ny plats, men en bra introduktion för att bestämma om man 
vill åka tillbaka eller ej. Och till Moskva återvänder jag gärna. Tack 
snälla SWEA Moskva för er gästfrihet och hela OEMAs styrelse 
för trevlig samvaro.

regionmöten
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text: anna Simon, Swea boSton
foto: maria manSe, Swea boSton

Under första helgen i oktober 
träffades OAME för regionmöte 
i Boston. Detta år blev det ett 
arbetsmöte som hölls  hemma 
hos Maria Manse i Wellesley, 
Massachusetts. Vi samlades på 
fredagskvällen och började helgen 
med en god middag på en indisk 
restaurang. På lördagen hölls 
arbetsmötet och på plats fanns 
Carin Foster, OAMEs ordförande, 
de flesta ordförandena i regionen 
och några vice ordförande, samt 
OAMEs sekreterare.  På agendan 
behandlades, bland annat, val av 
ny ordförande och vice ordförande 
för SWEA International, val av  
ordförande för OAME (vi kommer sakna Carins fasta och säkra 
hand), SWEAs stadgar och lathundar, Sverigemiddagen 2010, förslag 
till att förnya medlemsregistret, möjligheten till sammanslagning av 
värlsmöten med regionmöten, förslag till lösningar för nya former för 
världsmötet, OAMEs ekonomi och budget samt medlemsvärvning. 
Sist men inte minst, under eftermiddagsmötet som var öppet för 
alla SWEA-medlemmar, diskuterades en förnyelse av SWEAs 
vision och framtid. Och som alltid när Sweor samlas, blev det 
många givande diskussioner under dagens gång.

På lördagskvällen samlades vi hemma hos Anna Simon och där 
lagade vi en fantastisk måltid tillsammans. Menyn bestod av laxfilé 
smaksatt med citron och färsk timjan, ugnsrostade rotfrukter, 
serverad med en fräch grönsallad. Mätta och belåtna lyckades det 
ändå slinka ner lite smulpaj på äpplen och vaniljglass. Det blev en 
väldigt rolig kväll full av skratt och gott sällskap, ett levande bevis 
på SWEAs mål och syfte.
 

text och foto: marie leander, Swea hoUSton

Den 15-18 oktober höll SWEA MAME (Mellersta Amerika) 
sitt regionmöte i Houston, Texas. Houston visade upp sig från sin 
absolut bästa sida. Efter att ha varit outhärdligt varmt och fuktigt 
en längre tid så sjönk temperaturen till behagliga 24 C° och en 
härlig blå himmel mötte oss alla dagarna. 
 
Vi hade ett mycket givande och intressant regionmöte som 
styrdes  av vår underbara regionordförande Tina Klintmalm. 
Lokalavdelningarna fick tillfälle att dela med sig av sina 
erfarenheter och ta del av varandras tips och idéer. 
Det är så givande och viktigt med dessa nätverksträffar för att 
kunna utveckla sin avdelning vidare. Vi  är glada att även vår 
internationella ordförande Åsa-Lena Lööf var med oss under 
hela helgen. Efter att de flesta installerat sig på hotellet under 
torsdagen, så hölls ett välkomstmingel med mycket prat och 
skratt. Vi fick också under kvällen ta del av bildspel från tidigare 
regionmöten och världsmötet i Washington. De resulterade förstås 
i många skratt över glada minnen.
På fredagen var en VIP-visning av NASA Johnson Space Center 
inbokad. En kunnig och skicklig guide delade med sig av tolv 
års NASA-erfarenhet. Efter styrelsens förmöte blev det en Tex-
Mexmiddag och salsadans till ett liveband till sent på kvällen.

Lördagen ägnade regionstyrelsen åt sitt årsmöte. På kvällen åkte vi 
alla till “Cypress Trails”, där man utövar alla tänkbara hästsporter. 
Många Sweor sadlade upp och red till efter solnedgången. 
Middagen bestod av “Real Texas BBQ” framför lägerelden 

och Houstonbandet “Stringbenders”  höll oss varma med 
countrymusik.  Vi fick även träffa Cecilia Stråhle Engquist som 
precis hade kommit hem från för-VM i distansritt i Kentucky där 
hon representerade Sverige. Jättekul att höra henne berätta om 
tävlingen och om sin häst. Cecilia, som tog upp ridningen efter 
20 års uppehåll, satsar nu på att kvalificeras till svenska landslaget 
inför VM i Kentucky nästa år.
Marianne Bechtol öppnade sitt hem för en brunch på söndag 
förmiddag innan alla återvände hem med bagaget fyllt med roliga 
minnen.

SWEA Houston tackar alla Sweor som deltog på vårt RM och 
gjorde det till en oförglömlig helg. Ett varmt tack till fantastiska 
Marianne Bechtol, före detta ordförande för SWEA Houston, som 
ansvarat för all planering och organisation.

Nu ser vi redan fram emot att träffa alla igen vid nästa RM i 
Florida!

mames regionmöte i houston 15-18 oktober

oames regionmöte i boston 3 oktober
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Regionmötet i Asien inleddes med SWEA Asia Golf Cup i 
Bangkok den 26-27 oktober. Ett tiotal Sweor från Bangkok och 
Singapore spelade om regionens nyinköpta vandringspokal. Detta 
var början till något vi hoppas ska bli en tradition.

Onsdagen den 28 oktober anlände de icke golfande Sweorna 
till Hotel Rembrandt. På dagen hölls ett förmöte där Asiens 
avdelningsordförande, regionordförande Madeleine Svensson 
samt Ann Hespe och Maude Vännman från SWEA International 
deltog.
Den sociala delen av programmet sparkades igång med vin runt 
hotellpoolen och glada återseenden, innan vi fortsatte med buss till 
det svenska residenset där ambassadris Marie Linner tog emot och 
serverade en god thaibuffet.

På torsdagen sammanträdde regionstyrelsen och samtidigt hölls 
flera workshops, där bland annat medlemskap och PR diskuterades. 
Det blev en väldigt givande dag, med många bra idéer och mycket 
information att ta hem till avdelningarna.

På kvällen togs vi med buss ner till floden där vi åkte på en 
restaurerad gammal rispråm och serverades Mai Tais tills vi lade 
till vid en restaurang där kvällens måltid intogs. Det var ett glatt 
sällskap som nästan tog över hela lokalen, men när det blev dags 
att avtacka vår mycket omtyckta regionordförande Madeleine 
Svensson dök lite vemod upp i bilden.

På fredagen valde vi mellan att se Grand Palace, med det berömda 

Emerald Buddha-templet, och efterföljande båttur på klonkerna 
och promenad på blomstermarknaden, eller att besöka ett spa.

På hotellet möttes vi på kvällen av en pampig isstaty med SWEA 
Bangkoks logo innan vi fortsatte in till balsalen för vår gala-afton. 
Vi var nästan 70 Sweor som satte oss till bords för att avnjuta 
en superb fyrarätters måltid. Under middagen underhölls vi av 
Singapore–Sweorna och Maude Vännman, SWEA Internationals 
vice ordförande, höll ett upplysande tal om vad SWEA är och 
gör idag. Thailändska barn dansade och sjöng och sedan kom 
överraskningen: en pampig modevisning där de vackra Bangkok-
Sweorna visade upp de mest betagande och utsökta plagg 
designade av Marisa Baratelli. Jag tror inte att det fanns en enda 
kvinna i salen som inte ville äga minst tre eller fler plagg!
Så avslutades ett synnerligen lyckat regionmöte i Bangkok. 
Efterresan gick till Chiang Mai och Chiang Rai, men det är en 
annan historia.

asiens regionmöte i bangkok 28-30 oktober

regionmöten

SWEA har 77 lokalavdelningar indelade i sju regioner:

VEMA - Västra Europa, Mellanöstern och Afrika
Barcelona, Costa Blanca, Göteborg, Holland, Irland, Lissabon, London, Malaga, Mallorca, Marbella,
Oslo, Sydafrika ochTelemark.

MEMA - Mellersta Europa, Mellanöstern och Afrika
Belgium, Berlin, Frankfurt/Heidelberg, Israel, Köln/Bonn, Luxemburg, Malmö, Milano, Paris, Rimini, Rivieran, Rom, Tunisien och 
Örestad.

OEMA - Östra Europa, Mellanöstern och Afrika
Athens, Budapest, Dubai, Genéve, Istanbul, Moskva, München, Stockholm, Vilnius, Västerås, Warszawa, Wien och Zürich.

VAME - Västra Amerikas
Arizona, Hawaii, Las Vegas, Los Angeles, Orange County, San Diego, San Francisco, Santa Barbara, Seattle och Vancouver.

MAME - Mellersta Amerikas
Austin, Chicago, Dallas, Denver, South Florida, Houston, Michigan, Minnesota, New Orleans, Tampa Bay och Toronto.

OAME – Östra Amerikas
Atlanta, Boston, New Jersey, New York, North Carolina, Philadelphia, Virginia Beach och Washington DC.

Asien
Bangkok, Beijing, Hong Kong, Japan, Kuala Lumpur, Perth, Seoul och Singapore.

vilken region tillhör du?

text: fanny farkaS, Swea new york
foto: lena SUndelin, SeoUl
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vad var syftet med enkäten?
I dagsläget är SWEA en stor förening och en erkänd aktör för 
utlandsboende, men vi är inte längre den enda föreningen. Våra egna 
synpunkter och önskemål om vår förenings utveckling är viktiga, för 
att vi gemensamt ska kunna forma det framtida SWEA som vi vill vara 
med i.

Finns inte dessa uppgifter någon annanstans? Vårt medlemsregister 
innehåller en hel del information, men tyvärr inte denna sorts data om 
oss som medlemmar och om våra intressen. 

Efter ett moget övervägande bestämde sig den internationella styrelsen 
att delegera genomförandet av en framtidsenkät till ett samarbete 
mellan Framtids- och Medlemskommittéerna samt Webbredaktionen. 
Arbetsuppgiften var att ta fram frågorna, välja webbverktyg, genomföra 
undersökningen, analysera allt material och rapportera på olika sätt, till 
exempel till världsmötet i Washington DC och på regionmötena under 
hösten 2009. Syftena med enkäten var att förstå: 
•	 Vilka medlemmar vi är
•							Hur väl vi tycker att SWEA lever upp till sitt syfte
•							Hur vi tycker SWEA skall se ut i framtiden

Aldrig tidigare har SWEA genomfört en global framtidsenkät via 
internet, så vi var med om en världspremiär i december 2008. Enkäten 
gick ut till alla medlemmar som hade e-postadress i medlemsregistret 
samt uppmuntran via alla avdelningsordförande att hjälpas åt att få in så 
många svar som möjligt. 

Cirka 30% av alla aktiva Sweor besvarade enkäten – ett stort TACK 
ill alla som tog chansen! Grattis San Francisco, som var den avdelning 
som hade högst svarsfrekvens – 31%! Eftersom inte alla medlemmar har 
svarat på enkäten måste resultatet tolkas med försiktighet. Samtidigt ger 
oss svaren bra insikter om Sweornas syn på SWEA.

hur många svar från varje region?
Fördelningen av svaren över respektive regioner syns i Figur 1. 
Svarsfrekvensen är jämnt fördelad per region.

hur gamla är vi?
Figur 2 visar åldersfördelningen av Sweorna som svarade på enkäten. 
Av dessa är bara 2% yngre än 30 år, med ungefär en fjärdedel var i 
kategorierna 31-45 år, 46-60 år och 60 år eller äldre. Det är intressant att 
det är relativt jämnt i åldersgrupperna fr o m 30 år och uppåt, vilket bådar 
gott för återväxten av medlemmar och att SWEA kommer att existera 
i många år framöver. På grund av framförallt tekniska utmaningar 
påbörjade ungefär en fjärdedel av Sweorna enkäten, men avslutade den 
ej; varför summan inte alltid blir 100%.

vad sysslar vi med?
Som syns i Figur 3, största delen av Sweorna från samtliga regioner 
är antingen yrkesarbetande (23%) eller pensionär (16%). Undantaget 
är Asien, där 57% av Sweorna är medföljande; för övriga regioner 
representerar dessa högst 19%. 2% av Sweorna är studenter och bara 
två är au-pairer. Att vara au-pair är ett spännande sätt att komma 
utomlands för yngre kvinnor och kan också vara en inkörningsport 
till ett liv utomlands. Flera Sweor vittnar om att en av anledningarna 
till att de hade flyttat utomlands ursprungligen var, att de hade flyttat 
utomlands med familj eller släkt redan under uppväxtåren eller att de 
har följt sin make till hans hemland i vuxen ålder.

resultat av framtidsenkäten
-fortsätta i samma hjulspår eller söka nya?
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är det inte alldeles fantastiskt att Swea har funnits i 30 år och under tiden vuxit till cirka 8000 medlemmar över hela 
världen? Å ena sidan är det många väninnor och bekanta som man känner väldigt väl. Å andra sidan finns det många  
Sweor som man aldrig har träffat och som man troligen aldrig kommer att träffa heller. ändå har vi alla något gemensamt 
genom vårt medlemskap i Swea. 

fig. 1 fig. 3

fig. 2

text: cecilia SvenSSon, Swea malmö, Sammankallande framtidSkommittÉn 
marilÉn SJögren, Swea väSterÅS, Sammankallande medlemSkommittÉn
vicki l. almStrUm, Swea aUStin, Swea internationalS webbredaktion
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hur länge har vi varit bosatta utomlands?
31% har varit bosatta utanför Sverige 20 år eller längre, medan 17% har 
varit bosatta utanför Sverige 10-19 år. Samtidigt har 61% av Sweorna 
bott i Sverige 20 år eller längre. Dessutom har 34% bott utanför Sverige 
vid bara ett tillfälle, 20% vid två samt ytterligare 20% vid tre tillfällen 
eller flera.

hur nöjda är vi med olika delar av Swea som organisation?
En klar tendens är att ju närmare funktionen är till den enskilde 
medlemmen desto nöjdare är hon med det som sker och den information 
resp. kommunikation som kommer till henne. Sweorna är nöjdast med 
den egna avdelningen, därefter regionen, men är mindre nöjd med 
SWEA Internationals styrelse och kommittéer. Samtidigt ökar antalet 
som svarar ”vet ej”. Om detta beror på ett ointresse för vad som händer 
inom International eller på att det är svårt för en vanlig medlem att 
hitta information om vad som drivs inom International är svårt att 
veta. Trots det väljer ungefär tusen Sweor att vara aktiva i styrelse- och 
kommittéarbete på olika nivåer inom SWEA varje år – helt fantastiskt! 

överensstämmer Swea med sitt syfte?
SWEAs syfte är ”att stödja och sprida kännedom om svensk kultur och 
svenska traditioner, förmedla personliga och professionella kontakter, 
samt etablera ett nätverk Sweor emellan världen över”. 92% menar att 
SWEA lever upp till föreningens syfte (sammanlagda svarsalternativen 
väldigt bra samt ganska bra). Några få anser att SWEA inte alls lever 
upp till syftet; kanske anledningen är att syftet inte är vägledande för 
verksamheten utanför den egna avdelningen.

lever vi upp till Sweas syfte idag?
Majoriteten, 70%, menar att de flesta Sweor lever upp till föreningens 
syfte, medan 12% anser att bara några få gör det. Det är intressant att 
notera att nästan alla tycker att SWEA som förening lever upp till sitt 
syfte, medan bara att 70% av Sweorna gör det. Huvudskälen till att 
många tycker att bara några få Sweor lever upp till SWEAs syfte anges 
vara tidsbrist, att få engagerar sig samt att det är mest en social förening 
lokalt.

80% anser att SWEA förmedlar personliga kontakter, medan 21% anger 
att SWEA inte alls förmedlar professionella kontakter. Om det är de 
yrkesverksamma som svarar det senare är det ingen bra tendens alls.

hur aktiva är vi i våra avdelningar?
78% anser sig vara aktiva i den egna avdelningen. 15% deltar i majoriteten 
av avdelningens aktiviteter, 31% deltar i ungefär hälften av aktiviteterna, 
och 34% deltar aldrig i avdelningens aktiviteter. Samtidigt deltar 31% i 
minst en aktivitet utanför den egna avdelningen (som t.ex. aktiviteter i 
Sverige, region- eller världsmöte).

varför är vi  ej aktiva i dag?
Enkäten innehöll flera svarsalternativ rörande varför Sweor inte är 
lika aktiva som de skulle vilja vara. Huvudorsakerna anges vara olika 
typer av tidsbrist pga arbete (35%), familjeaktiviteter (23%), andra 
intressen (22%), småbarn (14%) och studier (4%). Dessutom tycker 
somliga att det är långt att åka till aktiviteterna (20%), att aktiviteterna 
är ointressanta (10%), att det är för mycket arbete att vara styrelse- 
eller kommittémedlem (9%),  och att det är för mycket att sätta sig in 
i (2%).

För att fortsätta som förening behöver SWEA behålla de medlemmar vi 
har idag samtidigt som vi alla behöver värva nya medlemmar. 
En möjlighet är att dessa potentiella medlemmar är yngre, har familj 
samt yrkesarbetar. Men kommer de att ha tid? Eller behöver SWEAs 
arbetssätt förenklas så att det kan skötas på kortare tid? En annan 
möjlighet är att satsa på målgruppen ”ej yrkesarbetande” och hoppas 

att de har mer tid och intresse för ideellt arbete. Detta är en av de 
utmaningar SWEA har inför framtiden.

vilket framtida Swea vill vi vara med i?
Majoriteten av Sweorna verkar vara överens om att de helst vill vara 
med i ett socialt nätverk, men många valde andra punkter som nummer 
ett. I mitten finns svarsalternativ som att träffa andra Sweor för att hitta 
affärsförbindelser eller möjligheter att samarbeta med nordiska företag 
att ta hand om nyinflyttade. 

Absolut minst intressant var alternativet att undervisa i svenska. Samtidigt 
har det framkommit i ungdomars uppsatser till SWEAs/SVIVs tidigare 
gemensamma stipendium ”Globala nomader” att de uppfattar det som 
en mycket viktig uppgift – att kunna tala modern svenska.

SWEA står inför nya utmaningar beroende på hur vi vill att SWEA 
skall utvecklas. Själva försöker vi leva efter följande motto: ”Att vara 
Swea är roligt och att vara en aktiv Swea ska vara ännu roligare”.

fortsätta i samma hjulspår eller söka nya?
både och så klart!

Enkäten här ovan visar att det finns mycket gott att bygga 
framtidens SWEA på, men att vi nu också måste rikta blickarna 
framåt.

Våren 2008 bad den internationella styrelsen en grupp Sweor att 
ta tempen på medlemmarna, det vill säga att medelst en enkät 
undersöka hur nöjda vi är med SWEA idag, vad vi eventuellt 
inte är så nöjda med, hur vi anser att SWEA och Sweorna 
uppfyller vår organisations syften och vad vi önskar av SWEA 
för framtiden.

I vintras sändes enkäten ut. Den besvarades helt eller delvis av 
ett större antal Sweor. Svaren trappade av mot slutet av enkäten, 
vilket något försvårar utvärderingen, eftersom vi inte vet vilka 
som avbröt eller varför de gjorde det.

Sammanställningen av medlemsenkäten erbjuder ett 
omfattande material att arbeta vidare med. Här ges tillfälle att 
på olika nivåer och skilda områden inom SWEA dra lärdom av 
framförda åsikter, önskningar och förslag, ja även av kritiken. 

Vid höstens regionmöten har enkäten presenterats i en power 
point-version, där varje region fått sin egen statistik redovisad. 
Det ledde till intressanta diskussioner med nya reflektioner 
och insikter om vilka vi är, hur vår organisation fungerar och 
vad vi vill ha ut av den i framtiden. Samtalet fortsätter nu i 
avdelningarna som på detta sätt har möjlighet att arbeta vidare 
med just de frågor som är aktuella för dem.

Inom SWEA International kommer enkätsvaren, framför 
allt de svar som redovisar åldersfördelning och antalet 
yrkesarbetande, att utgöra grund för diskussioner kring hur och 
var rekryteringen av Sweor till olika SWEA-uppdrag ska ske. 
Svaren kan också ge en vink om lämpliga medlemsförmåner 
och locka annonsörer. Detta är bara några exempel på alla de 
områden, där vi i de insamlade svaren kan söka ledning och 
lösningar. Undersökningen har givit en rik källa att ösa ur 
framöver i SWEAs ständigt pågående arbete med att förbättra 
och förnya verksamheten.

text: maUde vännman , vice ordförande Swea international
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foto: Sofie haag, Swea london

Mitt namn är Sofie Haag, jag är ordförande 
för SWEA London och har fått förfrågan 
att skriva en artikel om vår avdelning och 
vad det är som gör att vi får så många 
nya medlemmar. Förra året fick vi 40 nya 
medlemmar, i år närmare 50 hittills. Trots 
stora utflyttningar ökar vår avdelning nu 
sitt medlemsantal. Detta är resultatet av 
hårt arbete, team-work och tajming. Och 
det är resultatet av 20 framgångsrika år 
och det arbete som alla Sweor lagt ner 
under hela den tiden. Jag kom med i denna 
avdelning för snart två år sedan och blev 
strax därefter ordförande. Som första steg 
fick styrelsemedlemmarna berätta hur det 
varit i avdelningen tidigare och hur de såg 
på avdelningen idag. Därefter diskuterade 
vi avdelningens vision och vägen dit med 
strategiska åtgärder. Det var viktiga och 
ibland svåra frågor som kom upp: ”är det 
viktigt med nya medlemmar och varför?”, 
”är det bra att öppna upp avdelningen och 
öka i antal, kan det finnas nackdelar med 
det?” och ”i vilken grad ska vi samarbeta 
och nätverka med andra i vår omgivning?”. 
Det tog ett tag innan alla hade landat i 
en gemensam väg framåt, men det var 

viktigt för att  arbeta mot ett gemensamt 
mål. Vi beslutade att vi ville få in nya 
medlemmar, öppna upp avdelningen för 
nya samarbetspartners och synliggöra oss så 
alla ska veta att vi finns, vad vi står för och 
var man kan hitta mer information om oss.

Vi bytte ut gammalt material på de ställen 
där det var möjligt. Hemsidan fick nytt 
utseende och en mindre komplicerad 
webbadress. De informationspärmar 
som låg ute på olika ställen i London 
byttes till mappar med information om 
vår avdelning. Dessa placerades ut på 
väl utvalda ställen som Ambassaden, 
Handelskammaren, Svenska Skolan och 
Svenska Kyrkan. Tidningen gick igenom 
flera redaktörsbyten på kort tid och det var 
också stor genomströmning på medlemmar 
i styrelsen på grund av bland annat 
utlandsflyttar. Detta gjorde att det blev 

nödvändigt att ändra vårt arbetssätt något. 
Vår avdelning präglas av att medlemmarna 
ofta arbetar eller är upptagna av andra 
aktiviteter. Vi bor också i en stor stad 
med långa avstånd och stor konkurrens av 
utbud. Det måste därför vara lätt att arbeta 
med SWEA. Mycket tid lades ner på att 
standardisera arbetsprocesser i styrelsen, 
se över hur vi kommunicerade samt att 
förenkla de verktyg vi använde. Vi bytte till 
mejladresser som följde styrelsefunktionen 
för att underlätta vid styrelseskiften, men 
också för att underlätta för medlemmar 
och externa kontakter; detta visade sig vara 
extra viktigt på poster som redaktions-, 
annons- och programansvarig. 

Utöver detta togs en lathund på 
programpunkter fram, för att lättare kunna 
dela upp dessa mellan flera ansvariga 
och spara tid. Varje styrelsepost ombads 

Swea london växer

det är oktober 2009 och festkväll på Svenska ambassadens residens i london. Salongen är fylld av 
Sweor och vänner från när och fjärran. Ute är det mörkt och regnigt, men inne är stämningen hög 
när gästerna minglar till pianistens behagliga bakgrundsmusik. plötsligt tappar en av servitriserna en 
skål med bestick i golvet och råkar i förskräckelsen skrika till. pianisten stoppar tvärt. det blir i några 
sekunder knäpptyst i rummet, men så brister servitrisen ut i snabb operasång. chocken utbyts mot 
skratt och prat bland gästerna. SWEA London firar 20 år och startskottet har gått för en jubileumskväll 
som kommer bli hågkommen för lång tid framöver. 

text: Sofie haag, ordförande Swea london 

nÅgra av Swea londonS tidigare ordföranden: Ulla hiSing, ingrid von dewitZ, ing-marie ando, 
anna cUrman (grUndade avdelningen 1989), Sofie haag (nUvarande ordförande) och 
lotta SUtton               foto: kerStin Sandefeldt, Swea london
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också skriva ner en checklista för sina 
uppgifter och kontakter, för att kunna 
överlämna till sin efterträdare. Särskilt bra 
var detta för tidningen, där layouten kunde 
standardiseras. Annonsansvariga började 
föra loggbok på nätet över sina kontakter. 
En stor del av vårt förändringsarbete 
har fokuserat på tidningen. Vi arbetar 
numera med tre nummer i rad, för att öka 
långsiktigheten och för att kunna lägga 
in material allt eftersom det kommer in. 
En lathund för information som ska in 
i höst- respektive vårnummer har lagts 
upp. I all kommunikation lyfter vi fram 
vår lokalavdelning, regionen VEMA 
och det globala nätverket. Det skickas 
också ut ett månadsbrev på mejl, som 
även läggs ut på hemsidan. Vi lägger 
mycket tid på att nätverka och samverka 
med övriga Svensk-London, att vara en 
plattform och tillgång även för dem, och 
att synliggöra vår avdelning genom artiklar 
i tidningar och samarbeten av olika slag. 
Pressmaterialet ligger ute på hemsidan för 
att medlemmarna ska veta vad som skrivs 
om oss. 

Fokus har hela tiden legat på att förmedla 
en positiv, öppen och välkomnande 
atmosfär, där alla är välkomna oavsett 

ålder och bakgrund. Vidare önskar vi 
föra in nya element och få in fler nya 
medlemmar, samtidigt som vi behåller 
SWEAs nuvarande medlemmar och dess 
själ; vänskap, gemenskap och samverkan 
över generationerna. En annan mycket 
viktig sak är också att man som medlem 
själv väljer graden av engagemang. Man 
kanske inte har tid att gå på aktiviteter, 
men ska då kunna känna att man stöder 
en god sak genom sitt medlemskap. Andra 
vill aktivera sig mera och är då välkomna 
att göra så. Vi har ökat antalet grupper som 
hjälper till samt också börjat bygga på en 
kontaktlista på personer som gärna hjälper 
till vid enstaka tillfällen. Det ska vara lätt 
och roligt att vara med i vår avdelning.  

Utmaningen för SWEA London framåt 
ligger i att modernisera, effektivisera och 
få organisationen att bli mer professionell 
samtidigt som SWEAs hela grundidé 
bygger på ideella krafter. SWEA närmar 
sig näringslivet, så även här i London, 
men med det kommer också nya spelregler 
som inte alltid är så lätta att förstå sig på. 
Detta är något man måste prata om och 
vara beredd på. Det vi lärt oss här är att vi 
måste tänka på att betona att vi är ideella i 
kontakten med våra medlemmar och med 

företagen som vill samarbeta med oss. Och 
att lyfta fram det som något positivt. Alla 
bidrar efter bästa förmåga och det gäller att 
inte lägga ingången för högt, så att det blir 
svårt att hålla uppe det nya tempot och den 
nya standarden som lagts. 

Jag hör ofta att det är svårt att få nya 
medlemmar, att de unga idag inte har tid 
och säger att de inte vill arbeta obetalt. Vi 
har hos oss utgått från den verklighet vi 
har omkring oss och valt att anpassa vår 
avdelning efter det. Och resultatet ser vi 
nu i form av en markant ökning av nya 
medlemmar. 

Det har varit viktigt i vårt 
förändringsarbete att ta tillvara på de 
erfarenheter och kunskaper som finns inom 
organisationen och vår avdelning. För att 
lyckas i denna förändringsprocess som vi nu  
befinner oss i, skulle jag säga att det allra 
viktigaste är att man lyssnar på och lär av 
varandra. Och att man vågar öppna upp för 
nya influenser. 

kontakt: london@Swea.org 
            

kära Sweor Som var med i kapStaden 2008!

bland alla våra minnesrika upplevelser under vemas regionmöte förra året i Sydafrika berörde kåkstaden oss allra mest. att få se 
vad ingrid le roux, Sweas Årets Svenska kvinna 2005, utför dagligen var gripande. Så älskad av de fattiga. hon ger dem styrka, 
lärdom, hälsovård och lyfter unga mammor och barn från ett helvetiskt till ett mer drägligt liv. vi som bara kom som åskådare blev 
djupt berörda och gjorde efter utflykten en insamling som räckte till hela tre plåtskjul. En insamling från Sweor som fått uppleva en 
verklighet som annars bara flimrar förbi på TV eller i media i vårt eget hemland.

tack alla generösa bidragsgivare!
ettan bratt, Swea Stockholm

foto: oSkar wänehag
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vi har i Seattle pratat ett tag om att vi skulle vilja göra något stort 
för att synas mer. för några år sedan föreslog en medlem att 
vi kunde starta en fond på University of washingtons svenska 
program. vi har tittat mer på det i år och kommit fram till att det 
dels skulle vara en bra och varaktig donation, dels att det skulle ge 
Swea stor synlighet i universitetsvärlden.

vi arbetar också på att ha en snygg hemsida med en blogg som 
uppdateras med bilder och texter från medlemsmötena. vi har 
startat en facebook-grupp för att medlemmarna ska kunna “hitta 
varandra” och för att vi där når ut till fler personer. Facebook-sidan 
är under uppbyggnad och inte så väluppdaterad, men ändå får vi 
några förfrågningar per år av personer som vill gå med i gruppen.
 
SWEA Seattle har i år inte arbetat för att få in fler medlemmar, 
utan istället kämpat för att få de medlemmar vi har att känna sig 
delaktiga i föreningen. en glad Swea är den bästa reklamen.

mari orvendal, ordförande Swea Seattle

vilka är dina bästa tips för att marknadsföra och utveckla 
en Swea-avdelning?

1,6 miljonerklubben skapar opinion för 
alla kvinnors välbefinnande och hälsa
•Vi tar upp livsstilsfrågor som stress och utbrändhet
•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
Dessutom har också 33,6 miljonerklubben i Ryssland öppnats.
Ny bok Sinnenas Mat 33 kända kvinnor ger recept och berättar.
Ny Kalender med film- & mor- och dotter tema, köp den!

Stöd Centrum för Genusmedicin på K.I.

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

Utlandsmedlem: 350:-/år medlem i Sverige 200:-/år
+468205158/59 info@1.6miljonerklubben.com 
Läs mer på www.1.6miljonerklubben.com

foto: privat

föreningen Svenskar i världen, Sviv, vill framföra sina varmaste lyckönskningar 
till “systerorganisationen” Swea med anledning av 30 årsjubiléet.
 
vi ser fram emot ett fortsatt nära och fruktbart samarbete de kommande 30 åren!
 
karin ehnbom-palmquist
generalsekreterare
föreningen Svenskar i världen
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För mer info samt bokning av visning kontakta
Fastighetsbyrån Swedbank i Kungshamn
Tel: +46 (0) 523 701 32.
Webbnr 5262-5960 på www.fastighetsbyran.se

från ca 50 kvm till 140 kvm. Etapp 2 färdigställs hösten 2009.

BRF SMÖGENBADEN – Nyproduktion

Pris fr 1 950 000:- Avgift fr ca 1.900:-/månad

Efter tio år har den nedbrunna nattklubben Smögenbaden nu
blivit Bohusläns mest exklusiva lägenheter. Ett stenkast från
Smögenbryggan men ändå skyddat och tyst, med havet åt tre
håll och nära till bad kan läget inte vara bättre.

Ta chansen att bli ägare till en nybyggd högklassig lägenhet
med unikt läge och en magisk havsutsikt som kan avnjutas
från den enorma altanen, uteplatsen eller balkongen. Goda
uthyrningsmöjligheter samt möjlighet till garageplats.

Nu säljer vi de sista lägenheterna i Brf Smögenbaden! Finns

Det finns ganska många svenskor och svensktalande kvinnor 
i aten och vi i Swea är bara cirka 60, så jag kanske inte är 
rätt person att svara på frågan. när Swea startade här i aten 
var ungefär 50% av medlemmarna medföljande då det då 
fanns många svenska företag här med svensk personal. nu 
ligger denna siffran på under 5%. Det är klart att vi vill få fler 
medlemmar, men om man tänker på att väldigt många har 
flyttat och vårt medlemsantal i stort sett är konstant så innebär 
det att vi fått in nya medlemmar hela tiden. De flesta av oss 
är gifta med greker, många är förvärvarbetande så kanske 
har hela vår profil blivit lite annorlunda och kanske är också 
behovet av samma typ av aktiviteter inte detsamma. 

Jag var med i idékommittéen i oema (östra europa, 
mellanöstern och afrika). då var en fråga ”vad har Swea att 
erbjuda mer än svensk kultur och språk?”. Jag sa att jag tycker 
att detta inte är lite, utan mycket för oss som lever i en helt 
grekisk omgivning. Jag tycker heller inte om att man alltid talar 
om att få nya medlemmar. expansion, expansion, det känns 
som ett kapitalistiskt slagord. fungerar vi bra så kommer vi 
att dra till oss nya medlemmar. Jag föredrar kvalitet framför 
kvantitet. Jag tror på viktigheten av att få tillhöra, få tillhöra en 
grupp där man kan vara så som man är. detta är en trygghet. 
Jag tror också att väldigt många av de kvinnor som finns här 
egentligen är trygga i sig själva. det är djärva kvinnor som 
vågade satsa allt i ett nytt land. detta innebär att man är stark 
hela tiden, stark för att klara sig och när man kommer till Swea 

så vill man bara få vara, man vill njuta av sitt svenska jag, man 
vill prata utan att alltid behöva förklara, man vill vara stolt över 
sin bakgrund. vi försöker att ha det trevligt tillsammans, och 
med trevligt menar jag inte något banalt. Jag vill att alla ska gå 
hem från våra möten och känna sig lyckliga.

Jag tycker det är jättebra på våra världsmöten att man tar upp 
lite aktuella frågor i Sverige just nu. Jag som bott i grekland i 
30 år behöver det. kanske man kan ha en aktivitetsbank på 
hemsidan, förslag på aktiviteter som har varit bra så att andra 
avdelningar kan ta efter. 

det jag tänker på mycket på sista tiden är just den svenska 
tråden som håller oss samman. att hitta det som är aktuellt 
just nu och det som verkligen känns viktigt. ”vad har vi som 
är unikt?” miljövård försöker man sig på överallt, vad är det vi 
svenskar gör inom miljövården som är speciellt? Design finns 
överallt, hur utmärker vi oss som svenskar? Svenska böcker 
och filmer?

I Aten finns en svensk-grekisk förening, här finns Skandinaviska 
kyrkan men jag känner att det kommer mindre och mindre folk. 
varför? lucia, Jul och midsommar är bra men kanske behöver 
vi hitta kryddan som förhöjer smaken. förnyelse och tradition? 
fördjupande i traditionen?

hur gör ni i Swea athens 
för att ta hand om och behålla era medlemmar?

birgitta koniali, ordförande Swea athenS



34 30år
1979 - 2009

SWEA Zürich firar 20-årsjubileum på lyxhotell
Ja, nu är det dags att SWEA fira, ja, nu är det 20-årskalas

vi var runt nittio festklädda gäster som 
samlades för att fira SWEA Zürichs 
20-årsjubileum på hotell widder den 26 
september. Swea Zürichs styrelse under 
ledning av ”festgeneralen” annemarie 
bratt hade satt ihop en välplanerad, trev-
lig och rolig fest, som vi alla sent kommer 
att glömma! den svenske ambassadören 
i Schweiz, per thöresson, med vackra 
frun dorkas bidrog till att förgylla kvällen 
och harry landau, ambassadråd, ställde 
upp som trevlig och spirituell toastmas-
ter. det var speciellt roligt att se att Sweor 
i alla åldrar hade samlats för att fira. 

kvällen inleddes med en drink i foajén, 
där samtliga gäster, på riktigt galamanér, 
blev fotograferade i trappan av en 
kvällens fotografer. därefter avnjöts en 
härlig fyrarättersmiddag avslutad med 
kaffe och petit fours. Under middagen 
bjöds det på underhållning och 
danspaus.

gästartist var Sylvia vrethammar som 
i år firar 40-årsjubileum som artist. 
tillsammans med gitarristen och 
malmögrabben leonard axelsson gladde 
hon oss med både gamla örhängen som 
”eviva españa” och ”tycker om dej” 
(dem minns ni väl?) och medryckande 
sambarytmer. Stort tack, Sylvia, vi tycker 
om dej också!

S för Svensk och w för kwinna, e för evig, 
a för glad...
kvällens stora överraskning stod 

styrelsen för med en bejublad sånginsats 
med specialskriven text till 34:an. 

världvid vänskap har det kallats, det som 
håller oss vid liv
flera av de tidigare ordförandena i 
Swea Zürich var på plats eller hade 
skickat hälsningar och allas vår ”moder 
Swea”, agneta nilsson, hade skickat en 
videohälsning där hon skålade för vår 
avdelning i champagne. 

grattis, kära Swea, du hör oss sjunga....
en av höjdpunkterna var nog ändå när 
alla Swea-män stod upp och sjöng ”Ja, 
må hon leva” för Swea Zürich – inte ett 
öga var torrt, så vackert var det!

här i Zürich bjuder Swea alltid på en 
trevlig kväll, som blir sen och inte alltid 
passar tramens tidtabell
efter middagen blev det lottdragning med 
trettio fina priser. Den lyckade festen 
avslutades med dans till bandet ”moody 
tunes”, som spelade under hela kvällen 
och hade övat in nästan hela abbas 
repertoar till detta tillfälle. inte nog med 
det, de hade även lärt sig ”flickorna 
i Småland” med den speciella Swea-
texten av louise enhörning, som sjöngs 
av gästerna.
på alla gästers vägnar vill jag framföra 
mitt varma tack för en mycket trevlig 
jubileumsfest – vi ser fram emot 
25-årsjubileet! 

text: SUSanne hederoth, Swea Zürich

1. Swea ZürichS StyrelSe, SUSanne hederoth,     
 liSelotte SkÅrner och chatarina ericSSon
2. eliSabeth Zeller, ingrid brUcker och anna  
 Seefeldt
3. Sven olof och SUSanne hederoth
4. lena willoch, eva von USSlar, catharina  
 ericSSon och gerd dietrich
5. JenS och liSa garby och laila vÅgman

   1.

2.      3.

     5.     4.

avdelningen
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Bed & Breakfast 
i Beverly Hills

Marianne Sample
Tel +1-310-553-5268 

msdesign@mariannesample.com

Rum med privat badrum (queen size 
säng). TV, video och privat garage.  
Gångavstånd till berömda Rodeo Dr., 
sightseeing och bussförbindelser överallt.  
$95/natt

viga glasserie framtagen av San francisco-Swea
text: carin bergman-hayaShida, Swea San franciSco och anna SJöblom

foto: bJörn lofterUd foto: charleS hammarSten / ibl bildbyrÅ

När San Francisco-Swean Carin Bergman-Hayashida fick förfrågan av Storkyrkan i Stockholm 
att ta fram produkter till Storkyrkoboden inför tronföljparets bröllop, tänkte hon genast: svenskt 
hantverk, tidlös elegans och funktionalitet.

Carin berättar: ”Alla moment under projektet har varit otroligt lärorika: från att välja Sofia Bergmans design, till att vara med på 
Skrufs glasbruk i Skruv, Småland. Vägen till den färdiga produkten har varit lång och oförutsägbar, men samtidigt väldigt spännande. 
Slutresultatet är något jag är väldigt stolt över. De elgeganta vaserna och skålarna, som också kan användas som ljuslyktor, har tagits 
fram för att passa både till vardags och fest. Jag kan föreställa mig att de kommer att bli klassiska bröllopspresenter i många generationer 
framöver: även om serien tagits fram med tronföljarparet i åtanke vilar bärnstensringarnas symbolik just i tvåsamheten och det är ju en fin 
tanke för oss alla. Det behöver inte vara en bröllopspresent - bärnstensringarna representerar ju inte bara romantik, utan även tvåsamhet i 
vänskap.

För mig var det viktiga med projektet att en del av vinsten går till Storkyrkans stödförening. Jag ser hur mycket Storkyrkan används och 
uppskattas av turister likaväl som stockholmare - och kyrkan behöver vårt stöd. Varje jul när min dotter och hennes man kommer hem 
från New York, ser vi till att gå dit på julkonsert. Vi slås alltid av hur mäktigt det är att sitta under de vackra tegelvalven och lyssna på 
den stämningsfyllda musiken. Kyrkan bistår med så mycket utöver tro och jag känner verkligen att Vigas succé kan gynna Storkyrkans 
aktiviteter och underhåll.”

Efter några veckors exklusiv försäljning i Storkyrkoboden, påbörjades i november lanseringen av Vigaserien runtom i världen.
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Karolinska Institutet, KI, i Stockholm 
grundades av Carl XIII år 1810 som ett 
”institut till danande av skicklige fältläkare”. 
Det var efter kriget med Ryssland (1808-
1809) och KI öppnade som ett lärocentra 
för kirurger. Något år därefter började man 
även utbilda läkare i allmänhet. Idag, 200 
år senare, är KI ett välkänt namn och ett 
av världens ledande medicinska universitet. 
Här bedrivs omfattande forskning och 
studenterna kan välja mellan ett 20-tal 
utbildningsprogram. Under åren har man 
fostrat stora forskare, som till exempel Jöns 
Jacob Berzelius som uppfann det periodiska 
systemet för de kemiska ämnena och 
Åke Senning som 1958 var den förste att 
operera in en pacemaker. KI har dessutom 
som enda universitet den stora äran att varje 
år utse nobelpristagarna i Fysiologi eller 
Medicin. Alfred Nobel var själv intresserad 
av medicinsk forskning och utförde bland 
annat experiment med blodtransfusioner. 
Att KI utser nobelpristagare har bidragit 
till att universitetet blivit ett välkänt namn 
runtom i världen.

banar väg för donationer
Med anledning av 200-årsjubileet har KI 
sedan tre år tillbaka bedrivit kampanjen 
”Genombrott för livet” för att samla in 
medel till medicinsk forskning. Målet är 
en miljard SEK och under hösten 2009 
hade redan 70% av den summan samlats in. 
Insamlingen kommer att fortgå även under 
2010 och de insamlade medlen kommer 
främst att gå till intresseområden inom 
vilka KI kan göra avgörande medicinska 
genombrott de närmsta åren. Prioriterade 
forsknings- och utbildningsområden är 
exempelvis cancer, hjärt-kärlsjukdomar och 
global hälsa. 

Ordförande för den svenska 
kampanjkommittén är SWEAs 
hedersordförande Prinsessan Christina, 
fru Magnuson, som bland annat har lång 
erfarenhet från både svenska och 

internationella Röda korset. Kommittén 
bistår KI med ett större kontaktnät och 
bland medlemmarna återfinns även Stefan 
Persson, styrelseordförande för H&M. 
För Prinsessan Christina - som också är 
hedersdoktor i medicin vid KI - var det 
självklart att tacka ja till uppdraget som 
kampanjkommitténs ordförande. 
- Medincinsk forskning är livsviktig. Blir 
vi sjuka så kommer det också vara oerhört 
viktigt att Sverige har egen forskning på 
hög nivå, menar hon.
Även om hon anser att alla 
forskningsområden är lika angelägna, så 
lägger Prinsessan Christina särskild vikt 
vid diabetes-, cancer- och åldersfrågor. 
Områden där KI ligger långt framme 
forskningsmässigt. 

Den svenska regeringen annonserade 
förra året om ökade anslag till forskning 
inom en rad utvalda områden - ett 
välkommet initiativ även om det till varje 
enskild institution inte innebär några 
jätteanslag. Det är nu även möjligt att 
donera avkastning från aktier till forskning 
och i vissa fall har familjestiftelser 
grundats för att skänka medel till KI. 

Donationerna till KI kan vara allmänna, 
utan att destinationsområdet specifieras, 
eller riktade till en viss forskare eller 
forskningsområde.
I USA är det vanligt att stödja 
forskningsprojekt genom privata 
donationer, men för svenska lärosäten är det 
en nyhet. 
- Visionen är att hjälpa människor och låta 
donationerna komma patienterna till nytta, 
förklarar Harriet Wallberg-Henriksson 
som är rektor på KI sedan 2004, och 
dessutom den första kvinnan på den posten 
i universitetets historia. Vår strategi är att 
vara ledande inom medicinsk forskning, vi 
måste kunna konkurrera på samma villkor 
som andra stora internationella universitet. 
Det är spännande att bryta ny mark och 
till vår stora förvåning har det gått över 
förväntan, berättar hon.
Harriet Wallberg-Henriksson får medhåll 
av Prinsessan Christina, som berättar att 
insamlingen gått bra, särskilt med tanke på 
den finansiella situationen. Anledningen 
tror hon dels är att medicinsk forskning är 
ett angeläget ändamål, dels att insamlingen 
är kopplad till KI:s 200-årsjubileum.

från fältsjukhus till ledande inom 
medicinsk forskning 
- karolinska institutet fyller 200 år

karolinSka inStitUtet

text: anna SJöblom

harriet wallberg-henrikSSon och prinSeSSan chriStina, frU magnUSon.        foto: Ulf Sirborn 

karolinska institutet i Stockholm, ett av världens främsta medicinska universitet, fyller 200 år. 

Det firas med ett fullspäckat jubileumsprogram under hela 2010. Sedan tre år tillbaka pågår 

även en insamling för att stödja forskningen vid universitetet. 
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insamling även i USa
I USA pågår sedan några år tillbaka 
en insamling till KI via organisationen 
”Friends of Karolinska Intitutet”. 
Ordförande för den amerikanska 
kampanjkommittén är Barbro Osher, 
som grundade SWEA San Francisco 1982. 
Hon och hennes make Bernard Osher var 
också de första att stödja insamlingen till 
KI.
- KI är även i USA en välkänd och ytterst 
respekterad institution i den medicin-
vetenskapliga framkanten. Vi vet att alla 
insamlade medel hamnar på rätt plats, säger 
Barbro Osher.

Makarna Osher har även genom en 
tidigare donation instiftat ”Osher 
centrum för integrativ medicin” vid 
Karolinska Institutet. Här bedrivs 
forskning kring och utvärdering av 
alternativa behandlingsmetoder för 
eventuell integrering i västerländsk 
medicinsk utbildning och vård. 
Genom etableringen på KI bildades en 
samarbetstriangel mellan University 
of California, San Francisco, Harvard 
University och KI.
- Bakgrunden till detta är att vi fann, 
att man i västra USA för varje traditionellt 
läkarbesök också sökt ett antal olika 
alternativa lösningar. Utvecklingen ser 
likadan ut i Sverige och vi tror att en 
vetenskaplig utvärdering är av stor vikt 
för eventuell integrering i vår medicinska 
utbildning och vård. Hälsoproblem är som 
bekant oftast globala och det är därför 
viktigt att se både forskning och vård i 
ett globalt perspektiv. Det gör man på KI, 
säger Barbro Osher.  

arrangemang i Sverige och utomlands
Invigningen av jubileumsåret sker på 
KI den 11 januari 2010 och kommer att 
direktsändas på universitets hemsida. Under 
året kommer sedan mycket att hända: allt 
från vetenskapliga symposier och besök av 
utländska forskare, till en månatlig ”öppen 
scen” där KI-anställda och -studenter kan 
visa upp sina färdigheter.

Förutom aktiviteterna i Stockholm, 
inkluderar jubileumsprogrammet även 
två internationella evenemang. Dels i 
Washington, där KI sambarbetar med 
National Institutes of Health (NIH) och 
svenska ambassaden på vårens tema ”hälsa”. 
Det blir ett vetenskapligt seminarium 
den 22 april, följt av en jubileumsbankett. 
Under våren kommer dessutom en KI-
fotoutställning som bygger på Lennart 

Nilssons världsberömda foton att hållas i 
Alfred Nobel Hall på House of Sweden. 
Även allmänheten är välkommen att besöka 
utställningen.

I Singapore – som är det land KI 
samarbetar mest med efter USA - 
kommer det att arrangeras vetenskapliga 
samt populärvetenskapliga seminarier, 
studentaktiviteter och en bankett i oktober.

Den 13 december 2010 – KI:s egentliga 
födelsedag – kommer slutligen en luciabal 
att arrangeras av universitetets studenter. 

Ett tecken på att KI blickar framåt och 
satsar på framtiden. 
Många stora genombrott inom medicinsk 
forskning är nära och även Sweor och 
SWEA-avdelningar kan bidra till denna, 
kort sagt, livsviktiga insamling. 

Läs mer om kampanjen ”Genombrott 
för livet” och hur man går tillväga för att 
donera på www.ki.se/donationer eller 
www.friendsofki.com. Eller gå in på 
Karolinska Institutets annonsbanner på 
www.swea.org - där finns en särskild häls-
ning och information från KI till Sweorna!

     
 fakta karolinska institutet:

• karolinska institutet grundades 1810 och är ett av europas mest 
framstående medicinska universitet

• karolinska institutet är Sveriges enda universitet specialiserat på medicin
      • nobelförsamlingen vid karolinska institutet utser årligen nobelpristagaren  

 i fysiologi eller medicin
• karolinska institutet står för cirka 45 procent av Sveriges akademiska 

forskning inom medicin. varje år presenteras cirka 380 avhandlingar och 
 fler än 4 400 internationella vetenskapliga publikationer
• genom karolinska institutets unika 
      innovationssystem bildas årligen 5–7 spin off-bolag
• karolinska institutet har 3 600 helårsanställda, 316 professorer, drygt 
 2 000 doktorander och cirka 5 500 studenter
• karolinska institutet har en omsättning på drygt 5 000 miljoner kronor

 fakta friends of karolinska institutet:

• friends of karolinska institutet är en amerikansk stiftelse som aktivt stöttar 
karolinska institutets kampanj "genombrott för livet" i USa

• Friends of Karolinska Institutet är organiserad som en non profit-
 organisation och åtnjuter i enlighet med amerikanska skatteregler 

skattebefrielse
• Styrelsen leds av barbro osher, generalkonsul i San francisco

bernard och barbro oSher                                                                                                            foto: privat

karolinSka inStitUtet
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Jag har alltid sett det som en förmån att jag 
har fått bo och arbeta i så många länder. 
men var jag än varit så har jag bara haft 
ett fosterland. det land där jag föddes och 
gick i skolan kan aldrig bytas ut. hur långt 
rötterna än tänjs ut så brister de aldrig. 
Jag funderar ibland på ordet fosterland. i 
motsats till fosterföräldrar som betecknar 
ett substitut för de riktiga föräldrarna.
vad skall vi då kalla de länder som tagit 
emot oss på bra eller dåliga sätt - kanske 
styvmorsländer. det har blivit några stycken 
under livet och alla har lärt mig något, 
gett mig vänner som aldrig försvunnit och 
de som jag inte minns längre, bjudit på 
upplevelser och kunskaper som jag inte 
kunnat få här hemma. och troligen gjort 
mig mer vidsynt och nyfiken på det som är 

annorlunda.
I SWEA kan man känna att det finns 
en speciell öppenhet och tolerans 
och beredskap att lyssna på andras 
erfarenheter. Vi vet att det finns många 
sätt att leva på som är lika bra som vårt.

man kan åka ut i världen av många 
orsaker. Nyfikenhet och kärlek är väl de 
vanligaste till en början, men sedan blir 
det nog familj och arbete.
Ju yngre man är desto villigare är man att 
adaptera det nya landets alla normer och 
seder.
men rötterna i fosterlandet börjar skava 
och dra med tiden och man bli alltmer 
svensk och hemlängtan kan bli svår. 
Särskilt om man har barn och partner 
som inte delar ens längtan. men allt har 
blivit lättare nu, med e-post och Skype 
och snabba flygförbindelser. Vi lever ju 
inte på kristina och karl oskars tid. men 
de som flyttar hem märker snart att det 
inte är samma land som de lämnat, även 
här drar nya vindar fram. då är det skönt 
med de svenska Swea-föreningarna, som 
förstår hur det känns.

först
mitt första styvmorsland var tyskland när 
jag hoppat av gymnasiet en termin och 
var barnflicka i Baden Würtenberg. Den 
tyska grundligheten präntades in i mig 
med daglig golvtvätt och strykning. Jag 
fick min första fylla när husfar tvingade 

i mig ett halvliterstop besk öl under 
midsommarfesten och jag fick allt i retur 
bakom ett träd medan fyrverkerierna small 
på himlen. annars satt jag i min vindskupa 
och lyssnade på den amerikanska 
popkanalen och skrev brev hem till min 
älskling. Jag gick upp tre kilo på grund 
av goda salta brötchen till frukost. men 
tyskan fick jag i mig i ryggmärgen utan att 
plugga grammatik som jag inte älskade.

i england serverade jag high tea långt 
ute på landet iklädd blå nylonrock. på 
kvällarna låg jag och läste Somerset 
maugham på taket utanför mitt mycket 
blommiga rum. kakorna minns jag än och 
jag kan laga goda sallader på engelsk vis. 
men värdinnans ord gäller nog än. -you 
are not a gardener, sa hon när jag låg i 
rabatten. cider blev min favoritdryck på 
puben i stället för det ödesdigra ölet. 
det blev en omgång till i england med 
guidejobb till Skottland.
vad jag njöt av en stilla sherry i baren när 
alla gästerna var installerade på sina rum. 
finns det någon mer än jag som dricker 
sherry i dag?

da capo
USa lockade mig många gånger. Jag hade 
tur och fick åka i en öppen, röd Porsche 
över hela kontinenten till oregon där 
jag gick runt till alla tv-stationer tills jag 
fick ett jobb som kunde betala resan 
hem. efter Journalisthögskolan åkte jag 

      Styvmorsländerna har mycket gott i sig
text: Ulla rydberg nyman, Swea öreStad 
foto: privat

berätta om mormorprojektet!
vi i Swea orange county är i inledningsstadiet av ett nytt samarbete som vi kallar mormorprojektet.
vi har sedan årets början en medlem som också är medlem i Svenska Skolföreningen i orange 
county. hennes uppgift är att vara en länk mellan Svenska Skolan i o.c. och Swea o.c. 
mormorprojektet går i stort sett ut på att en del barn i svenska skolan inte har sina mor- och 
farföräldrar nära sig, men är i behov av någon som kan agera reservmormor, -morfar eller -farmor, 
-farfar. vi skulle vilja se att våra medlemmar ställde upp som ett stöd för dessa barn och deras 
föräldrar. 
Vi har börjat vårt arbete genom att vi inom SWEA O.C. under midsommarfirandet på Svenska 
Skolan ställde upp som personal så att mammor och pappor kunde ägna sig åt sina barn istället 
för att servera korv, våfflor m.m.Vår önskan till svenska skolan är att fler av dem anmäler sig som 
medlemmar i Swea o.c. så att vi kan samordna de ungas nytänkande med vår egen erfarenhet.

annette Åsberg, ordförande Swea orange county
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tillbaka och frilansade ett tag. men varken 
pengarna eller kärleken räckte till för att 
jag skulle stanna. ingen av oss vill ge upp 
sitt fosterland den gången. långt senare 
bodde jag med min familj i palo alto i 
kalifornien några år. USa har gett mig 
mycket glädje och fina vänner. Energin, 
leklusten och generositeten skulle jag vilja 
bevara i mig.

mitt första muslimska styvmorsland var 
tunisien där jag tillbringade en sommar 
som guide.
det var öppet och tolerant och ingen 
hade hört talas om fundamentalism. Jag 
lärde mig tala franska med nordafrikansk 
brytning. det räckte ändå inte för att 
vinna någon dispyt med min skarpa 
hotellvärdinna under en sommar i paris.

irak behandlade mig inte illa, men gav mig 
en svårare läxa. kulsprutor på taken, ont 
om mat och vägspärrar i ett land i krig mot 
iran. den krypande känslan av att inte leva 
i en rättstat. att minsta förseelse kunde 
få en att hamna i fängelse utan dom. 
Jag vågade inte avslöja mitt yrke och när 
vi talade om Saddam hussein kallade vi 
honom Sune för att inte någon skulle kunna 
anklaga oss för förräderi. det blev ingen 
lång vistelse där. vi bodde nära gasverket 
och klisterremsorna på fönstrena vittnade 
om att glassplittret kunde spruta in över 
barnens sängar om bomberna föll.
men jag tänker ännu på de stjärnklara 
nätterna vid vattenreservoaren med 

vildsvinbiffar som stekte på ett fotgaller. 
och på kulturens vagga mellan eufrat och 
tigris. och på de fria kvinnorna i irak som 
nu hamnat under fundamentalisternas 
styre och måste börja bära slöja och sluta 
jobba. och känner stor tacksamhet över 
mitt fosterland förstås.

exotiskt
ända var mötet med qatar vid arabiska 
viken mycket mer exotiskt. här bodde ett 
folk som för bara några årtionden sedan 
levde på pärlfiske och som beduiner eller 
pirater. och går klädda i fotsida dräkter, 
svart för kvinnor och vitt för män. (Som tur 
var gällde det inte oss.)
de hade inte själva riktigt 
kommit över chocken att 
pengar sprutade upp ur 
jorden och var vilsna i sin 
rikedom bland lyxbilar, 
guld och diamanter utan 
att kunna hitta något 
värde i till exempel ar-
bete. de hade tjänare 
till allt. men numera är 
jag mäkta stolt över mitt 
gamla styvmorsland som  
är en föregångare i mo- 
dernt tänkande på den 
arabiska halvön. titta bara  
på aljazeeras relativt fria 
nyhetsbevakning. 

vår familj hade en 
ovanligt harmonisk till- 

varo där, vi hade tid för varandra och 
tjänstefolk som tog över de tråkiga 
sysslorna. men avrättningsplatsen fanns ju 
där och tjänarna från till exempel pakistan 
och filippinerna behandlades förfärligt illa 
i diktaturen.  

vi Sweor har fått en skatt genom att vi får 
smaka på så många olika rätter på jordens 
smörgåsbord. det är både en glädje och 
en sorg. Ju fler platser och människor man 
mött desto fler måste man längta till och 
sakna.
men det är det värt.

berätta om Swea 
philadelphias 
småbarnsgrupp!
 
Bland SWEA Philadelphias medlemmar finns 
många familjer med små barn som inte går i skola 
eller förskola. det har därför varit naturligt att 
starta en småbarnsgrupp för att tillgodose dessa 
medlemmars behov. gruppen har varit aktiv i 
många år och har ändrats och utvecklats utifrån 
medlemmarnas intresse och barnens önskemål.
Nytt för i år är en månatlig ”småbarnsfika” hemma 
hos en Swea. vi träffas i ett par timmar för att leka 
ute eller inne samt tar en fika tillsammans. Barnen 
älskar att få åka hem till andra för att leka med nya 

leksaker och träffa svenska kompisar. I SWEA Philadelphia finns sedan länge ett väl etablerat och mycket populärt ”morgonfika” en 
gång per månad, vilket har gett inspiration till ”småbarnsfikat”. Det ger mammor med små barn möjlighet att delta i en träff och ta 
med sig barnen som samtidigt har roligt.
Inom ramen för småbarnsgruppen kommer vi även i vår att köra igång lekträffar i olika parker som en stående utflykt varje månad. 

                                               maria fogelström och ann-charlotte göransson, Swea philadelphia
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hur kan vi hjälpa våra barn att behålla det svenska språket så 
bra som möjligt när vi bor i utlandet? Det finns en hel del man 
kan göra, dessutom är det mesta både roligt och enkelt att göra 
hemma till vardags.

det svåraste kan vara den självdisciplin man behöver ålägga sig 
som förälder och föredöme. för barnens skull bör vi föräldrar 
tala svenska utan inflikade ord på andra språk. Om de vuxna 
blandar till exempel svenska och spanska i en salig röra är 
det inte lätt för barnen att veta vad som är ”riktig” svenska. 
att komma till Sverige och försöka köpa en tågbiljett på en 
hemmagjord mix av svenska och spanska är sannolikt inte 
särskilt trevligt.

håll språken rena
vi vill ju ge våra barn en så ren svenska som möjligt. att barnen 
sedan sinsemellan blandar språk och använder dem i olika 
kreativa kombinationer är acceptabelt så länge de vet vad de 
gör. när de vet vad som är svenska och vad som är spanska 
samt är medvetna om att de blandar språken finns ingen 
anledning till oro. 

för att behålla och utveckla det svenska språket kan man 
välja olika strategier. en metod är att bestämma att svenska 
alltid talas mellan familjemedlammarna, även när man har till 
exempel spansktalande gäster. i en annan familj kanske barnen 
talar svenska med mamma Ulla och engelska med pappa 
glenn men spanska när man är tillsammans hela familjen. när 
gammelmormor från tyskland kommer...ja, vad gör man då? 

Ska barnen lära sig tyska av henne, eller ska hon knaggla sig 
fram på sin gamla skolengelska? båda varianterna är 
möjliga. 

använd språket väl
med de minsta barnen kan de mesta bli en lek. barnramsor, 
ordlekar och barnvisor är gamla beprövade kort för 
språkinlärning, liksom bildböcker. peka gärna på bilderna, säg 
vad de föreställer och titta på detaljer. är alfons glad på bilden? 
varför är han inte glad? vilken färg är det på mållgans tröja? 
nämen, är det ett hål i tröjan? nej, det är det ju inte. Så bra att 
du såg det.
  
Man får lov att vara specifik när man talar med barnen. Istället 
för att säga ”Ställ den därborta” är det bättre att säga ”Ställ 
den tunga vasen mitt på soffbordet”. använd alla ord, beskriv 
och måla med språket. det är bra även för oss vuxna, då är det 
mindre risk att vårt modersmål rostar.
   
barn med ett annat skolspråk än svenska kan ha svårt för att 
läsa och skriva på svenska. Svenska böcker i kombination med 
talböcker samt serietidningar och filmer är en hjälp. Läs, lyssna 
eller titta tillsammans och diskutera efteråt.

pinsamma föräldrar
hemma kan man tejpa fast lappar med svenska ord på saker, 
möbler, kläder och annat. be att mor- och farföräldrar berättar 
om sin barndom och läser böcker och berättar sagor. hjälp 
barnen att skriva brev till kusinerna i Sverige. det kan man göra 
på många sätt, till exempel genom att klippa ut ord ur 
tidningar/utskrifter och klistra ihop till meningar.
    
äldre barn kan tycka att det är intressant att fördjupa sig i 
en hobby eller sport på flera språk med hjälp av litteratur, 
filmer eller källor på internet och kanske ungdomsläger i 
Sverige. Samtidigt är tonåren den period som kan få även ett 
välutvecklat modersmål att stagnera eftersom familjen inte 
längre dominerar barnets värld på samma sätt som tidigare. 

allt är värdefullt
då kan det också kännas genant att tala svenska utanför 
hemmet och att ha föräldrar som talar landets språk, till 
exempel spanska, med brytning. min erfarenhet är dock att 
ungdomarnas intresse för familjens språk ofta återkommer 
efter några år. 

i en syskonkull kan barnen av olika skäl ha varierande nivåer 
på sina svenskkunskaper. det äldsta barnet kanske tillbringade 
tio år i Sverige, medan det yngsta föddes i det nya landet. 
mellanbarnet kan ha mycket lätt för språk medan den äldste 
är dyslektiker. vi är alla olika, men språkkunskaper alltid är 
värdefulla, oavsett nivå.

Simon var tio år och tvåspråkig när jag lärde känna honom. 
han var en varm, intensiv och konstnärligt begåvad person. när 
Simon föddes fann man att han hade downs syndrom. ingen 
visste om han någonsin skulle lära sig att tala, men när han 
gick bort i tonåren var han tvåspråkig, på sitt eget sätt. Jag tror 
att det berikade hans liv.       

Att stötta två- och flerspråkiga barn 
text: Soile laZarZ, Swea north carolina 
foto: maria fogelStröm, Swea philadelphia
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kungligt tack vare Swea
för några år sedan när jag var på Swea-möte i berlin träffade jag inger 
Schuberth, Årets Svenska Kvinna 2008. Jag fick då reda på att Inger är 
specialist på gustaf ii adolf: hon guidade oss på en tur till lützen.

Jag kunde då berätta för henne att min farfar, harald Sörensen-ringi 
(1872-1912), hade gjort den staty av gustav ii adolf som står på torget i 
Sundsvall, till minne av att han grundade staden 1624. Statyn restes 1911 
med pompa och ståt. det var ju lämpligt att farfar skulpterade den, eftersom 
han var uppväxt i Sundsvall, hans far var ingenjör vid tundals sågverk.

farfar studerade i paris och var representerad på parissalongen i början 
av 1900-talet med skulpturen ”la nuit”, som vi nu har en kopia av hemma 
och på museet i Oslo finns en annan i brons. Han delade ateljé i Paris med 
carl eldh och hade även en ateljé i bretagne. tyvärr dog han tidigt och hann 
inte bli berömd, men vi har flera mycket söta bronsfigurer, bland annat en 
av isidora duncan som stod modell för honom i paris.

när vi förra året tömde min fars kusins hem, fanns där en modell till gustav 
ii adolf-statyn i Sundsvall (50 centimeter hög) och inget var väl bättre än att 
inger skulle få den! efter en resa som förde skulpturen via norra latin och 
västergötland står den nu i ingers bibliotek i wachtberg utanför bonn.

Jag är jätteglad att den har fått en värdig plats – och det tack vare Sweas 
härliga nätverk, tänk så bra!

text: vipS valliS, Swea london
foto: inger SchUberth, Swea köln/bonn

namn: pia Stålsmeden, Swea wien
 
vad betyder Swea för dig?
 
både spänning och oro fanns när vi lämnade Sverige för ett nytt land. Jag 
hade hört talas om Swea, men visste inte vad det innebar att vara medlem i 
föreningen.

Jag tog omedelbart kontakt med Swea i wien. efter en vecka i min nya 
hemstad blev jag en av Sweorna och upptagen i den varma gemenskapen.
 
Swea wien har ett mångsidigt programutbud, som gjorde att jag snabbt lärde 
känna wien genom alla aktiviteter. genom Swea har jag fått nya vänner och 
erfarenheter för livet.

Swedish women’s educational assocation international, inc.
www.swea.org

Medlemskort 2010

Namn

SWEA-avdelning
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    SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med ungefär 8000
    svenska kvinnor i 77 avdelningar och 34 länder. 

Vi är den största Sverigefrämjande organisationen utanför    
Sverige och vårt syfte är att sprida svensk kultur och tradition. 

SWEA ger donationer och stipendier på cirka 2 miljoner kronor 
per år.

SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation som utgör 
    ett nätverk och skyddsnät för svenska kvinnor utomlands 
    och ett starkt stöd för den svenska industrin ute i världen.

 
idén med kort varsel-gruppen är, att när man känner 
för att göra något och vill ha lite sällskap skickar man 
bara ut ett e-mail. de som sedan har tid och lust 
behöver inte höra av sig, utan dyker bara upp. 
kommer det ingen - vilket ännu ej har hänt - 
har den som skickat ut e-mailet fått gjort/sett de 
hon ville i alla fall! vi är idag 28 av avdelningens cirka 
100 medlemmar. Här i Barcelona finns här mängder 
med saker att se och göra, till exempel utställningar, 
promenader, museer, luncher, bio, middagar...men 
ändå känns det som om det roligaste är att få träffas 
och ha det trevligt tillsammans.
 
Denna gruppen kan vara bra för en nyinflyttad att lära 
känna andra Sweor och den nya staden. det är även 
bra för “gamla” Sweor att lära känna varandra.
 
gunilla andersson, Swea barcelona

fr.v. lillemor Sallander, lillemor roSendahl, 
gUnilla anderSSon, eva ehrnberg, ami Svedebo och gUnilla häll.

Sweas kansli i nya lokaler
foto: katarina von kantZow cape, Swea San diego

britta armStrong, helena litwak, Sofia franSSon krall och katarina 
von kantZow cape pÅ nya kanSliet i San diego

Sofia franSSon krall och helena litwak tar platS vid Skrivborden

berätta om Swea barcelonas kort varsel-grupp!

I augusti i år flyttade SWEA International in i 
nya kontorslokaler i San diego.
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Jag föddes i Stockholm och växte upp på Narvavägen där jag 
fortfarande delvis bor. Vi var en stor familj med sex barn (dina, 
mina, våra). Mina föräldrar var läkare och vi hade även praktik 
i hemmet. Skolan var jag aldrig förtjust i och blev redan vid 14 
års ålder skickad till min bror i Berkeley, Kalifornien. Det var 
1968, studentrevolt och rätt omtumlande för en bortskämd unge 
som snabbt fattade att världens centrum inte var Östermalm i 
Stockholm. Martin Luther Kings mördare greps, Bobby Kennedy 
sköts och det var krig i Vietnam, unga pojkar rev sina draftcards 
och gick under jorden. Det var en omtumlande period. 

Jag fick snart smak på att vistas utomlands och gjorde mitt bästa 
att få tillbringa ungefär varannat år i Frankrike, Spanien och 
England. Efter studenten stack jag till Lima, Peru, där jag blivit 
blixtförälskad i en svensk-peruan. Livet var kul, jag arbetade som 
fotomodell och fortsatte med det när jag så småningom hamnade 
i Paris.
 
I Paris träffade jag Mannen i mitt liv - Eric Rochat, fransk 
filmproducent som just hade avslutat inspelningen av Story 
of O/Histoire d´O. Under de kommande åren drev jag en 
bantningsklubb (där alla blev smala som vinthundar förutom jag 
själv, som blev tjock). Sedan startade jag också Kråke’s, en svensk 
restaurang på 9 rue d’Aboukir vid Place des Victoires. Jag stannade 
i Fankrike till 1985 då jag reste hem till Sverige för att rädda 
släktgården Tomarp som jag byggde om till hotell och restaurang. 
 
I dag heter det Tomarp Gårdshotell och har ett utmärkt kök och 
20 rum. Hotellet är fyrastjärnigt och väl värt ett besök. I dag har 
jag arrenderat ut det till personalen som gör ett förträffligt jobb. 
 
Eric och jag hade en relation av och till i 28 år, den resulterade i 
vår dotter Morgane som idag är 21 år. 2001 bestämde jag mig för 
att flytta tillbaka tillbaka till Frankrike för att ge Morgane tillfälle 
att lära känna sitt fäderneland. Vi flyttade in i en charmig lägenhet 
alldeles vid slottsparken i St Germain en Laye och Morgane 
började i Lycée International. 
 
Jag hade sedan flera år tillbaka börjat skriva om mat i tidningen 
Amelia, där jag hade min egen spalt i nio år. Jag skrev också för Vin 
& Sprit och höll föredrag och att “Våga välja okänd väg” – det har 
jag alltid varit bra på. Tur att jag inte hade facit i hand när jag satte 
i gång mina projekt, då hade de inte blivit av och livet hade varit 
oändligt mycket tråkigare.  
Tre böcker har jag hunnit med att skriva för Bonniers förlag: 
”Äpplen - en god svensk historia”, ”Kråkes kök” och ”En tunn bok 
om att vara tjock”. Sedan dök TV4 upp och det blev en massa mat-
tvprogram och jag blev även Coops matprofil.
 

I dag driver jag ett tomtprojekt på Tomarp, beläget vid Österlens 
norra port, 1,5 timme från Kastrup. 12 tomter som jag hoppas ska 
komma bebyggas av trevliga utlandssvenskar som är intresserade 
av att ha ett landsställe med bra servicemöjigheter, stall, ekologiska 
grönsaker, närhet till golfbanor och hav och sjö. Det brinner jag för, 
jag har alltid älskat att bygga.
 
Sedan ett år tillbaka arbetar jag och min dotter med en 
Bed&Breakfast agentur i Sverige. Vi förmedlar bra boende av rum/
lägenheter och hus runt Sverige. Planen är nu att dra i gång Days 
in France och Days in Iceland och så småningom alla andra länder. 
Vi är alltid på jakt efter trevliga boendeobjekt från hela världen att 
förmedla. Så Sweor hör av er! 

Mitt matintresse fick jag som barn. Både mamma och mormor var/
är duktiga matmänniskor. Internationell matlagning och kryddor 
av alla slag har alltid förekommit i vårt hem. Jag har genom åren 
ätit mig jorden runt. Att skriva mat är som att skapa musik. Jag 
kan ligga och fundera på en rätt och känna doft och smak och höra 
ljudet av hur det låter när man tuggar en produkt. Efter ett tag 
blir man mer tonsäker. Det gäller att våga testa, ibland går det åt 
helsike men de gånger man träffar rätt blir det desto roligare. 

Jag har som grundregel att laga mat efter årstider, resten är en 
humörsak. Jag kan ställa mig och laga en rätt som tar hur lång tid 
som helst även om jag är ensam till middagen. 

När jag åker till Frankrike missar jag aldrig att dela en Plateaux 
d´huitres med min kompis Chantal. Jag älskar att handla mat i  
Frankrike, att gå på marknaden, tala med fiskhandlaren eller slaktaren 
är en kick. Jag försöker alltid att få tillgång till ett kök under mina 
besök, vilket brukar uppskattas av mina vänner som jag har för vana 
att våldgästa. Målet är att på sikt åter ha ett boende i Frankrike.

med frankrike i hjärtat - och på tallriken
text: krÅke lithander
foto: privat

kråke lithander har många järn i elden. mest känd är hon som matskribent och författare till 

tre kokböcker. i detta nummer av forum får vi lära känna henne bättre och i nästa nummer får 

vi ta del av hennes recept.
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     medlemSförmÅner

gynna vÅra annonSörer, SponSorer 
och SamarbetSpartnerS!

Swea forUm
1,6 miljonerklubben
alfa moving
a Swedish affair
british primary School Stockholm
days in Sweden b&b
folkuniversitetet
marianne Sample, b&b
Sigtunaskolan SShl
Smögenbadenalm equity
Sofia Distans 
Svenskt näringsliv
Swedish delight b&b
Svt world
tetra pak

Swea nytt- annonSör
friends of karolinska institutet

webb-annonSörer
alfa moving
firanu.se
folkuniversitet
friends of karolinska institutet
gottelisa
prenshop
Sigtunaskolan, SShl
Sofia Distans
Svenskt näringsliv
Svenskt tenn
Svt world
days in Sweden b&b

SponSorer
och SamarbetSpartnerS
the barbro osher pro Suecia foundation
beridna högvakten
capital hilton, dc
face Stockholm
the heimbold foundation
house of Sweden
ikea
SaS
Sunair
Svenska institutet
Svenskt näringsliv
Sviv, Svenskar i världen
Swedbank
volvo
nämnden för Sverigefrämjande
i utlandet, nSU:
Utrikesdepartementet
visitSweden
invest in Sweden agency
exportrådet 

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 

katerina-city hotel i moSkva
boka tre nätter betala för två, boka fyra nätter betala för tre. ankomst torsdag eller fredag. Specialpris 
vid bokning minst en vecka. erbjudandet gäller från nu och hela 2010. rabattkod: Swea. priserna inkl.
frukost, mini-bar wifi och fitness center. Specialpriser för grupper anordnas.

gÅ med i 1,6 milJonerklUbben/2.6 milJonerklUbben 
1,6 miljonerklubben arbetar ständigt för att skapa opinion för kvinnohälsofrågor.
medlemsavgifter:
Utlandsmedlemmar: 350:-/år
medlemmar i Sverige: 200:-/år
beställ nu kalendern för 2010
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).

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
Sveriges televisions utlandskanal Svt world sänder huvudsakligen svenskproducerade program från 
samtliga Svt-kanaler.  du får nyheter och fakta. musik, sport och natur. barn- och nöjesprogram. drama, 
debatter och kultur. dessutom två radiokanaler från Sveriges radio, radio Sweden och Sr p4.
i europa, afrika, asien och australien får du som Swea 15 månaders abonnemang för 12 månaders 
pris vid tecknande av ett nytt abonnemang. abonnemangsavgiften på dessa kontinenter är för 
närvarande Sek 1.358 per år. vid mottagning inom eU tillkommer svensk moms. förmånen gäller under 
första abonnemangsperioden. 
i december 2009 utvidgas sändningsområdet även till USa och kanada. medlemsförmånen gäller 
tyvärr inte vid mottagning i nordamerika, vilket beror på att fakturering sker via ett USa-baserat företag 
som inte har någon möjlighet att särbehandla olika abonnentgrupper. abonnemang i USa och kanada 
kommer att kosta USd 19,50/mån. en engångskostnad på USd 169 tillkommer för set-top-boxen.

billigare medlemSkap i Sviv
är du medlem i Swea har du möjlighet att bli medlem i föreningen Svenskar i världen, Sviv, för endast 
250:- (ord. avgift 500:-) läs mer på www.sviv.se
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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. 

Snälla flickor kommer 
till himlen, vi andra kommer 

hur långt som helst
www.friforetagsamhet.se

     medlemSförmÅner
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SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA
Gymnasie- och grundskoleutbildning åk 7-9. Utbildning på svenska eller engelska.
IB-program sedan 25 år med mycket goda resultat.
Mångfald av fritidsaktiviteter. Nära kontakter med högskolor och näringsliv.

SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET
Telefon: +46 8 592 571 00

www.sshl.se

SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLASVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA

ÖPPET HUS

Lördag 30 Januari

kl. 10-14
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