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SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA

Gymnasie- och grundskoleutbildning åk 7-9. Utbildning på svenska eller engelska.
IB-program sedan 30 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
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- Vad vi svenskor kan!
Det sa Ann-Marie Gustafson, SWEA Perth, när jag pratade med henne tidigare i 
vår. Hon syftade bland annat på sin egen resa som startade i värmländska Grums för 
att sedan passera Afrika, Asien och USA innan hon stannade i Australien. På vägen 
har hon bland annat hunnit studera, få barn och arbeta som Financial Manager i 
Nairobi, Kenya. På sidan 34 berättar Ann-Marie och Anneli Carson, också hon 
tillhörande SWEA Perth, om sig själva och om livet i Australien.

Att SWEA är ett intressant nätverk visar inte minst forskaren Catrin Lundströms 
studie av svenskor i USA, Singapore och på solkusten i Spanien. Vår organisation har 
legat till grund för hennes forskning och totalt har hon intervjuat nästan 70 Sweor 
bosatta i ovan nämnda områden. Läs mer om henne på sidan 26. 

På just solkusten anordnade SWEA Marbella en minimässa förra hösten – ett 
arrangemang som resulterade i en fördubbling av annonsörerna i SWEA-Bladet 
Marbella och många nya medlemmar. På sidan 14 berättar de om hur de gick till 
väga. Missa inte heller artikeln om SWEA Bangkok, som stöder ett re!exprojekt i 
"ailand, på sidan 22.

I det här numret möter vi också några av alla de SWEA Art-konstnärinnor som 
trä#as regelbundet för att skapa tillsammans. Vi får också veta mer om bokklubben i 
Oslo och var beredd på att det vattnas i munnen när matgruppen Kronärtskockarna i 
SWEA Rivieran berättar om sin verksamhet på sidan 37!

Vi möter även Cecilia Stråhle Enquist, som satsar på att komma med i det svenska 
landslaget till världsmästerskapen i distansritt i höst och Ulla Gudmundson, Sveriges 
första kvinnliga ambassadör i Vatikanstaten.

Med detta passar jag på att tacka för mig och lämnar nu över !tafettpinnen till nästa 
Forum-redaktör. Att göra SWEA Internationals tidning är ett uppdrag som ger 
enormt många nya kontakter – i hela världen!

Så, varsågod – slå dig ner och följ med på ännu en resa i vårt fantastiska SWEA-
land! 
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( SWEA, född ur en persons vision, har nu en imponerande 
omfattning och magnitud. Vi kan idag tala om ett globalt SWEA-
bälte med över 70 avdelningar. Betänk att i alla dessa avdelningar 
arbetar tusentals Sweor utan någon som helst ersättning som 
ambassadörer för Sverige. Vilken tillgång för SWEA, men även 
för Sverige! Det är alla vi Sweor som sprider svensk kultur och 
tradition dygnet runt, jorden runt, vi som stöder svensk industri 
genom hjälp till nyin!yttade att $nna sig tillrätta i sina nya 
hemländer; en service på plats från Sweor som vet vad svenskar 
efterfrågar och som kan ge initierade råd utifrån lokal kännedom. 
Det bästa av allt; vi Sweor gör detta utan egenintresse eller kostnad. 
Vi märker alltmer, hur denna insats uppskattas av de svenska 
företag som etablerat sig utomlands. 
 En annan viktig dimension i SWEAs verksamhet är de 
stipendier och donationer som är SWEAs mål och syfte. Tänk 
att SWEA lokalt och globalt under förra året delade ut cirka två 
miljoner svenska kronor!
 SWEA Internationals arbets- och årsmöte i Stockholm i 
april tog en oanad vändning, då vår globala organisation drabbades 
av det isländska vulkanutbrottet som spred aska i Europas luftrum. 
Följden blev stängda !ygplatser och inställda !yg när !era av 
våra styrelseledamöter redan var på väg. Några lyckades boka om, 
medan andra $ck vända hem igen. Själv blev jag vid planbyte i 
München strandsatt i fyra dagar utan bagage, tills jag lyckades 
få låna en bil och kunde köra de 185 milen till Stockholm. En 
tacksam tanke går till Maude Vännmans ”sambandscentral” som 
bevakade allas tänkta, och ett fåtals genomförda resplaner. I tid 
för vårt möte tog sig nio av tjugo kallade till Stockholm vilket 
resulterade i ett mycket annorlunda möte. 
 Det sedan länge programfyllda mötet dit SWEAs fyra 
nyvalda regionordförande, Annette Åslund, Margaretha Talerman, 
Ingrid Westin och Ann Winstanley, inbjudits för att ta del av 
sina företrädares kunskap och erfarenhet $ck nu till stor del 
skjutas på framtiden. På agendan fanns viktiga punkter som 
SWEAs ledningsstruktur, stadgar, skyldigheter och befogenheter, 
beslutsvägar, medlemsregistret, kommittéer och länkar, donationer 
och stipendier; intern och extern kommunikation, SWEAs 
image och ”Vad kan vi göra för våra medlemmar?”. Alltsammans 
viktiga frågor där mycket $ck stå över. Planer $nns nu på ett 
nytt möte, förhoppningsvis redan i sommar. Vissa viktiga frågor 
avhandlades dock. Diskussionerna blev intensiva och givande och 
engagemanget och viljan att arbeta för SWEA är glädjande. 
 Vårt årsmöte genomfördes den 24 april från 
Gotlandsbolagets lokaler i Stockholm med fem styrelseledamöter 
runt högtalartelefonen och de övriga fem per telefon från Shanghai 
i öster till Los Angeles i väster. Några åhörande Sweor hedrade  
oss med sin närvaro. Detta blev ett årsmöte som inte liknade något 
av SWEAs tidigare trettio. Jag tror inte, att någon av de inblandade 
kommer att glömma dessa dagar av ständiga omprioriteringar i 
Stureparkens gästvåning, Gotlandsbolagets lokaler och Maudes 
hem. Varmt tack till alla !exibla medverkande. 
 I Stockholm kunde jag avtacka de avgående 
regionordförandena Carin Foster och Monica Hallworth samt 
Ninni Pettersson Wästberg för hennes år som internationell 
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sekreterare och Maude Vännman som i nödens stund före vårt 
världsmöte i Washington, DC 2009 kom in som vice ordförande. 
Britta Armstrong och Ann Hespe som fått !ygförhinder får jag 
tacka vid ett senare tillfälle. Vi kommer att sakna dessa mycket 
rutinerade Sweor i styrelsen, men hoppas att få se dem i andra 
SWEA-sammanhang. Maude $nns kvar som biträdande vice 
ordförande. Elisabeth Alsheimer tillträdde viceposten vid årsskiftet. 
Varmt välkomna hälsar vi Barbro Westin (Toronto) nu på 
sekreterarposten och vår nya vice sekreterare Maria Ekman (New 
York), samt Britt-Marie Wood (Minnesota).
 Slutsumman för SWEAs donation till Nationalmuseum 
blev hela SEK 447 190! Filmen om Nationalmuseum är färdig och 
vid premiärvisningen i Stockholm den 23 april för inbjudna Sweor, 
museipersonal och gäster var jag både glad och stolt. Vår insamlade 
gåva har använts på ett enastående sätt, helt enligt SWEAs mål 
och syften. Läs mer på sidan 38.
 Nu till sommarens aktiviteter! Läs mer på www.swea.org 
och de lokala hemsidorna. Sverigeresan går till Hälsingland den 
6-9 juli. Vid Sverigemiddagen i Malmö den 12 augusti delas 
Interkultur- och Litteraturstipendierna ut till två mycket värdiga 
mottagare. Sigrid Paskells stipendium i Scenkonsterna delas ut 
på Con$dencen den 21 augusti i samband med föreställningen av 
Orpheus och Eurydike. Årets Svenska Kvinna, Kjerstin Dellert, 
eldsjäl och räddare av ett kulturarv som lockar utländska turister 
och sprider svensk teatertradition får också sin hyllning i sommar. 
Mitt varmaste tack till alla er Sverige-Sweor som anordnar 
fantastiska sommarprogram för oss. Ni ska veta att era insatser och 
initiativ är enormt uppskattade. 
 Varmt tack också till redaktör Anna Sjöblom som nu ska 
ägna sig åt andra uppdrag inom SWEAs medier och tack till 
alla avgångna styrelser och kommittéer och välkomna alla nya! 
Jag hoppas att ni kommer att ha mycket glädje av samarbetet i 
SWEA-familjen. 
 Nu ser jag fram emot sommaren i skärgården och hoppas 
få trä#a er på något av sommarens SWEA-evenemang. Jag önskar 
er alla en härlig sommar och er i Perth och Sydafrika en behaglig 
vintersäsong.
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Agnetas vision när hon startade SWEA 
har nog överträ#ats många gånger 
om, när vi nu efter 30 år är den största 
Sverigefrämjande organisationen utanför 
Sverige, med ett gediget världsomfattande 
nätverk som besitter mycken kunskap och 
erfarenhet. Kunskaper och erfarenheter 
som SWEA bjuder omvärlden på, men som 
också hjälper våra medlemmar att växa och 
utvecklas individuellt. 

SWEA delar årligen ut totalt cirka två 
miljoner kronor i stipendier och donationer. 
Inkluderat i den summan är de tre stora 
internationella stipendierna på USD 
10 000 vardera och utmärkelsen Årets 
Svenska Kvinna, allt skapat genom Agnetas 
initiativ. SWEA gör genom allt detta en 
imponerande insats for Sverige i världen. 

Det mesta startar som en idé hos Agneta, 
men varifrån får hon allt? Varje morgon 
går Agneta sin ”power walk” på stranden i 
Manhattan Beach och enligt henne själv 
kommer idéerna då bara farande! När vi 
tillsammans arbetade med planeringen 
av SWEAs 25-årsjubileum 2004 bävade 
jag varje dag för telefonsamtalet efter 
promenaden: ”Vilken ny programpunkt 
hade hon kommit på idag?”. 

Jubileumsdagen blev snabbt till två, tre, 
fyra dagar och alla fyllda med fantastiska 
program; invigning i Storkyrkan, båtfärd 
till Millesgården med vernissage av Sweors 
konstverk, heldagskonferens med kända 
talare, festföreställning på Oscars, lunch 
på Nordiska Museet. De som var med 
glömmer aldrig galamiddagen i Blå Hallen 
i Stadshuset med 1 400 Sweor och Svennar. 
Ambassadör Jan Eliasson hyllade SWEA 
med de berömda orden ”alla ni Sweor för 
inte bara ut Sverige i världen, ni för också 
hem världen till Sverige” 

Och så var det hästarna! Vem minns inte den 
av Agnetas alla idéer? 14 trähästar i naturlig 
storlek målade av SWEA-konstnärinnor 
från hela världen, på parad i allén på 
Strandvägen under jubileet. Vilket projekt! 

Men det räcker inte med fantastiska 
idéer och goda uppslag. Det krävs mer 

därtill och det är egenskaper som Agneta 
besitter i övermått; smittande entusiasm, 
eldsjäl, energi, charm kombinerad med en 
totalt oemotståndlig övertalningsförmåga, 
diplomati av den högre skolan, lagom 
portion förslagenhet elegant utövad, hålla 
ihop truppen och ordning i leden, men också  
personlig vänfasthet och omtänksamhet.

Med en sinnrik kombination av allt detta 
förmår Agneta Sweor i stora skaror att 
uträtta underverk, som ingen av dem 
drömde om att de skulle klara innan 
Agneta korsat deras väg. Det är nyckeln 
bakom alla fantastiska SWEA-karameller 
Agneta bjudit oss på genom åren och 
någonstans i detta ligger nog förklaringen 
till hela vår gedigna organisation. 
Vi ser med spänning fram emot kommande 
promenader! 

Grattis Agneta! Tack för vår ”världsvida 
vänskap” och för allt du gör och betyder för 
SWEA och så många medlemmar.
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Ps. 
För er som vill uppmärksamma Agneta, vet vi att hon alltid blir glad över en gåva till något 
av SWEAs stipendier. Se www.swea.org för mer information om att donera pengar till:
• Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället,
• Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer eller
• Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna – sång, dans, teater och instrumentalmusik.
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Zahra Bayati växte upp i en förort till 
Teheran och var tidigt intresserad av 
studier; vid 16 års ålder var hon den 
yngsta som det året kom in på Teherans 
Universitet, på biologiutbildningen. 
Hon läste hela utbildningen men under 
skrivandet av hennes examensarbete blev 
det ”kulturrevolution” i Iran, vilket innebar 
att regimen stängde ner universiteten i två 
år av och att många av de oliktänkande 
nekades ta examen.

Några år senare visade det sig att 
Zahras var så pass oliktänkande att hennes 
enda alternativ var att bli !ykting. Hennes 
nya hemland blev Sverige, ett land som för 
henne var knutet till positiva värderingar 
såsom demokrati, jämställdhet och frihet. 
Här $ck hon lära sig ett nytt språk och 
lära känna en kultur som idag är en del av 
henne, och som hon är en del av.

Efter en rad olika utbildningar i Sverige har 
Zahra sedan mars 2007 bedrivit doktorand-
studier på Institutionen för pedagogik och 
didaktik på Göteborgs Universitet. Hennes 
avhandlingsarbete heter ”Konstruktion och 
rekonstruktion av etnicitet i lärarutbild-
ningen i ett interkulturellt perspektiv och 
dess konsekvenser för en hållbar samhälls-
utveckling”. Det interkulturella perspektiv 
som hon fokuserar på är globaliseringens 
konsekvenser inom och utanför Sverige. 
Hon vill bidra till att medvetandegöra oss 
om globaliseringstidens mänskliga villkor, 
och de utmaningar och möjligheter denna 
tid innebär för oss att närma oss varandra 
och lära oss tillsammans.
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Shima Niavarani kom till Sverige från 
Iran när hon var fyra år gammal. Nu, 
tjugo år senare, är hon på väg att bli en av 
landets intressantaste och mest mångsidiga 
skådespelare. För ett par år sedan 
stack hon ut hakan rejält med sin egen 
enkvinnasuppsättning ”Shima Niavarani 
är en übermensch”, där hon visade sin 
musikalitet och slog ett slag ”för alla dem 
som känner sig tjocka, bortvalda och 
stumma”. 

 Men Shima Niavarani är också 
ensembleskådespelerska som på Uppsala 
stadsteater bland mycket annat gjort Gilda 
i Rigoletto, ett otal roller i dramat om 
Knutby och en Drottning Kristina i Farnaz 
Arbabis tolkning av Strindbergs drama. 
 I ett par uppsättningar på 
Orionteatern i Stockholm var hon den 
stora behållningen, som Westlifeälskande 
tonårs!icka i Fredrik Strages Fans och som 
fru Queck i Brechts Bageriet, där hon sågs 
som ”en svetslåga av febrig undfallenhet, en 
strimma ljus röst som då och då samlar sig 
till rytanden av sång”. 
 Shima Niavarani är en kraftfull ung 
kvinna, som valt sin egen bildningsväg, 
vilket inte hindrar att hon kan skildra de 
utsatta och sårbara. Och hon be$nner sig i 
ständig utveckling. 
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Sabine Stölting är doktorand vid 
universitetet i Freiburg i södra Tyskland 
och fyller 30 år i höst. Hon har valt ett 
outforskat ämne för sin avhandling: 
”Svenska talpjäser med musik. Teatermusik 
och pjästexter på teatrarna i Stockholm 
1840-1860”.
 Eftersom hon är mycket intresserad 
av teater och även har studerat 
musikvetenskap blev det naturligt att 
skriva en magisteruppsats i ämnet teater-
musik. Det blev också grunden till hennes 
avhandling. 
 Mellan 1830 och 1850 spelades inte 
mindre än 1500 pjäser på Stockholms 
scener, ofta med inslag av sång och 
kupletter. Det är ett digert arbete att hitta 
pjäser, partitur, stämmor och rollhäften 
bland det spridda material som ofta utgörs 
av original från 1840- och 50-talen av 
författarens egen hand.
 Sabine $ck tidigt upp ögonen för 
Sverige. Hennes far var intresserad av 
nordiska hällristningar vilket gjorde att 
många sommarlov tillbringades i Sverige 
och så småningom vid universitetet började 
hon studera nordisk $lologi. Hon fortsatte 
med svenska, bland annat för att kunna läsa 
Astrid Lindgrens böcker på originalspråket.
 Det har också blivit många resor till 
Sverige, allt från kurser i"svenska i Lund 
till tältsemester en kall september vid Höga 
kusten.
 Musiken betyder mycket i Sabines liv. 
Själv spelar hon trummor, jazz, metal och 
rock. Att spela i en grupp menar hon är"bra 
som motvikt till det ensamma"forskarlivet.
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- Andra människor talar om ålder, jag gör 
det aldrig, säger hon.
Vitaliteten bara strömmar genom 
telefonlinjen. Kjerstin Dellert bor på landet, 
fem mil från Stockholm, i ett storstilat hus 
med en stor ridskola och hästuppfödning 
bredvid, men hästar bryr hon sig inte om. 
Hästkrafter har hon och maken Nils-Åke 
Häggbom bara i sina fyra bilar.
- Vi är galna i bilar, säger hon skrattande.
På tolv tunnland mark har de får, höns, 
gäss, hundar och en katt. Till dessa 
erbjuds varje dag högtidsmåltider genom 
hemmalda matrester, morötter, äpplen, 
bröd köpt till nedsatt pris, olja och äggskal. 
Som tack får de i gengäld äggulor i intensiv 
apelsinfärg.

Ja, detta visste vi inte om Kjerstin 
Dellert, men att hon under en lång 
strålande karriär som startade i Göteborg 
1950 sjungit i  mängder av operaroller 
på teatrar över hela världen, det vet vi. 
Liksom att vi med beundran följt henne när 
hon efter pensionering från operan 1979 
startade Con$dencen 1981. Något som 
SWEA haft !era tillfällen att fröjdas åt för 
stipendieutdelning och $na föreställningar. 

110 (!) huvudroller har hon sjungit; 
vilka saknas i listan? Salomé vågade hon sig 
inte på av ödmjukhet och respekt, Valkyrian 
hade kanske varit roligt, men det blev inte av.  

Annars har hon sjungit det mesta i den 
vidsträckta operavärlden.

När hon på internationella 
kvinnodagen den 8 mars hade ett 
auditorium på 300 kvinnor var det inte för 
att sjunga, utan för att prata om hälsa, om 
hur viktigt det är att röra sig och inte tro 
att andra skall göra en frisk genom piller 
eller läkare. ”Man mår som man förtjänar 
om man inte rör sig” är Kjerstin Dellerts 
budskap, det gäller att se till att man alltid 
kan ta på sig skor och borsta sina tänder. 
Det kan man om aldrig slutar att röra på 
sig. Ett träningsprogram som Kjerstin 
Dellert känner varmt för.

Nu har banden till SWEA knutits 
hårdare, för nu är Kjerstin Dellert usedd 
till Årets Svenska Kvinna 2010. En 
hedersbetygelse som gläder henne mycket 
och läggs till en lång rad utnämningar och 
utmärkelser.

Juryns motivering:
Kjerstin Dellert, teaterchef för 
Con$dencen, hyllas som Årets Svenska 
Kvinna 2010 för sitt enorma engagemang 
för en historisk, svensk slottsteater som 
annars fallit i glömska - men som tack vare 
den eldsjäl hon  är, nu givit Sverige en plats 
i det internationella kuturlivet. 
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I november varje år arrangeras en stor 
konstutställning i Grand Palais i Paris, en 
magni$k stål- och glaskonstruktion som 
byggdes till Paris-utställningen 1900. Det 
är fem organisationer som gemensamt 
arrangerar denna enorma utställning: 
Société des Artistes Français, Salong des 
artistes Independants, Comparaisons, Salon 
du Dessin et de la Peinture à l’eau och 
Société Nationale des Beaux-Arts. Totalt 
samlar organisationerna ungefär 
2 000 konstnärer, däribland de !esta stora 
konstnärerna i Frankrike. 
Förra året deltog 470 konstnärer på 

utställningen. Under förra våren bjöd 
organisationen ”Salon du Dessin et de la 
Peinture à l’eau” in konstnärer från Kina, 
Ryssland, Monaco, Sverige och Japan 
att delta. En kommitté i respektive land 
valde sedan ut och bjöd in konstnärer. 
I den svenska delegationen ingick 19 
konstnärer bosatta i Sverige såväl som 
i Belgien, Frankrike och Tyskland. Tio 
av oss var Sweor. Vi arbetar samtliga på 

eller med papper - med teckning, akvarell, 
akryl, gouache, krita, skulptur och andra 
vattenburna medier. Alla deltog med ett 
stort och ett litet verk. 

Vi reste med tåg, bil eller !yg till Paris, bar 
på våra stora tunga målningar och stod 
på söndagen i kö för att lämna in dem i 
utställningshallen. På måndag förmiddag 
trä#ades många av de svenska deltagarna på 
Svenska institutet i Paris för att lära känna 
varandra. Det var trevligt och intressant att 
kunna trä#as före vernissagen. 

Utställningen öppnades på 
tisdagen av Frankrikes kultur- och 
kommunikationsminister Frédéric 
Mitterrand. Under vernissagedagen kom 
hela 15 000 besökare - det var först då 

vi svenska konstnärer förstod hur stor 
den här utställningen är, hur viktig den 
är för konstnärerna och vilket otroligt 
publikintresse som $nns. Vi trä#ade och 
pratade med många svenskar och fransmän 
- intresset var verkligen stort och det var 
helt fantastiskt att få möjligheten att delta!

Sweor som deltog på utställningen:
Lena-Kajsa Degerlid, SWEA Belgien
Annie Dillström, SWEA Frankfurt-
Heidelberg
Tove Gjessing, SWEA Belgien
Lotta Höglund, SWEA Paris
Carina Höijer, SWEA Paris
Gabriella Hagelberg Legillon, SWEA Paris
Vivi-Anne Lennartsson, SWEA Paris
Margaretha Lindblom, SWEA Stockholm
Elisabeth Malmström, SWEA Sverige
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Christina Måneskiöld framför en av sina tavlor.
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Flera SWEA-avdelningar har arrangerat konst-
utställningar, andra trä#as regelbundet och pratar konst, 
målar och diskuterar, ger konstruktiv kritik och mycket 
mera.

Vi kommer att arrangera två projekt med Kreativa dagar 
under 2010. Den första kursen hålls på Tjörn i Bohuslän 
den 27-28 juli. 
Den andra kursen arrangeras den 21-24 september 
i Torredembarra i Spanien. Där ser kommunen vår 
kurs som ett kulturutbyte mellan Spanien och Sverige 
och erbjuder oss att avsluta den med en utställning i 
kommunhuset.

Tyvärr måste jag meddela att den planerade 
utställningen i Barcelona i november 2010 inte kommer 
att kunna arrangeras av SWEA Barcelona. Vi arbetar 
nu med några andra alternativ och vår målsättning är 
en gemensam utställning i februari 2011 någonstans i 
Europa.

Se vår hemsida www.chapters-swea.org/art för mer 
information. Där $nns även anmälningsblanketter att 
hämta.
Välkomna att delta! Alla Sweor är välkomna.

Christina Måneskiöld, SWEA Belgien, 
internationell kontaktperson för SWEA Art

Parisgruppen består av ett tiotal med-
lemmar och har just avslutat utställningen 
”Speglar och självporträtt”. Vi har 
en författare i gruppen, Birgitta 
Lindqvist, som på utställningen läste texter 
skrivna under gruppens gemensamma 
skapelseprocess. Arbetet, som varade ett år, 
mot utställningen var spännande när alla vi 
kvinnor försökte gestalta oss själva under 
många samtal och med bilder som slutligen 

blev konstverk. 
Gruppen har funnits i åtta år och trä#as 
en gång per månad. Vi har som mål att 
varje år skapa runt ett nytt inspirerande 
och berikande tema, vilket utmynnar i en 
gemensam utställning. Vi har också varit 
med på kurser, samt ställt ut med Art-
Sweor från hela världen i Göteborg, Skåne 
och Bryssel. 

Nu målar alla i grönt inför nästa 
utställning. På det första ”gröna” mötet i 
år målar vi stilleben av de gröna grönsaker 
som vår vegetarian Carina Höier täckt 
borden med. Månaden efter går vi till det 
tropiska växthuset där vi tecknar, målar och 
fotograferar. Där $nns även röda guld$skar 
i allt det gröna. Fortsättning följer!
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SWEA Art i Paris, från vänster: Gabriella Legillon, Anitha Glimstedt, Helene Mjörndal, Marika Rosén, Monika Andrén, Lisbeth Cotène, 
Birgitta Lindqvist och Vivi-Anne Lenartsson.
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När började du måla?
Jag har alltid ”hållit på”, med allt möjligt skapande som har känts 
meningsfullt; jag minns min första stickning, jag var fem och ville 
också ha en stickning när mamma och en väninna till henne hade 
syjunta. Vi satt i gräset i parken vid Västra Vintergatan i Örebro, 

det var på våren. Jag envisades med att jag också ville sticka, $ck ett 
nystan med ärtgrönt garn och mamma hjälpte mig att börja. Det 
var så roligt! Sen har jag hållit på mycket med hantverk av olika 
slag, allt nytt har varit kul; jag hör till den irriterande grupp som 
”kan själv” och som hellre vill gå hem och prova att göra själv än att 
köpa andras vackra saker… 
När jag och min man !yttade till Bryssel kom jag igång ordentligt 
med ”bildtillverkning”, först med gra$k och teckning, sedan med 
måleri. Nu är det måleriet som fascinerar mig mest, även om den 
stora kärleken är till färger, vare sig det är i en mönsterstickning 
eller i akrylfärger, tusch, akvarell, collage.

Hur vill du utveckla din konst?
Det arbetssätt som nu känns roligast är att börja med en duk, inte 
alltför liten, sen fyller jag den med saker jag tycker om, gamla 
vykort, foton från min uppväxt, tidningsurklipp, bokstäver, former, 
kakpapper (de där som ser ut som spets), guldpapper som varit 
omslagspapper, sjökort, silkespapper mm mm. När det är klistrat 
och klart och jag har en yta jag gillar så börjar jag måla! Jag har 
börjat bli alltmer intresserad av tre-dimensionella sätt att uttrycka 
mig på. Just nu håller jag också på en del med lera. Jag leker, 
experimenterar och har roligt.

När började du måla? 
Jag ritade och målade mycket som barn, men började på konstskola 
först när jag själv $ck barn efter att ha slutat som !ygvärdinna pa 
Lufthansa. Sedan hade jag en ateljé där jag målade och var med på 
olika utställningar. Nu har jag en konstskola utanför Frankfurt, där 
jag målar och undervisar för barn och vuxna.

Beskriv din konst!
Jag målar mest med acryl, på stora tavlor. Jag målar en blandning 
mellan realistisk och abstrakt kompositon från naturen, men spelar 
även med färg och form.
 
Varifrån hämtar du din inspiration?
Från naturen som alltid har givit mig kraft och inspiration.Jag reser 
gärna och mycket till olika länder och fotograferar, och målar när 
jag kommer hem.

Vilken plats har konsten i ditt liv idag? 
Stor plats, inte bara att måla, utan att undervisa för barn och 
vuxna och att ge vidare det som man har lärt sig genom åren, nu 
när man börjar bli lite äldre. Jag går gärna på museum och olika 
utställningar och diskuterar konst med folk, det är givande och 
man får en bra balans i livet tycker jag. Genom konsten lär man sig 
att se och iaktta, vilket är viktigt idag när allt går så fort.

”Genom konsten lär man
  sig att se och iaktta, vilket
  är viktigt idag när allt går
  så fort.”
                                              

Annie Dillström, SWEA Frankfurt-Heidelberg

”Jag leker, experimenterar
 och har roligt.” 
           

          Anki Ewing Sävenbrand, SWEA Stockholm
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” Jag tror man måste skapa i 
tiden och med tiden.”
             

        

                              Gabriella Legillon, SWEA Paris

Vilken typ av konst gillar du?  
Jag tycker om konst som man kan se med magen. Målningar i stora 
format man kan dyka eller kliva in i. Färg och rörelse som tar med 
sig hela människan på upptäcktsfärd. 
Jag tycker också om när man använder material som inte är 
typiska ”konstmaterial”. Såg en konstnär som målade transparanta 
landskap på stora korkmattor som var nötta av många steg. Det 
var $nt. Den moderna installationskonsten kan vara intressant 
men jag vill helst att den ska bejaka livet. Fast ibland kan destroy-
konst kännas väldigt sann. Konstnären $ltrerar livet och alla dess 
in!uenser till ett kondenserat uttryck.
 
Varifrån hämtar du din inspiration? 
Allt, allt mina ögon ser. Jag tycker om att vara osynlig och bara 
observera världen. Jag arbetar mycket med egna foton. Oftast $nns 
fotot i verkligheten men ibland $nns det bara i huvudet. 
Jag vill i mitt skapande skildra både minnet och verkligheten mer 
intensivt. På min hemsida (www.gala-h-legillon.com) kan man se 
bilder med minnen från de kalla skogarna i Sverige och också från 
det dagliga livet i Kina, där jag fotograferade, målade och ställde ut 
förra året. 
 
Har du något tips till den som vill utveckla en konstnärlig ådra? 
Det viktigaste: att aldrig sitta och vänta på inspiration! Man börjar 
arbeta och då kommer inspirationen av sig själv. Ibland kommer 
den inte, men då har man i alla fall arbetat. 
Att tro på och utveckla ett eget uttryck. Att öva sig och lära sig är 
viktigt men om man hela tiden jämför sig med andra tycker man 
aldrig att man blir tillräckligt bra. 
En talang eller ett stort intresse är som en guldåder som aldrig tar 
slut. Man måste öppna den och sen gräva och gräva. Ibland känns 
det motigt att fortsätta men man hittar alltid nya guldklimpar! 
Då är det en stor personlig tillfredsställelse men inte alltid en 
ekonomisk! 
Jag tycker också man ska se mycket konst och sedan titta på hur 
ljuset ändrar sig och därmed allt som omger oss hela dagen. Lyssna 
nästan lika mycket på nyheterna (på radio och TV) som man 
lyssnar på sig själv och sina vänner. Jag tror man måste skapa i 
tiden och med tiden. 
Det är viktigt att SWEA Art är öppet för konstnärer på alla nivåer 
för att vi kvinnor ska kunna lära, stödja och inspirera varandra. 
Det skulle vara roligt om !er professionella konstnärer ville bli 
medlemmar. 
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Måndagen den 16 november kl. 17.00 slogs 
dörrarna upp till ett arrangemang som de 
boende på Costa del Sol kommer att prata 
om länge. Då började nämligen SWEA 
Marbellas ”minimässa” – ett evenemang 
med syfte att värva nya SWEA-
medlemmar och annonsörer till SWEA-
Bladet Marbella.

Det hela började med funderingar 
kring hur vi skulle kunna föra samman 
SWEA-Bladets annonsörer med våra 
medlemmar. Ett 20-tal företag har troget 
annonserat, år ut och år in, och vi ville ge 
något tillbaka genom att låta annonsörer 
och medlemmar trä#as i en gemensam 
aktivitet. 

Men hur skulle vi gå tillväga? Vi 
ville inte ta betalt från företagen och vi 
kunde ju inte ta betalt från våra Sweor för 
att de skulle komma och trä#a svenska 

företag! Funderingarna fortsatte: varför 
inte även bjuda in de företag som kan bli 
nya annonsörer? Och varför bara bjuda in 
våra medlemmar, varför inte även bjuda in 
de som kan tänkas bli nya medlemmar? 
  Lokalfrågan löstes genom att Centro 
Forestal Sueco (CFS), en svenskägd rehab- 
och konferensanläggning, lät oss hålla till i 
deras lokal gratis mot att de $ck delta som 
utställare. Perfekt, tyckte vi förstås.

Vi satte igång med detalj-
planeringen. Så många svenskrelaterade 
företag som möjligt skulle bli inbjudna att 
delta och vi gick igenom alla de företag vi 
kunde komma på. Vi gick också igenom 
och listade annonsörerna i de svenska 
tidningar och magasin som $nns här på 
Costa del Sol. Företagen delades upp 
mellan några av oss i styrelsen som tog 
kontakt, bjöd in och gjorde bokningar. 
Företagen $ck tydlig information med 
följande villkor: 
• bjud på något gott
• skänk en gåva till vårt lotteri

• boka annonsutrymme i två nummer av
   SWEA-Bladet (dock inget krav)
• det får inte förekomma någon
  direktförsäljning under mässan men
  kontakter får naturligtvis knytas

 Vi bjöd in cirka 50 företag och 44 
av dem tackade ja. Vi blev glatt överraskade 
av hur stort intresset var! Nu krävdes det 
ännu noggrannare planering och större 
utställningsyta. Lokalutrymmet löstes 
direkt då CFS generöst erbjöd oss dubbelt 
så stor lokal. Utställarna var butiker, 
restauranger, bodegor, vinhandlare, frisörer, 
mode, banker, försäkringar, mäklare, 
inredning, keramiker – det vill säga en salig 
och rolig blandning.

Planeringslistan blev längre och 
längre. Hur gör man med lossning, 
parkering, sopor och eluttag? Att placera 
företagen rätt var som att lägga ett 
pussel – vi ville ju inte att ”konkurrenter” 
skulle hamna mitt emot varandra, vissa 
behövde mer väggyta än andra, mode 
bör inte hamna bredvid restaurang 
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och så vidare. Naturligtvis skulle även 
SWEA Marbella $nnas på plats med en 
”monter” med information om SWEA, 
anmälningsblanketter för medlemskap och 
vår tidning.

Vi jobbade fram ett tydligt 
körschema vilket gjorde att projektet 
blev mer överskådligt och det blev lättare 
att hitta lösningar på det som måste 
göras klart i förväg. Vi gjorde också en 
bemanningslista för att se hur många 
personer det behövdes, till exempel till 
en mottagningskommitté, för att sköta 
lotteriet, ge utställarna service, tömma 
papperskorgar och mycket mer. 

Nu återstod det att locka dit 
besökare. Första frågan som uppstod 
var huruvida män skulle vara välkomna 
men vi enades snabbt om att det var de. 
Det är ju viktigt att även män ser vad vi 
Sweor gör och uppmuntrar kvinnor att bli 
medlemmar. 

Vi kontaktade tidningar och radio, 
delade ut !ygblad och uppmanade alla 
SWEA-medlemmar att ta med minst en 
väninna som inte var medlem. 

Man skrev om SWEAs kommande 
”minimässa” i tidningar, på deras hemsidor 
och pratade om arrrangemanget i radion (vi 
har tre svenska tidningar och två svenska 
radiokanaler). Så nu ansåg vi att om det 
inte kom tillräckligt med besökare så 
berodde det inte på oss.

Men visst kom det besökare! Det 
blev trångt, det blev varmt, stämningen 
var på topp och en spansk radiokanal var 
där och intervjuade. Kontakter knöts, det 
mumsades, minglades och lovorden haglade 
från såväl utställare som besökare. Vi som 
hade arbetat med detta var saliga. 

Under kvällen delade vi ut 
information om annonskostnader till alla 
utställare. Flera bokade annons direkt 
och resterande företag blev uppringda i 
efterhand. Vi $ck också in ett 20-tal nya 
medlemmar direkt och hoppas så klart 
på !er. Vi fördubblade nästan antalet 
annonsörer och lotteriet gav ett bra 
överskott till SWEA Marbella eftersom 
alla priser var skänkta.

Dagen efter trä#ades vi och gjorde en 
utvärdering – vad kunde vi gjort bättre? Vi 
lärde oss en hel del och mycket av detta kan 
vi ha användning av då vi står som arrangör 
för VEMAs regionmöte 2010. Vi är 
oerhört tacksamma och glada för allt stöd 
som annonsörerna och besökarna visat oss 
och hoppas på ett gott och långt samarbete 
framöver. 

Avslutningsvis kan vi konstatera en 
”minimässa” är möjlig att genomföra i en 
region som Costa del Sol där det $nns 
många svenskar, !era svenska tidningar och 
radiokanaler samt många svenskrelaterade 
företag. På andra platser får man kanske 
anpassa en liknande aktivitet till de 
förutsättningar som $nns där.

/!-*!(#;+!(1!%6+33!
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1990, men stadgarna skrevs i början 
av 1991 (så föreningen kan $ra 
20-årsjubileum både 2010 och 2011).

12%$211+#] ca. 145
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SWEA Marbella har ett varierande 
program med en del återkommande 
aktiviteter, till exempel månatliga 
frukostmöten dit intressanta 
föredragshållare bjuds in, ut!ykter, 
årlig modevisnig och kräftskiva.
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•      Bjud in företag med svensk    
anknytning.

•      Bjud in Sweor, men även 
potentiella medlemmar

•      Glöm inte media
•      Ge tydlig information till  
       utställarna - vad är syftet,  har ni 

något krav om de medverkar?
•      Gör ett körschema över vilka  

som hjälper till och när.
•      Planera utställningsytan 

noggrant - placera inte     
konkurrenter bredvid

       varandra. 
• Förbered ett bord eller 

en monter med SWEA-
information, medlemsblanketter 
och tidningar.

• Glöm inte att utvärdera efteråt!

SVT World – nu även i Nordamerika!
Sveriges Televisions utlandskanal SVT World kan nu även ses i USA och 
Kanada. 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
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Namn: Maria Fogelström. SWEA Philadelphia

7PD(KGV(LP(F(KGABEKB(VCL(&62+n

Jag och min familj !yttade till Philadelphia för tre år sedan. Mina barn bör-
jade då på Svenska skolan som vi har här och jag blev efterhand aktiv i 
dess styrelse. Under min tid i styrelsen skrev jag några artiklar till SWEA 
Philadelphias tidning samt mötte många svenska mammor som var med-
lemmar i SWEA. Naturligtvis skulle även jag bli medlem, men  jag  löste 
dock medlemskap först efter ett par år i Philadelphia när allt ”nytt” hade 
lagt sig, det vill säga när barnen hade det bra i skolan, minsta killen hade 
blivit lite äldre med mera. Jag är nu mycket aktiv inom SWEA, och är bland 
annat redaktör för vår tidning SWEA-Bladet Philadelphia. Det är med stor 
entusiasm och glädje som jag tillsammans med andra Sweor sätter ihop en 
tidning två-tre gånger per år. För mig är SWEA ett fantastiskt nätverk och 
jag uppskattar många av de aktiviteter som vi gör tillsammans. Dessa trä#ar 
samt jobbet med tidningen förgyller verkligen min vardag! 

&62+I(IGVVEDDCIE(N^D(
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Resan startar med bussfärd från Stockholm 
den 6 juli. Den första anhalten är Kilafors 
Herrgård, vackert belägen vid Ljusnan. 
Resan fortsätter sedan på ”Stora 
Hälsingegårdars Väg” med guidade besök 
på !era hälsingegårdar. Inkvartering sker 
på det anrika hotellet Järvsöbaden. Hotellet 
ligger centralt i Järvsö och under vistelsen 
går det att njuta av bastu, pool, trädgård 
och golfspel. 
 Den 7 juli görs ett besök på 
Stenegård i Järvsö och lunch intas på 
Lillbabs Ca#är. Sedan fortsätter resan till 
Färila och besök hos Swean Sabina Eklund 
som tar emot i sin trädgård och berättar 

om örtmedicin. Därefter följer ett besök på 
”Hörrgården” i Ed och konstnärsfamiljen 
Ståbi. På kvällen väntar middag på hotellet 
och underhållning i folkton tillsammans 
med kända musiker av högsta klass. 
 Den 8 juli går resan vidare till 
Ljusdal och därefter till Dellenbygden och 
Bjuråker, där den originelle konstnären 
Bror Eric tar emot. Lunch äts på 
Avholmsberget, med hisnande utsikt över 
de vackra Dellensjöarna. På kvällen blir det 
middag, lotteridragning och överraskningar.
Den 9 juli är det avfärd mot Stockholm, 
med stopp i Växbo där det $nns möjlighet 
att lära mer om gammal och modern 

linhanteringsteknik. Den sista anhalten är 
kyrkan i Trönö, som ligger intill Nathan 
Söderbloms barndomshem. 
 Följ med du också! För mer 
information och anmälningsblankett, se 
 www.swea.org (kalender – SWEA sommar 
2010 - Hälsingeresan)

Sommarresan till smultronställen i Sverige är 
en service arrangerade av Sweor för Sweor. 
SWEA International Inc. bär inget ansvar 
i samband med dessa resor. SWEAs enda 
medverkan är att här annonsera resan.
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M A D E  I N  S W E D E N

Kära Sweor!
Efter några år som hemfl yttad Swea 
från Los Angeles har jag åter öppnat 
min inredningsfi rma. Jag samarbetar 
med en av Sveriges förnämsta möbel-
tillverkare.

Kontakta mig för personlig hjälp med 
val av möbler samt frågor rörande
leverans. Om Du vill studera utbud 
och kvalité, gör vi gärna ett besök
hos tillverkaren.

                                Med vänlig hälsning
                           Birgitta Ousbäck

Classic Swedish Design
Birgitta Ousbäck, Lilla Ljuna Herrgård, 595 93 Mjölby, Sweden

Telefon: +46 142 722 91 · e-mail: birgitta_ousback@tele2.se

Tillverkarens hemsida: www.dahlstromtorgner.se
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Undrar hur många av Sweorna världen 
runt som vet att Sverige har en kvinnlig 
ambassadör vid den Heliga Stolen, 
Vatikanen? Själv blev jag rätt förvånad och 
väldigt ny!ken när jag !ck veta det. Trodde 
nästan att det var en provokation att ett 
protestantiskt och kvinnoemaniceperat land 
utser en kvinna till denna post. Jo, sedan 
drygt ett år tillbaka är det så. 
Ulla Gudmundson heter hon och bor 
under sina romvistelser i Birgittaklostret. 
Hon skriver från sin bärbara dator med 

utsikt mot den sagolika Piazza Farnese, 
en av Roms mest kända platser, där 
Birgittakyrkan ligger och där Palazzo 
Farnese numera hyser Frankrikes ambassad 
- på 1500-talet bodde här en påve vid 
namn Alessandro och något århundrade 
senare den svenska drottningen Kristina. 
Att skriva i den här miljön känner Ulla som 
mycket stimulerande.
- Ja, man känner sig hemma här. 
Birgittasystrarna blir en naturlig länk 
mellan Sverige och den katolska kyrkan. 

Och att jag bor så här istället för att ha ett 
residens är naturligtvis av stats!nansiella 
skäl, säger hon.

Ulla är i Rom en vecka per månad. Hon är 
den åttonde ambassadören vid den Heliga 
Stolen sedan Sverige – efter mer 
än 450 år av total distans – upprättade 
diplomatiska förbindelser med Vatikanen 
1982. Men vi är inte ensamma om att ha 
en kvinna som ambassadör i Vatikanen. 
Sammanlagt är det ett tjugotal kvinnor, de 
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"esta från den tredje världen, men även 
Holland och Kanada har sänt kvinnor och 
Polen representeras av en kvinnlig före 
detta premiärminister. Vad man har för 
religion spelar ingen roll, men man får inte 
vara frånskild eller homosexuell för att 
accepteras vid den Heliga Stolen.
Ulla har nu arbetat 26 år för 
Utrikesdepartementet. När man i slutet 
av 80-talet !ck uttrycka önskeplatser 
skrev hon Vatikanen. Hon har under 
olika perioder arbetat i Bryssel - en stad 
som hade blivit en favorit för henne, men 
som nu hotas av Rom, vars liv fascinerar 
henne mycket. Hundarna på Piazza 
Farnese känner igen henne och hon får 
kredit i tidningskiosken om hon råkat gå 
ut utan pengar. Och tidningar köper och 
läser hon mycket - på italienska har hon 
hunnit bli riktigt bra. Läser, det gör Ulla 
överhuvudtaget mycket.
- Det måste man ju göra om man skall 
skriva och skriver det gör jag hela tiden, 
säger hon.
Just nu läser hon en bok – ja allt hon kan 
komma över – om Gregorius VII, den 
store reformpåven på 1100-talet. Han 
hade nya synpunkter på äktenskap, celibat 
och militärt våld. Han satte grunden för 
reformeringen av den katolska kyrkan.

Rom och Vatikanen är en mycket intressant 
utsiktsplats anser Ulla.
- Man kan se att religionen kommit tillbaka 
som en mobiliserande kraft för människor. 
Såväl islam, kristendom och judendom 
blir alltmer pro!lerade och var och en 
anser att de förvaltar en absolut sanning. 
Komplicerat, ja farligt i politik om de tror 
att de har den absoluta sanningen, för det 
är ju politiken och inte religionen som ska 
de!niera värdekon"ikter, säger hon.
- Förenta Nationerna, FN, är en viktig ram 
för mångreligiösa samhällen, Jag tycker att 
alla religioner har patriarkaliska inslag men 
den sekulära staten har tagit ett stort steg 
famåt i människors och kvinnors frigörelse. 
FN och stater blir mycket viktiga ramar i 
detta sammanhang.

Viktigt just nu är katolska kyrkans syn på 
migrationsfrågorna, något som är mycket 
komplicerat men där man inom Europa 
måste komma fram till gemensamma regler 
och skapa en europeisk "yktingpolitik. 
Immigranter får enligt katolska kyrkan inte 
utnyttjas oanständigt utan måste behandlas 
civiliserat och med respekt. De svenska 
katolikerna är en bra referensgrupp för Ulla. 
För att kunna skapa intressanta idésamtal 
plockar hon ihop kvali!cerade personer 

som verkligen kan mötas över ideologiska 
gränser.

Ullas hjärta i Sverige !nns i Rättvik, där 
det kryllar av Gudmundsonar. Där har hon 
"era brorsbarn, men också omtänksamma 
grannar som tänker på hennes hund och 
vattnar hennes trädgård, vars blommande 
tulpaner, japanska liljor och pelargonier 
gläder henne vid varje hemkomst. Och som 
tack får grannar och släktingar vara med 
och gotta sig åt kakor som Ulla vid lediga 
stunder kan excellera i att baka. När hon 
inte ägnar sig åt Rättviks !loso!grupp, 
tra!kgrupp eller stödgruppen för äldrevård. 
Från Rättvik och Västerås stift ska det 
under den närmaste tiden komma körer 
och andra pilgrimmande ny!kna till Rom.

Ja, det är en oerhört spännande och vital 
kvinna som representerar Sverige vid den 
Heliga Stolen. Vi kan vara dubbelt stolta 
över henne för att hon är svensk och för att 
hon är kvinna!
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SVIV erbjuder rabatterat medlemskap
till medlemmarna i SWEA !
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Bli medlem i SVIV!
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MEMA – Mellersta Europa, 
Mellanöstern och Afrika

Namn: Ann Winstanley
Avdelning: SWEA Paris
Regionordförande sedan 1 maj 2010

Vad är det bästa med SWEA? 
SWEAs nätverk som ger så många givande 
och intressanta kontakter lokalt, regionalt 
och internationellt. 

Ditt roligaste SWEA-minne? 
Världsmötet i New Orleans 2005. 
Fantastisk stämning och kul miljö, jag 
minns särskilt regionordförar-spexet under 
galamiddagen.

Avdelningar:
Belgium, Berlin, Frankfurt/Heidelberg
Israel, Köln/Bonn, Luxemburg, Malmö,
Milano, Paris, Rimini, Rivieran, Rom,
Tunisien, Örestad

OEMA – Östra Europa, 
Mellanöstern och Afrika

Namn: Ingrid Westin
Avdelning: SWEA Stockholm
Regionordförande sedan 1 maj 2010

Vad är det bästa med SWEA?  
Nätverket och att det är roligt att vara med 
i SWEA.

Vad tycker du är viktigt att utveckla i 
SWEA?  
Det är viktigt att vi fokuserar på 
våra medlemmar. De är kärnan i vår 
organisation. Utan aktiva och engagerade 
medlemmar kan vi inte utveckla och förnya 
SWEA.

Avdelningar:
Athens, Budapest, Dubai, Genève,
Istanbul, Moskva, München, Stockholm,
Västerås, Warszawa, Wien , Zürich

VAME – Västra Amerikas

Namn: Annette Åsberg
Avdelning: SWEA Orange County
Regionordförande sedan 1 maj 2010
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Vad saknar du mest med Sverige? 
Vår dotter, friheten, naturen och 
blodpudding.

Vad tycker du är viktigt att utveckla i 
SWEA? 
De administrativa rutinerna på lokal nivå 
så att man slipper upp!nna hjulet om och 
om igen. Samt försöka samordna de äldres 
erfarenhet med de yngres nytänkande så 
att vi kan få maximalt utbyte av all klokhet 
som !nns inom SWEA.

Avdelningar:
Arizona, Hawaii, Las Vegas, Los Angeles,
Orange County, San Diego,  
San Francisco, Santa Barbara, Seattle, 
Vancouver

MAME – Mellersta Amerikas

Namn: Tina Klintmalm
Avdelning: SWEA Dallas
Regionordförande sedan 2008

Vad är det bästa med SWEA?
Idag tycker jag nog att det bästa med 
SWEA är att med ett ”klick” på swea.org 
så har du hela SWEA-världen framför 
dig, med obegränsad tillgång till vänskap, 
gemenskap, svensk kultur och svenska 
traditioner. Att vara medlem i SWEA ger 
dig den unika förmånen till kontakt oavsett 
var du bor i världen eller vilket land du ska 
"ytta till. Vilket otroligt globalt nätverk 
SWEA är!

Ditt roligaste SWEA-minne?
Den 6 juni 2000, Sveriges nationaldag, 
när SWEA Dallas invigdes. SWEAs 
grundare Agneta Nilsson kom till Dallas 
för att inviga avdelningen och “klippa av 
det blågula bandet”. Svenskt smörgåsbord 
serverades och Agneta berättade roliga 
SWEA-historier. I år !rar Dallas tio-
årsjubileum. Roligt är att vi haft ett ganska 
konstant medlemsantal under dessa år, med 
ungefär ett åttiotal Sweor. 2006 hade vi 
rekordår och passerade 100-strecket!

Avdelningar:
Austin, Chicago, Dallas, Denver, South 
Florida, Houston, Michigan, Minnesota,
New Orleans, Toronto
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VEMA – Västra  Europa, 
Mellanöstern och Afrika

Namn: Monica Haglund
Avdelning: SWEA Marbella
Regionordförande sedan 2008

Vad saknar du mest med Sverige? 
Kontakten med barn, barnbarn och den 
svenska naturen. 

Vad är det bästa med SWEA? 
Dessa fantastiska möten.

Beskriv dig själv med tre ord?
Jordnära, plikttrogen, glad.

Avdelningar:
Barcelona, Costa Blanca, Göteborg, 
Holland, Irland, Lissabon, London, 
Mallorca, Marbella, Oslo, Sydafrika, 
Telemark

OAME – Östra Amerikas

Namn: Margaretha Talerman
Avdelning: Philadelphia
Regionordförande sedan 1 maj 2010

Vad är det bästa med SWEA?  
För mig är det bästa kontakten med 
svenskor i alla åldrar. Somliga har bott på 
"era spännande platser i världen under 
många år, andra kommer direkt från 
Sverige. Kontakten med de senare är inte 
minst viktig för den som har utlandsadress 
sedan länge.

Vad tycker du är viktigt att utveckla i 
SWEA?  
Det är otroligt viktigt att SWEA fortsätter 
att få nya medlemmar som förblir trogna. 
Det gäller alltså att försöka utveckla allt 
som kan leda dit, som till exempel att det är 
världens bästa ”relocation” - organisation.

Avdelningar:
Atlanta, Boston, New Jersey, New York, 
North Carolina, Philadelphia, Virginia 
Beach, Washington DC

Asien

Namn: Madeleine Svensson
Avdelning: SWEA Beijing (boende i 
Shanghai) Regionordförande sedan 2008

Vad tycker du är viktigt att utveckla i 
SWEA? 
Att vi blir mer lättstyrda, jag tycker att 
det är viktigt att en småbarnsmamma 
eller heltidsarbetande ska kunna ta ett 
styrelseuppdrag utan för stora uppo$ringar.

Beskriv dig själv med tre ord?
Plikttrogen, diplomatisk, känslomänniska.

Var vill du resa härnäst?
Till alperna, jag älskar att åka skidor men 
det blir få tillfällen till det i Kina.

Avdelningar:
Bangkok, Beijing, Hong Kong, Japan, 
Kuala Lumpur, Perth, Seoul, Singapore
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Här i %ailand bor en svensk man, Kurt 
Blomqvist, som oftast går under namnet 
Mr. Re"ex. Man frågar sig naturligtvis 
varför han fått detta namn? Jo, vid juletid 
2007 blev han i en liten by vittne till en 
tragisk tra!kolycka, där ett barn omkom. I 
det ögonblicket bestämde sig Kurt för att 
starta ett projekt, som han kallar ”Rädda 
barnen i tra!ken”. 
 Kurts idé är enkel och billig och för 
oss svenskar en självklarhet. Begreppet 
re"exbrickor känner vi alla till, men här 
i %ailand är de förhållandevis okända. 
Svenska barnkläder är ofta redan då man 
köper dem försedda med re"exer. Detta 

existerar inte i %ailand, i alla fall inte ännu, 
men det har kommit en liten bit på väg. 
 Kurts dröm och mål är att kunna 
förse alla thailändska barn med en re"ex. 
Han började 2008 höra sig för om var man 
kunde tillverka re"exer och kom fram till 
att i Kina !nns de största tillverkarna av 
re"exer. Kurt och en god vän lät ta fram 
2000 hårda re"exer försedda med en 
Buddhabild. 
 Man valde för test ut en skola i 
Buriram, där Kurts idé hade fötts, och 
lät dela ut re"exer och information om 
tra!ksäkerhet till 940 elever. I januari 
2009 delade man ut 15 000 re"exer 

till skolor i Surin, Phuket, Bangkok, 
Chang Mai och Pattaya samtidigt som 
barnens lärare utbildades i att hålla en 
tra!ksäkerhetslektion. Både elever och 
lärare var mycket positiva.
 Re"exerna är ett omfattande och 
beaktansvärt projekt som SWEA Bangkok 
verkligen ville ge en donation till, men 
när vi först förde projektet på tal för att 
sponsra det, stötte vi på patrull: ”Var fanns 
den svenska anknytningen?” Det räckte 
inte med att mannen som stod bakom 
var svensk, när re"exerna inte tillverkades 
i Sverige. Men att trots hindret för vår 
donation skriva en artikel för SWEA 
Forum om det lovvärda initiativet, kunde 
vi i alla fall göra. Så kom ett mejl från 
korrekturläsaren Maude Vännman: ”Stopp! 

Lägg artikeln på is! Det här projektet har 
faktiskt en påtaglig svenskanknytning.”
 Sverige var pionjärer på barnsäkerhet 
i tra!ken och den dinglande re"exen 
lanserades i stor skala först i vårt land. 
Alla minns vi väl Anita, Televinken, herr 
Gårman och tra!kundervisningen i skolan?
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Re!exutdelning på Plong Ploy-skolan utanför Bangkok förra året.

”Att sponsra en skola 
med re"expaket för 
500 elever kostar 
inte mer än 2 000 
kronor.”
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 Från förslaget om en liten etikett 
med svensk "agga och/eller SWEAs logo 
på Buddhan och ett löst informationsblad 
om Sverige och svenska barn arbetade Kurt 
vidare. I stället för att vara ett löst A4-blad, 
kunde det vikas och bli åtta nya sidor i 
den lilla tra!ksäkerhetsboken som läraren 
använder i sin undervisning av barnen. 
Och Buddhan omformades till ett blågult 
re"exarmband. Den thailändske kungens 
färg är gult, Sveriges fana är gul och blå och 
sist men inte minst, så är SWEA gult och 

blått. På detta armband trycks texten ”%e 
young generation is clever” underförstått, 
de bär re"exer. Klokare och e$ektivare 
kan inte svensk kultur och tradition 
spridas i främmande land. Export av vårt 
tra!ksäkerhetstänkande kombinerat med 
skolundervisning om Sverige! 
 Tack vare en generös donation från 
SWEA Bangkok vid årsmötet 2010 har nu 
delmålet att tillverka 5 000 handledsre"exer 
samt översätta och trycka upp 5 000 
exemplar av ”Min tra!ksäkerhetsbok” blivit 
verklighet. På de ”svenska” sidorna, där 
innehållet är valt med avsikt att intressera 
barn, berättas om var vårt land ligger, att 
det är obetydligt mindre %ailand, men 
har bara drygt nio miljoner invånare; om 
svenska skolbarn och deras villkor; om 
sporter och tra!k- och simundervisning; 
om den kalla mörka vintern med snö och 
is och om de ljusa sommarnätterna; om 
Pippi och kronprinsessan; om att Sverige 
liksom %ailand är en monarki och alltid 
varit ett fritt land; om våra vilda djur 
och om dalahästen, ja det är helt otroligt 
hur mycket som ryms på dessa åtta A6-

sidor, med rikliga illustrationer därtill. 
Och naturligtvis omnämns SWEA som 
sponsor av såväl den lilla boken som av 
re"exarmbandet. 
 Många barn, framför allt ute på 
landsbygden, får gå långa vägar för att 
komma till skolan och det är inga breda, 
upplysta vägar de har att gå på. I %ailand 
räknar man i genomsnitt tjugo dödsolyckor 
per dygn, varav många av de förolyckade 
är unga människor. Ett re"expaket till en 
thailändsk skolelev kostar motsvarande ca 
fyra kronor. Att sponsra en skola med 500 
elever kostar inte mer än 2 000 kronor, en 
helt överkomlig summa.
 Kurt Blomqvist ska, så snart 
han anser sitt projekt färdigt, kontakta 
thailändska myndigheter och institutioner. 
Han försöker också intressera såväl svenska 
som internationella hjälporganisationer 
för projektet. Det är inga stora summor 
involverade - fyra kronor per barn - så 
vi kan bara hoppas att intresset och 
generositeten sprider sig till skydd för 
våra barn i tra!ken, så att de alla de får en 
framtid. 

Kurt Blomqvist tillsammans med den thailändske artisten Montonn Jira när de delade ut 
re!exer på Plong Ploy-skolan utanför Bangkok.

Vill du läsa mer om Mr. Re"ex och/eller 
förse några skolklasser med re"exer och 
böcker, gå in på www.fokusthailand.com 
eller web.comhem.se/kurtblomqvist.
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Arrangör: SWEA Istanbul

Var: Istanbul, Hotel Titanic 
När: 15-17 oktober 2010

Program: Förutom regionmötet ordnas guidad rundtur i Istanbul, 
tur på Bosporen och middagar på attraktiva restauranger. 

För mer information: Esin Karakurt: esinkarakurt@gmail.com, 
Birgitta Kurulta: birgitta@turk.net

J,*)1
Arrangör: SWEA Hong Kong

Var: Hong Kong
När: 11-14 oktober 2010 (med för- och efterresor: 9-18 oktober)

Programmet börjar den 9-10 oktober med SWEA Asia Golf Cup i Shenzhen, Kina. Regionmötesdagarna äger sedan rum i Hong Kong 
den 11-14 oktober. Förutom regionmöte blir det bland annat välkomstcocktail, heldagsut"ykt med besök på nunnekloster och båtfärd, 
heldagsut"ykt med vandring alternativt busstur, samt galamiddag. Efterresan (15-18 oktober) går till sockertoppsbergen i Guilin, Kina, 
med heldagsut"ykt till terassrisfält i bergen och besök i Yangshou.

För mer information: www.swea.org/hongkong, sweahongkong@yahoo.com

5J<B
Arrangör: SWEA Seattle

Var: Seattle 
När: 30 september-3 oktober 2010 

SWEA Seattle bjuder in till regionmöte med många spännande och prisvärda 
ut"ykter. Seattle har en fantastisk natur, med höga berg, glaciärer och mycket 
vatten, och förhoppningsvis blir det en ut"ykt för att se där laxarna hoppar. Vi har 
även Museum of Flight (Boeing), Microsoft, Space Needle och ett fantastiskt litet 
dockmuseum som är värt ett besök och en hel del konst och musik. Jimi Hendrix, 
Pearl Jam och många andra kommer från eller började sin karriär i Seattle.   
Vi bor på !na hotell Ändra mitt i stan, med gångavstånd till det mesta, och 
fungerande lokaltra!k. 
På lördagkvällen blir det stor fest då SWEA Seattle även !rar 20-årsjubileum!   
  
För mer information: www.sweaseattle.org, vamerm2010@sweaseattle.org

<B<J
Arrangör: SWEA Milano

Var: Como
När: 7-10 oktober 2010

Förutom regionmöte och diskussionsforum blir 
det bland annat välkomstmingel, båtut"ykt på 
Comosjön till Bellaggio och besök på Villa Melzo, 
guidad tur i Milano, visning av Como och Brunate 
samt besök på sidenmusuem, galamiddag och 
vinut"ykt till Oltrepo Pavese.

För mer information: www.swea.org/milano, 
mema.sweamilano@gmail.com

5B<J
Arrangör: SWEA Marbella

Var: Hotel El Fuerte, Marbella
När: 30 september-3 oktober (efterresor: 3-7 
oktober)

På programmet står bland annat regionmöte, 
stadsrundtur i Marbella, spansk afton, festmiddag 
samt ut"ykter till Granada, Málaga och bergsbyar. 
Efterresor går till Andalusien (3-7 oktober) och 
Marocko (4-7 oktober).

För mer information: www.swea.org/marbella, 
Lotta Strandberg: sekrsweamarbella@gmail.com

<J<B
Arrangör: SWEA South Florida

Var: Fort Lauderdale-området
När: 21-24 oktober 2010

Ett skojigt, intressant, fullspäckat program och god mat utlovas! 

För mer information: www.swea.org/south"orida, Katri Olander: 
katriolander@bellsouth.net eller Filippa Leijonhufvud: !lippa2@att.net

FJ<B
Arrangör: SWEA New York

Var: New York Marriott East Side
När: 8-10 oktober 2010
 
På programmet står, förutom regionmöte, guidad tur på FN med lunch i FN-
delegaternas matsal, välkomstmingel på Scandinavia House, guidad ”Sex and 
the City”-busstur runt Manhattan, guidad tur på Tenament Museum, lunch på 
”WhiteSlab Palace”, festmiddag och kryssning runt Manhattan med “World 
Yacht”, gospelbrunch på ”BB King”.

För mer information: www.swea.org/newyork, Victoria Gardezi: 
sweanyrm@gmail.com
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Ta chansen att få besöka Asien och uppleva 
Malaysias mångkulturella huvudstad den 14-20 
mars nästa år. 

Vi planerar för några oförglömliga dagar, inte 
bara med formella dagordningar och protokoll, 
utan även med kultur, cocktails och god mat.

Efter några e$ektiva mötesdagar arrangerar vi 
en efterresa till Langkawi och Borneo, för de 
som förutom storstadspuls även vill känna sand 
mellan tårna på Langkavis fantastiska stränder, 
eller känner för djungeläventyr på Borneo.

Läs mer på www.swea.org/kualalumpur
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- Jag är nog en migranttyp själv och 
jag känner en stor samhörighet med de 
svenska kvinnorna utomlands. Catrin 
Lundström är forskare och har under de 
senaste åren undersökt utlandsboende 
svenskors vardagsliv i tre olika regioner. 
Hon disputerade i sociologi vid Uppsala 
Universitet och hennes doktorsavhandling 
handlade om unga chilenska kvinnor i 
Sverige. Nu har hon sedan 2006 studerat 
svenska kvinnor utomlands, i tre regioner 
och samtliga med en hemvist i SWEA. 
Hennes nuvarande forskning bedrivs 
vid Umeå universitet – Centrum för 
genusforskning – och resultatet skall 
presenteras 2011.
- Det har varit fantastiskt att trä$a alla 
Sweor under mina resor i USA, Spanien 
och Singapore, berättar Catrin. Vi 
har intervjuat 66 kvinnor och alla har 
naturligtvis ställt upp frivilligt.

Catrin Lundströms intresse för svenskor 
utomlands väcktes vid ett besök i USA 
där hon via en amerikanska trä$ade 
Sweor. Hemma i Sverige sökte hon 
forskningspengar för att bland annat 
studera hur svenskheten fungerar som 
gemenskapande faktor utomlands och 
hur svenskheten förändras genom att man 
"yttar från Sverige.
- Det som har överraskat mig är hur 
mycket det svenska medborgarskapet 
betyder. Det är otänkbart att byta bort 
det för de allra "esta och svenskheten 
över huvud taget är mycket betydelsefull 
för svenskorna utomlands, säger Catrin 
Lundström. 

De 66 kvinnorna som har intervjuats bor i 
tre olika världsdelar – USA, Costa del Sol 
i Spanien och i Singapore – och de "esta 
samtalen har förts med kvinnorna i USA, 
där också ålderspridningen är störst – från 
30 till 80 år.
- Vardagslivet för de intervjuade kvinnorna 
skiljer sig ganska mycket åt. Kvinnorna i 
USA har inga planer på att "ytta åter till 
Sverige, medan kvinnorna i Singapore vet 
att de inte skall stanna när makens uppdrag 
är slutfört. Kvinnorna i Spanien kan tänka 
sig att "ytta tillbaka till Sverige om de blir 
allvarligt sjuka till exempel, berättar Catrin. 
Språkfrågorna är också viktiga, men på helt 
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olika sätt. I USA är Swean oftast gift med 
en amerikan och familjespråket är engelska. 
I Spanien är språkfrågan av annan art – här 
vittnar svenskorna om att det kan uppfattas 
som svårt att lära sig spanska och att man 
därför väljer att leva ett relativt svenskt 
vardagsliv.

Integrationsfrågan, det vill säga till 
vilken grad man anser sig integrerad i 
det nya landet, får också varierande svar i 
undersökningen. I USA anser kvinnorna 
att de är helt integrerade, i Spanien att 
det oftast är språket som hindrar en total 
integration och i Singapore är frågan inte 
särskilt betydelsefull. Här ser man sig själv 
som en internationell besökare under en 
period.
- För mig och min forskning har SWEA 
varit en fantastisk plattform och ett 
ovärderligt nätverk. Utan SWEAs 
internationella organisation hade det inte 
varit möjligt att få trä$a och intervjua alla 
dessa kvinnor, säger Catrin Lundström. 
Det som också slår mig är hur annorlunda 
dessa kvinnors liv är jämfört med kvinnors 
vardagsliv i Sverige, säger Catrin. I Sverige 
är arbetslivet en viktig identitet för 

kvinnan. För svenskorna som jag har trä$at, 
är mammarollen och hemmafrurollen mera 
dominerande.

En viktig fråga i den aktuella 
undersökningen är varför det är så viktigt 
för dessa kvinnor att upprätthålla sin 
nationella identitet – svenskheten.
- Man måste komma i håg att en del 
av kvinnorna i undersökningen "yttar 
utomlands för att makens arbete kräver det 
och det innebär någon gång att de hamnar 
i kon"ikt med sin svenska identitet som 
förvärvsarbetande, säger Catrin Lundström. 
Mammarollen och vikten av att behålla 
både modersmål och nationell identitet blir 
stor och man söker gemenskap för att tala 
svenska och odla sitt intresse för Sverige.
- Alla – och jag tror att jag kan säga 
alla – vill till exempel åka till Sverige på 
sommarsemester och det är lika viktigt 
för alla intervjuade att föra de svenska 
kulturella traditionerna vidare till nästa 
generation, säger Catrin Lundström.

SWEA International och dess 8 000 
medlemmar utgör, enligt Catrin 
Lundström, ett unikt underlag för att förstå 
och jämföra svenska, kvinnliga migranters 
behov av nationell samhörighet i ett 
globalt sammanhang. Även om SWEAs 
medlemmar inte utgör ett representativt 
underlag för all samtida migration 
eller utlandsboende så är, enligt Catrin, 
Sweorna karaktäristiska för nya, nationella 
formationer i en alltmer globaliserad 
framtid.
- Jag har naturligtvis inte trä$at kvinnorna 
som "yttat åter till Sverige eller så många 
som valt att "ytta utomlands på grund av 
studier eller sitt eget förvärvsarbete, men 
jag har genom intervjuerna fått en bra bild 

av hur viktigt det är för utlandssvenskor 
att upprätthålla en svensk identitet vid 
utlandsboende, säger Catrin Lundström.

Catrin Lundström, som är 40 år, tar 
med den aktuella undersökningen ett 
ytterligare steg till sin docenttjänst och 
nästa år det alltså dags att presentera 
undersökningsresultaten. Resultatet skall 
beskriva ”en samtida migration ur ett 
genusperspektiv och kvinnors speci!ka 
erfarenheter av att bo och leva utanför 
Sveriges gränser”. 

”För mig och min 
forskning har SWEA 
varit en fantastisk 
plattform och ett 
ovärderligt nätverk.”

Catrin Lundström samtalar med Jose"n Friberg och Marléne Henningsson, SWEA Santa Barbara.

Ulla O’Barius bor i London sedan snart 20 
år tillbaka. Hon är journalist och har varit 
lärare och prefekt på Journalisthögskolan 
vid Göteborgs Universitet, redaktions-
chef på Göteborgs-Posten och direktör för 
Svenska Handelskammaren i London. Hon 
känner sig som i Sverige när hon går på 
den svenska restaurangen Garbos i London 
eller när hon läser på nätet om Båstad 
(hemort i Sverige) i Nordvästra Skånes-
Tidningar.
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Hej,
 Jag arbetar på ett svenskt konsulat i utlandet. Den svenska ambassaden 
här stängdes för några år sedan. Då "ck konsulatet ta över en stor del av 
ambassadens arbetsuppgifter. Jag har aldrig fått något arbetskontrakt 
trots att jag bett om det upprepade gånger. UD skickar pengar till min 
lön varje månad. Eftersom konsuln inte deklarerar för pengarna som 
kommer från UD vill han inte skriva ett anställningskontrakt. Detta 
innebär att jag inte heller kan anslutas till socialförsäkringssystemet här. 
Jag är inte heller ansluten till socialförsäkringssystemet i Sverige. Den 
dag jag pensioneras har jag en pension som motsvarar en bråkdel av en 
svensk minipension och ingen sjukförsäkring alls. Vet du vad som gäller 
för min anställning?

Först av allt måste jag veta vilken typ av konsulat du arbetar 
på. Personalen på ett karriärkonsulat är vanligen utsända från 
Sverige och skall bibehålla sina socialförsäkringsförmåner här. 
Vid anställning på ett så kallat honorärkonsulat är man normalt 
lokalanställd, det vill säga anställd av konsulatet/konsuln i det land 
man arbetar och skall tillhöra socialförsäkringssystemet i detta 
land. I Europa gäller ifrån mars 2010 rådets förordning (EG) 
nr. 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Om du arbetar i ett land inom Europa så är 
principen att du skall ha samma socialförsäkringsrättigheter som 
invånarna i det land där du bor och arbetar som lokalanställd. 
Mellan vissa länder !nns också bilaterala avtal som speci!kt 
anger att lokalanställda vid ambassader och konsulat skall 
tillhöra socialförsäkringssystemet i det land man är verksam. 
Om du arbetar på ett honorärkonsulat, låter din tjänst som en 
anställningshybrid där man, för att fastställa vem som är att 
betrakta som arbetsgivare bland annat måste se på vem som 
faktiskt belastas för din lönekostnad. Man måste också beakta vem 
som utövar ledningen för ditt arbete och till vem du rapporterar. 
Vanligtvis är den som kan göra avdrag för lönekostnaden att 
betrakta som arbetsgivare. Är arbetsgivaren svensk skall du som 
regel ha en anställning som utsänd.

Hej, 
Jag skulle vilja veta i vilket land jag kan ta ut skilsmässa. Jag är 
svensk medborgare och gift med en österrikisk medborgare. Vi gifte oss 
i Sverige 1998 och min man folkbokfördes på min svenska adress men 
han har numera skrivit ut sig. För några år sedan "ck jag ett jobb 
för en EU-institution i Belgien och vi !yttade dit. Jag har fått ett 
identitetskort som ger mig ”EU-status”. Detta innebär dock inte att jag 

är ”kommunskriven” och registrerad i Belgien och vi har inga sociala 
rättigheter i Belgien. Min man har inte meddelat min arbetsgivare att 
han vistas i Belgien och han arbetar inte, därför existerar inte han i 
någon form av register i Belgien. Jag vet därför inte var vi egentligen 
hör hemma.

Enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 
2003 kan domstolarna i medlemsstaterna ta upp frågor om bland 
annat äktenskapsskillnad inom vars territorium exempelvismakarna 
har hemvist svaranden har hemvist.
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Vissa andra kriterier !nns, men dessa kan troligen inte tillämpas i 
er situation.
Din man !nns o&ciellt inte i Belgien där ni bor. Det verkar 
därför inte möjligt att få fram ett dokument där som utvisar 
att han har hemvist i Belgien, vilket är en förutsättning för att 
en äktenskapsskillnad skall kunna tas upp av Belgisk domstol. 
Detsamma tycks gälla för din egen del. Det verkar inte heller vara 
möjligt att ansöka om äktenskapsskillnad i Österrike, där din man 
är medborgare, eftersom han än mindre är bosatt eller har hemvist 
i Österrike. Frågan är då om ni kan anses ha hemvist i Sverige, 
trots att ni inte är bosatta i Sverige. Här måste man göra en total 
bedömning av er faktiska situation där folkbokföringen kan ha 
betydelse men inte är avgörande. Detta kan i värsta fall innebära 
att ni inte heller anses ha hemvist i Sverige, vilket i sin tur medför 
att du tvingas "ytta tillbaka till och bosätta dig i Sverige i minst sex 
månader innan du kan ta ut din äktenskapsskillnad!

Hej, 
Jag studerar på ett universitetsprogram i Frankrike men bor växelvis 
i Sverige och Frankrike. Utbildningen är studiestödsberättigad och 
Centrala Studiestödsnämnden har betalt studiestöd till mig för 
utbildningen men betalar ingenting just nu eftersom jag endast studerar 
mindre än halvtid för tillfället. Nu vill Försäkringskassan i Sverige 
skriva ut mig ur det svenska socialförsäkringssystemet vilket skulle 
medföra att jag bland annat tappar rätten till barnbidrag för mina 
barn. Motiveringen är att de anser att jag inte är bosatt i Sverige trots 
att socialförsäkringslagen föreskriver att en i Sverige bosatt person som 
lämnat landet fortfarande skall anses bosatt i Sverige så länge han eller 
hon genomgår en studiestödsberättigande utbildning. Kan jag verkligen 
bli utskriven från den svenska socialförsäkringen?

Vissa grundförutsättningar måste vara uppfyllda för att man skall 
anses som bosatt i Sverige då man studerar utomlands. För det 
första skall den studerande ha varit bosatt i Sverige innan studierna 
påbörjades i det andra landet, för det andra skall studierna vara av 
sådant slag att de ger rätt till studiestöd. Dessa krav uppfyller du. 
Något krav på att du faktiskt skall uppbära studiestöd !nns inte.
Om jag förstått frågan rätt handlar det egentligen om huruvida 
dina studier på mindre än halvtid gör att du inte skall anses 
studiestödsberättigad längre och därmed inte heller längre skall 
anses bosatt i Sverige. Risken !nns att Försäkringskassan är 
av uppfattningen att eftersom du inte studerar på heltid och 
därför inte erhåller studiestöd är utbildningen för närvarande 
inte heller att betrakta som studiestödsberättigad. Detta medför 
att du inte anses bosatt i Sverige längre och därför inte har 
rätt till sociala förmåner här. Jag är inte säker på att jag delar 
Försäkringskassans uppfattning eftersom utbildningen som 
sådan är studiestödsberättigad. Det !nns, som jag ser det, därför 
anledning att närmare utreda frågan.
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I augusti 2009 skickade jag, med hjälp av Vicki Almstrum, ut en 
enkät om seniorboende till alla Sweor med e-postadress. I oktober 
skickade vi ut en påminnelse och många nya svar kom då in. Vi 
räknar med att enkäten nådde drygt 6 000 Sweor. Av dessa svarade 
totalt 1 357 (ungefär 23%)  på enkäten, varav 1 186 (cirka 19%) 
svar var helt kompletta. Det var ett bra resultat. Av de personliga 
kommentarerna (56 sidor med kommentarer) har vi förstått att 
detta ämne är mycket aktuellt för många inom SWEA som bor 
utomlands, liksom för Sweor i Sverige. 

Tyvärr !nns det inte plats i Forum för att redovisa svaren på 
frågorna vi ställde, resultatet !nns istället att läsa på vår hemsida, 
www.swea.org.

SWEA International meddelade redan från början att detta inte 
kan vara ett SWEA-projekt. Idén är min egen och den har funnits 
med mig de senaste 30 åren! Syftet med enkäten var framförallt att 
utröna om det överhuvudtaget !nns något intresse bland Sweorna 
för ett gemensamt seniorboende, innan jag går vidare med de 
initiala kontakter jag haft, som skulle kunna hjälpa oss med att 
eventuellt konkretisera detta.

Enkäten visar att det absolut !nns ett intresse för ett gemensamt 
seniorboende bland många Sweor, som liksom jag inte är säkra på 
vart de vill ta vägen när de blir äldre. Många av oss känner att vi 
vill förändra boendet men vet inte hur, när eller var.

Förutom bekräftelsen på intresset för ett gemensamt boende, gav 
enkäten svar på en del frågor, bland annat att Stockholmstrakten 
toppade listan över plats för önskat boende följt av Skåne och 
västra Sverige. Även Sweor i Sverige har uttryckt önskan för någon 
typ av gemensamt seniorboende.

Sedan 1979 då jag startade SWEA, har jag alltid haft Sweornas 
intressen nära mitt hjärta och inget skulle glädja mig mer än om 
vi kunde !nna någon typ av gemensamt boende i Sverige, för 
dem som kan tänka sig det. Förvisso blir det ingen enkel sak att 
samordna alla viljor och önskemål när det gäller var i Sverige, hur 
stort man vill bo och hur mycket det får kosta. Men det är ju en del 
av spänningen i ett dylikt projekt, eller hur?

På fråga 18 i enkäten (”Om det fanns ett SWEA-hus i Sverige 
som i stort motsvarade dina förväntningar, skulle du vilja "ytta 
dit?”) var det tolv Sweor som uppgav att de skulle kunna "ytta 
inom ett år om det funnits ett SWEA-boende, 45 var villiga att 
"ytta in i ett SWEA-boende inom två år och hela 816 tyckte att de 
kunde "ytta in senare. 

806 Sweor uttryckte att de önskar få löpande information om ett 
gemensamt seniorboendeprojekt och 69 ville redan nu anmäla 
sitt intresse. Det är framförallt till er, som jag nu vänder mig. 
Eftersom detta inte kan vara ett SWEA-projekt, utan något som 
jag kommer att hjälpa till att vidare utforska, så vill jag be er som är 
intresserade av att hållas uppdaterade om ett eventuellt gemensamt 
seniorboende, att skicka ett mejl direkt till mig 
(agneta.seniorboende@gmail.com).
 
Ett varmt tack för att så många av er tog tid att svara på 
seniorboende-enkäten. Jag hoppas att vi blir ett stort antal Sweor 
som bor tillsammans i Sverige en vacker dag!

Agneta Nilsson, SWEA Los Angeles (SWEAs grundare)
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ISU Programs. We o!er summer, year-round 
programs and distance courses. 
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När Emma lär sig engelska i den svenska 
grundskolan tillägnar hon sig det nya 
språket genom sitt modersmål, svenska. Då 
hon i läroboken ser en bild på en stol tänker 
hon först ”stol” och sedan ”chair”. Det kallas 
sammansatt tvåspråkighet. 

Emmas kusin Sara är född i USA och har 
tillgodogjort sig engelska av grannbarnen 
och i skolan. Svenska har hon lärt sig 
hemma med familjen. När Sara ser en 
en stol tänker hon ”chair” om hon talar 
engelska, och ”stol” om hon är tillsammans 
med familjen. Hon behöver inte tänka i två 
led som Emma (”stol” --- ”chair” ). Saras 
tvåspråkighet är samordnad.

Sammansatt och samordnad tvåspråkighet 
är två teoretiska ytterlighetsmodeller. 
I verkligheten är vi människor förstås 
betydligt mer komplexa och intressanta 
än så. Två- och "erspråkiga individer 
lever med otaliga varianter av de här två 
modellerna. Sara till exempel tänker via det 
engelska språket när det gäller skoltermer, 
eftersom hon aldrig gått i svensk skola. 
Däremot dyker det enbart upp svenska ord 
i hennes hjärna när hon bakar lussekatter 
och pepparkakor med familjen.

I en vardag med ett modersmål i hemmet 
och ett annat språk ute i samhället är det 
lätt att blanda språken, framförallt för att 
man inte alltid har erfarenhet av samma 
fenomen på båda språken. Dock

lönar det sig att slå upp ord i lexikon 
för att på varsamma vis lotsa sina barn i 
språkdjungeln. Det är inte alltid så lätt för 
oss föräldrar, speciellt om vi är i en situation 
där vi själva saknar kunskaper i barnens alla 
språk. 

En annan svårighet är föräldrars och barns 
olika erfarenheter av de länder familjen har 
anknytning till. När Sara i exemplet ovan 
är åtta år ska familjen "ytta till Stockholm. 
Sara försöker göra sig en bild av hur det 
kan vara att bo i Sverige. Föräldrarna 
planerar en "ytt hem till Sverige medan 
barnen tänker mera i termer av att "ytta till 
landet där deras kärleksfulla farmor bor och 
där det är ljust nätterna igenom. Att det 
även !nns novembermörker och jantelag i 
samma land är de inte medvetna om. 

Var och en i Saras familj har sin egen 
bild av Sverige. Föräldrarna "yttar hem 
till något de känner väl till medan barnen 
saknar gedigna erfarenheter av landet. 
Mamma och pappa ser på sina barn som 
svenska barn med utlandserfarenhet. 
Barnen däremot känner sig utanför när 
de väl kommit till det nya hemmet i 
Sverige. Utanpå skiljer de sig inte från sina 
kusiner men inuti är de annorlunda på 
grund av sina livserfarenheter. De känner 
kanske inte till svenskt ungdomsspråk 
eller musiktrender. De kan ha svårt för att 
tala om sina resor och upplevelser i andra 
länder eftersom andra ungdomar inte 
förstår vad de talar om och det dessutom 
lätt uppfattas som skryt. Det är en situation 

som kan underlättas om barnen har hyfsade 
kunskaper i svenska språket och kulturen.

Vår identitet utvecklas i samspel med olika 
faktorer där språket är en av dem. Den i sin 
tur är intimt förknippad med den kultur 
vi lever i, framförallt under uppväxtåren. 
Då formas vår syn på omvärlden och 
oss själva. Det är något vi bär med oss 
hela livet. Sara föddes och växte upp i 
USA inom en svensk familj, vilket hade 
till följd att hon tillbringade sin tidiga 
barndom i en kulturell skärningspunkt 
av den nordamerikanska kulturen 
och den skärva av svensk kultur som 
familjen skapade i hemmet. Sara knyter 
an till båda kulturerna utan att helt och 
fullt äga någondera. Däremot ger den 
kulturella skärningspunkten henne en 
tredje kultur som är hennes egen och 
som föräldrarna inte har del i. De har ju 
inte Saras erfarenhet av att bo och gå i 
skola i USA samtidigt som dalahästar 
pryder vardagsrummet och sommarloven 
tillbringas i Sverige. 

Sara är ett tredjekultursbarn, en TCK, vilket 
är en förkortning av %ird Culture Kid. Så 
kallas de barn som under en signi!kant del 
av sina viktiga utvecklingsår vuxit upp i 
en liknande kulturell skärningspunkt som 
Sara.

Fotnot: Flickorna Emma och Sara i 
artikeln är bara exempel och existerar inte i 
verkligheten.

Soile Lazarz är statsvetare och skribent. 
Sedan årsskiftet bor hon i Dalarna. Tidigare 
har hon i olika perioder bott i USA, Kina och 
Finland, totalt under 21 år. Hennes vuxna 
dotter är trespråkig i engelska/"nska/svenska 
och talar även mandarin och tyska.

Det !nns mycket information om två- 
och "erspråkighet på internet och "era 
svenska universitet har distanskurser i 
ämnet, se www.studera. nu. Läs mer om 
%ird Culture Kids på www.tckworld.com 
och www.globalistgirl.com. 

A(6,R&60*+#$3#&1$*$)1$+"93#"$(%&"4$

Ruben och Smilla har svenska föräldrar, men är födda i England.  När familjen för ett par år 
sedan !yttade till Spanien, förstod Ruben och Smilla både svenska och engelska. I Madrid lärde 
de sig spanska på dagis, medan engelskan hölls i liv genom kontakter med engelska familjer. Ett 
år senare, 2009, !yttade familjen till Italien. Idag går de på ett italienskt/engelskt dagis. Hemma 
talar de svenska, engelskan följer fortfarande med och spanskan har ersatts av italienska.
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Cecilia Stråhle Enquist nämner ödet. Året 
var 2005, hon hade nyligen startat ett eget 
företag och "yttat till USA med maken 
Erik, samtidigt som hon funderade mycket 
över vad hon ville göra. Hon hade slutat 
rida som 14-åring, men var nu inne på att 
ta upp ridningen igen. Drömmen hade 
alltid varit att rida arabhästar och på tv 
hade hon sett ett reportage om distansritt. 
Så, när hon besökte den årliga rodeon i 
Houston, mötte hon av en slump en man 
som frågade om hon var intresserad av just 
arabhästar och distansritt. 
- Det var så jag kom i kontakt med Darolyn 
Butler, som hyr ut hästar till dagsritter och 
tävlingar. Hon har en lång meritlista inom 
distansritt och har ridit 48 000 tävlings-
kilometer. Hon har kommit att bli en viktig 
mentor för mig, säger Cecilia. 
Efter att hon hade ridit ett år hos Darolyn, 
köpte Cecilia en egen häst. 
  Distansritt är en ansträngande idrott. 
Terrängen varierar och väderförhållandena 
blir en del av sporten – ryttaren får anpassa 
sig efter regn, snö, tryckande hetta och hög 
luftfuktighet. En internationell tävling är 
hela160 kilometer lång. Ekipagen börjar 
innan gryningen för att gå i mål på kvälls-
kvisten eller under natten. 
- Det är en extrem sport, tävlingsdistansen 
är som att åka mellan Stockholm-Uppsala 
fram och tillbaka och sedan tillbaka till 
Upplands Väsby. Det är viktigt att ta hand 
både om sig själv och hästen. Man behöver 
ha kunskap om hur man ger foder, salter 
och mineraler under tävlingens gång, 
säger Cecilia.
Själv håller hon sig i form genom att rida, 

springa och styrketräna. Hennes träning ser 
olika ut från vecka till vecka. Inför tävlingar 
rider hon mer, men aldrig hela tävlings-
distansen, utan högst 40 kilometer.
  En 160-kilometerstävling består oftast 
av sex slingor av varierande längd. Hästen 
går igenom en veterinärkontroll efter varje 
slinga, där man försäkrar sig om att den 
mår bra och inte haltar. Veterinärerna ute-
sluter alla hästar som inte möter kriterierna 
– allt för att garantera hästens välfärd. 
Ekipagen får heller inte gå in i veterinär-
kontrollen innan hästens puls har kommit 
ned till 64 slag i minuten och arbetet med 
att kyla ned hästen och få ned pulsen är 
intensivt efter varje slinga.
- Har man en häst som pulsar ner snabbt, 
kan man tjäna minuter, berättar Cecilia.
Vid målgång har ryttaren ungefär 20 
minuter på sig att få ner hästens puls – om 
det inte lyckas diskvali!ceras ekipaget. 
Hästen måste också passera en veterinär-
kontroll i slutet innan man anses vara helt 
klar. 
  Cecilias mål är att ta sig in i det 
svenska landslaget inför världsmästerska-
pen, VM, som kommer att gå av stapeln 
i Kentucky den 26 september. Till VM 
kvali!cerar man sig som ekipage: ryttaren 
måste ha ridit fem internationella tävlingar 
med så kallad FEI  (Fédération Equestre 
Internationale)-status och hästen måste ha 

gjort tre FEI-godkända tävlingar under de 
senaste två åren. Vidare måste ekipaget ha 
gjort minst en tävling tillsammans. Cecilia 
har klarat kvalgränserna till VM och kvali-
!cerat sig med två hästar. I skrivande stund 
har dock det svenska landslaget inte blivit 
uttaget ännu.
  Eftersom distansritt inte är en olym-
pisk gren, är VM den högsta internatio-
nella tävlingen. Kanske är det också därför 
sporten hamnar i skymundan av hoppning, 
dressyr och fälttävlan.
- Man har inte gjort den till en publikvänlig 
sport. Vad man försöker göra ibland är att 
ha ställen där publiken kan stå utmed banan, 
säger Cecilia.
Hon jämför distansritt med längdskidåkning 
som idag blivit en väldigt publikvänlig sport, 
med kameror som följer skidåkarna även i 
skogen, publiken som står längsmed spåren 
och tiderna som jämförs på tv-skärmar. 
Samtidigt är distansritt en dyr sport som 
ofta innebär långa resor, vilket gör att 
Cecilia ständigt är på jakt efter sponsorer.
  Cecilia, som är personlig coach till 
yrket, har även gjort fritidsintresset till en 
del av sitt arbete. Hon har nämligen 
funnit ett sätt att involvera hästar i 
personlig utveckling. I maj höll hon en 
workshop i Göteborg på ämnet och det 
är ett område som hon nu hoppas kunna 
utveckla vidare.
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Adress: Kullavik - Göteborg

Pris: 12.500.000

Hus: ca 200 kvm

Tomt:  1.246 kvm

Rum: 7

För visning: Kontakta ansvarig mäklare Niklas Berntzon. 

Tel: 076 889 97 80. E-post: niklas@esny.se
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Adress: Kvarnvägen 9, Sigtuna

Pris: 25.000.000

Hus: ca 446 kvm

Tomt:  1.355 kvm

Rum: 8 rum & kök, varav 5 möjliga sovrum, 3 badrum samt inredd 

källare

För visning: Kontakta ansvarig mäklare Britt-Marie Pielbusch.

Tel: 076 889 97 82. E-post: bm@esny.se
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- När jag först !yttade ut på 60-talet, var 
jag mån om att inte vara svensk. Det är 
något som har kommit senare, med mitt 
självförtroende – man ska inte glömma var 
man kommer ifrån, även om det är från en 
håla.
Det säger Ann-Marie Gustafson, som växte 
upp i värmländska Grums och numera bor i 
Perth i  Australien.
- När jag växte upp hade jag bara en 
ambition – att komma därifrån. Jag reste 
en hel del i mina unga år och under en 
resa i Afrika trä"ade jag min man, som är 

amerikan. Vi fortsatte tillsammans genom 
Asien, Australien och USA. Där gifte vi 
oss, sedan !yttade vi till Singapore och #ck 
vårt första barn. När vi !yttade tillbaka till 
USA och Houston, #ck vi vårt andra barn 
och jag passade på att gå på universitetet, 
berättar hon.
Sedan ett par år tillbaka är både Ann-
Marie och hennes man pensionärer, 
men han var tidigare yrkesverksam 
inom oljebranschen, vilket gjorde att de 
för!yttade sig mellan olika oljestäder. 
Efter Houston styrde familjen !yttlasset 
till Aberdeen i Skottland. I mitten av 
90-talet !yttade de tillbaka till Singapore 
och några år därefter till Australien. Med 
sin ekonomiexamen i bak#ckan, kom även 
Ann-Marie att arbeta på oljeföretag.
För fem år sedan var det dags för Ann-
Marie och hennes man att !ytta igen 
– denna gång var det hennes arbete som 
förde dem till Kenya under en tvåårsperiod.
- Tänk, jag som kom från Grums i 
Värmland, satt som Financial Manager i 
Nairobi – vad vi svenska kvinnor kan!
 För gotländskan Anneli Carson 
var det äventyrslustan som förde henne 
till Australien. Hon kom dit 1984, 

då var hon 19 år och hade ett nytaget 
sportdykarcerti#kat i bak#ckan. Efter 
dykning i stora barriärrevet, reste hon runt 
och arbetade i Australien. Det var då hon 
trä"ade sin australienske man Greg och 
1986 !yttade de till Sverige. Ett år senare 
återvände de down under, då Greg #ck 
jobb som hotellföreståndare i öken-staden 
Meekatharra, norr om Perth. Där föddes 
första dottern och Anneli, som tidigare 
hade arbetat på IKEA i Perth, startade ett 
café,”Anneli’s Co"ee House”. Därefter 
!yttade familjen till den lilla staden 
Augusta, söder om Perth, där de stannade 
i nio år och Anneli kom att arbeta som 
grottguide i Jewel Cave. Nästa anhalt var 
Katherine, som ligger i det norra territoriet, 
där stora delar av ursprungsbefolkningen 
bor. Där arbetade Anneli för den 
australienska skolfastighetsförvaltningen 
och försvaret. 
För Anneli har det varit naturligt att !ytta 
mycket och byta jobb, en livsstil som passar 
bra in i Australien.
- Man förändrar sig mer här. Det är helt 
okej att prova något nytt, att byta jobb ofta 
och utbilda sig inom ett annat område, 
säger hon.
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2003, ett par år innan de två döttrarna 
skulle börja högstadiet, !yttade Anneli och 
hennes familj återigen till Sverige.
- Det var min man som insisterade. 
Vi magasinerade alla möbler, åkte till 
Sverige och bodde där ett år. Vi hittade en 
lägenhet i Södertälje och jag #ck jobb på 
Södertäljebostäder. Tjejerna kunde inte så 
mycket svenska, men när vi åkte tillbaka 
talade de språket !ytande, säger Anneli.
De återvände till Australien, denna gång till 
Perth, där Gregs släkt bor. Anneli bestämde 
sig för att fortsätta den karriär hon påbörjat 
i Sverige: hon blev mäklare. Idag arbetar 
hon för en franchising#rma, men har precis 
certi#erat sig för att kunna starta eget. 
Medan Ann-Marie bor centralt i Perth, 
bor Anneli 19 kilometer utanför staden, i 
bergen.
 Den största skillnaden mellan 
Sverige och Australien är såklart klimatet. 
- Vi kan gå till den lokala marknaden och 
köpa produkter som samtliga har vuxit 
inom en radie av 30 kilometer. Varje söndag 
kommer alla lokala bönder dit med sina 
produkter, säger Anneli.
Ann-Marie håller med.
- Klimatet gör skillnad på livsstilen, här 
lever man helt och hållet utomhus. Familj 
och fritid är väldigt viktigt. Även om 
australiensarna arbetar väldigt hårt, är 
det viktigt att man går hem och är med 
familjen, säger hon.
 SWEA har kommit att betyda 
mycket för både Ann-Marie och Anneli. 
Efter att Ann-Marie #ck sina barn kände 
hon ett behov av en svenskkoloni. I 

Houston gick hon med i svenskföreningen 
SVEA of Texas för att hon ville att barnen 
skulle prata svenska och lära sig om svensk 
kultur. 
När familjen !yttade till Skottland, 
umgicks de med sex andra svenska familjer, 
men det var först när Ann-Marie kom 
till Singapore 1995 som hon gick med i 
SWEA. Hon hade bara varit där några 
månader, när hon valdes till ordförande 
för avdelningen. När hon sedan !yttade 
till Perth två år senare försökte hon starta 
en SWEA-avdelning. Hon annonserade i 
Svenska Klubbens tidning, men intresset 
var minst sagt svalt – hon #ck bara ett svar. 
Hon höll ändå kontakten med SWEA 
genom att vara internationell skattmästare 
mellan 1997 och 2000. 
Tre år senare, samtidigt som Ann-
Marie hade blivit SWEA Internationals 
skattmästare igen, kom äntligen Perth-
avdelningen igång.
- Det var när Charlotta Byrne !yttade hit 
från London. Hennes mamma var aktiv i 
SWEA och 
Charlotta ringde upp mig. När vi var två 
som var engagerade gick det mycket lättare. 
Hon var småbarnsmamma och kände en 
grupp svenska mammor, säger Ann-Marie.
Idag har avdelningen omkring 20 
medlemmar. Anneli gick med 2004 och 
året därefter blev hon vald till ordförande.
- Jag åkte på regionmöte i Tokyo – det var 
helt suveränt. Då blev jag SWEA-frälst, 
säger Anneli.
För Ann-Marie fyller SWEA en viktig roll. 
- Jag saknar ingenting här. Det jag skulle 

kunna sakna – att prata värmländska – 
får jag genom SWEA. I SWEA spelar 
det ingen roll vem man är eller var man 
kommer ifrån, ingen ifrågasätter något, 
säger hon.
Hon slår också ett slag för den sociala 
funktion SWEA har. 
- De som kommer hit har till stor del 
trä"at sin pojkvän i Europa, australiensarna 
reser mycket. Vi svenskor är så otroligt 
anpassbara, men jag har sett att en del 
tjejer blir isolerade, pojkvännerna har sina 
arbeten och sina barndomsvänner – då 
fyller SWEA och mammagrupper en 
otroligt viktig roll, säger Ann-Marie.
För den som ska !ytta utomlands är 
Annelis råd enkelt:
- Man ska behålla kontakten med släkt 
och vänner hemma. Ibland är det lätt att 
släppa taget om dem, men man måste hitta 
en balans och acceptera att man är i ett 
mellanland. Jag blir aldrig australiensk, men 
passar inte heller helt in i Sverige, säger hon 
och fortsätter:
- Jag var lite osvensk även innan jag kom 
till hit, min personlighet är nog mer som 
australiensarnas. Men på vissa punkter är 
jag fortfarande svensk. Det tog till exempel 
lång tid innan jag kunde låta bli att be folk 
ta av sig skorna. Nu säger jag ”behåll skorna 
på!” när jag får besök, säger Anneli.
 För Ann-Marie har hembygden fått 
en annan betydelse med åren.
- Jag har ärvt mina föräldrars sommarstuga 
i Värmland. I yngre år skulle jag inte ha 
kunnat tänka mig, att jag som pensionär 
frivilligt skulle åka dit!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anneli Carson på Rottnest Island utanför Perth, Australien.!!IJFJL!"#$%&'
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På franska rivieran står matintresset högt 
i kurs! SWEA Rivieran har nu fyra aktiva 
matgrupper och intresse #nns för att utöka 
verksamheten. Redan 2003 startade den 
första gruppen, ”Spice Girls” tätt följd 
av ”Smaklökarna”. 2005 var det dags att 
utöka verksamheten med ”Livsnjutarna”. 
Den senast tillkomna aktiva matgruppen, 
som jag själv är medlem i, heter 
”Kronärtskockarna” och den startade hösten 
2008. Vid det här laget har vi haft mycket 
roligt tillsammans och vi brukar trä"as 
ungefär sex gånger per år hos varandra 
vilket även de andra matgrupperna gör.

När man startar en matgrupp är 
det viktigt att någon är sammankallande 
och drivande. Vi Sweor reser ju mycket 
och vi är ofta upptagna, så utan en 
sammanhållande kraft i gruppen kan det 
annars vara svårt att få ihop almanackorna. 
Det visar sig om inte annat i att det ibland 
är någon i gruppen som inte kan vara med 
på en trä", men eftersom vi är cirka åtta 
Sweor i varje grupp brukar vi ändå alltid få 
ihop till vår matlagning.
”Smaklökarna” trä"as på kvällen men övriga 
grupper trä"as mitt på dagen. Normalt 

är det värdinnan som ansvarar för hela 
menyvalet med inköp av matvaror och vin, 
men ”Spice Girls” har valt ett koncept där 
ansvaret för att välja och köpa in till förrätt, 
huvudrätt och dessert delas upp mellan tre 
personer i gruppen och värdinnan endast 
står för vinvalet. Oavsett hur konceptet ser 
ut delas det självklart på kostnaderna. När 
vi trä"as har vi några intensiva och roliga 

timmar tillsammans. Ibland är köken små i 
Frankrike och då får vi ta till terrasser eller 
andra lösningar för att få plats, men det 
fungerar alltid. Det hackas, vispas, blandas 
och avsmakas – men framför allt, det 
pratas! Att männen går i frivillig lands!ykt 
när det blir dammatlagning kan man 
faktiskt ha en viss förståelse för… Normalt 
ser vi på sin höjd bara ryggen av dem när 
vi anländer med våra förkläden men någon 
gång kan de tillåtas att vara med på ett 
hörn även om det hör till undantagen – 
SWEA är ju en förening för kvinnor. 
I våra respektive matlagningsgrupper 

har vi gruppmedlemmar fått ta del av 
materfarenheter från många spännande 
länder, vi prövar nytt, vi lagar klassiskt, vi 
experimenterar och vi lär oss att känna igen 
udda matvaror i vårt nya hemland. Tack 
vare Eva Nordheim i min grupp har vi till 
exempel fått en inblick i det brasilianska 
drinksortimentet, Christina Larson lät oss 
laga marockansk mat ackompanjerat av 
marockansk musik och marockanska viner, 
Christina Appelto"t från ”Livsnjutarna” 
tog med oss ”Kronärtskockar” tillsammans 
med sin egen matgrupp på ut!ykt till 
matmarknaden och hennes egna utvalda 
kött- och vinbutiker i Ventimiglia, för att 
nämna några exempel. Det blir med andra 
ord mycket mer än matlagning när vi trä"as 
och det bästa är att vi har så otroligt roligt 
tillsammans.
För mig, liksom för många av mina 
SWEA-väninnor, är maten en viktig del av 
livet. Det känns också trevligt att skapa nya 
kontakter, att ha roligt tillsammans, att våga 
pröva nytt och eventuellt misslyckas, att få 
nya erfarenheter, att dela med sig av sina 
smultronställen och så vidare. Med SWEAs 
matgrupper tycker jag vi har lyckats 
kombinera detta på ett fantastiskt sätt.
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Inkokt lax
Sätt ugnen på 150°.

Du behöver:
En #lead laxsida från en rätt stor lax. Jag 
tycker att det ska vara hela sidan för det blir 
trevligast att titta på och blir det något över 
kan man göra mycket gott av resterna.
1-1,5 liter vatten (beroende på hur stor 
plåten är)
1 citron i skivor
1 morot, slantad
1 rödlök, klyftad
Skaften på ett par rejäla knippor dill 
(topparna spar du till såsen)
1 fänkål
3 stjärnanis
Ca. 1 msk salt (smaka av lagen så att den 
har en tydlig sälta)
10 pepparkorn
Koka upp alla ingredienser i ca 5 minuter.
Placera laxen med skinnsidan uppåt i en 
djup folieklädd långpanna. 
Slå på lagen och täck med folie.
Låt gå i ugnen i 15-20 minuter.
Ställ kallt att svalna i sitt spad över natten.

Sedan gör du en majonnäs på: 
2-3 äggulor (rumstempererade)
1-2 tsk dijonsenap
Ca. 5 dl rapsolja (eller annan neutral olja)
Smaka av med vinäger eller pressad citron, 
salt och nymalen vitpeppar.
Lägg gulor och senap i en bunke och 
tillsätt oljan droppvis under vispande. Det 
är viktigt att du inte tar för mycket olja i 
taget i början, sedan kan du öka takten allt 
eftersom du ser att majonnäsen går ihop 
och tjocknar.
Om du har en mixer kan du göra 
majonnäsen direkt i den, då kan du hälla 
fortare.

Sedan tar du:
Dilltopparna, persilja och gräslök och mixar 
eller #nhackar och blandar ner i såsen.
Om din budget tillåter tar du sedan och 
rensar ca. 3 chatkakrabbsben och blandar 
ner. En variant är laxrom eller rökt lax och 
hackade räkor. Budgetvarianten är kapris.
Lyft upp folien ur långpannan, tippa den 
lite försiktigt så att allt spad rinner av 
och låt laxen glida ner på serveringsfatet. 
Dra skinnet av laxen och garnera med 
grönsakerna, de har #na färger (lyft bort 
påsen/te-silen med fänkålsfrön). Dekorera 
med nya citronskivor och dillvippor.
Till detta serverar jag massor av grön 
sparris och nypotatis. Laxen kommer att 
vara så lättkokt att den smälter i munnen.

Smulpaj med kardemummayoghurt
Efter den inkokta laxen tycker jag att vi ska 
bjuda på smulpaj i portionsformar med en 
kardemummayoghurt. Jag brukar köpa de 
små ljusglasen på IKEA, det kostar nästan 
ingenting för fyra stycken. I dessa serverar 
jag allt från su$é till soppa på bu"é.

Gör en smulpajdeg:
3 dl vetemjöl
eller byt ut 1 dl mot t.ex. kokos eller 
havregryn
1 msk socker
125 gr kallt smör
1 näve nötter eller mandel
lite kanel
Kör rubbet i en matberedare så att det bara 
precis smular sig. Ställ i kylen tills du är 
klar med rabarbern.

Du tar:
ca 500 gr rabarber. Skala den om den är 
grov, i början av säsongen brukar den vara 
mjäll och #n. Skär den i små träningar om 
du ska ha den i portionsglas.
1 vaniljstång, klyvs och skrapas ur i en 
kastrull tillsammans med
1-2 bitar kanel (valfritt)
2 dl socker, gärna råsocker
1 msk citronsaft
1 skvätt vatten (1 dl)
Koka upp det hela och sjud försiktigt i ca. 
10 minuter.
Tillsätt rabarbern och låt gå i ett par 
minuter.
Tag upp rabarberbitarna och lägg i botten 
på varje liten kopp, pudra på med lite 
potatismjöl och toppa med rejält med 
smulpaj. Baka av i ugnen tills degen blivit 
gyllenbrun i 225°. 
Till detta serverar jag en sås på yoghurt 
blandad med lönnsirap och kardemumma. 
Du kan naturligtvis blanda rabarbern med 
färska jordgubbar direkt i formen (dessa ska 
ej koka), det blir gott.

Om du får pajer över så går de naturligtvis 
att värma och då kan man, om man vill 
gotta till det, ta lite grovhyvlad vit choklad 
på toppen (på slutet, så att det inte bränns).

Nässelstuvning
Nässelsoppa äter vi ju under den tidiga 
våren när de första nässlorna visar sig. Du 
kan naturligtvis göra soppa även senare, 
klipp bara ner nässlorna, jag garanterar att 
de kommer tillbaka och då kan man åter 
skörda dem späda och #na. Vill du inte ha 
soppa kan du alltid göra en stuvning och 
servera med rökt lax eller rökt skinka och 
ett pocherat ägg.

Till stuvningen behöver du:
1 liter späda nässlor
1 #nhackad schalottenlök
1 klick smör
1 liten burk crème fraiche
salt, nymalen peppar och lite nymalda 
fänkålsfrön.

Skölj nässlorna ordentligt och förväll dem i 
saltat vatten i ca. 5 minuter.
Smält smöret i en panna och låt löken bli 
genomskinlig på svag värme. Tillsätt
nässlorna, fräs runt litegrann och slå 
sedan på crème fraichen. Smaka av med 
kryddorna.
Servera på en toast med ett pocherat ägg 
ovanpå och ett par skivor lax eller skinka.
Nu ska jag gå ut i trädgården och planera 
mitt utekök i närheten av kökslandet. I 
växthuset har jag låtit bygga ett sex meter 
långt bord till regniga midsomrar och sena 
kräftskivor. Det fungerar alldeles utmärkt!
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Efter många år i Frankrike, har Kråke 
Lithander !yttat tillbaka till Sverige. 
För något år sedan startade hon Days 
in Sweden, som förmedlar boenden i 
Sverige och i andra delar av världen. 
Kråke har bland annat drivit en 
restaurang i Paris, haft en matspalt i 
Amelia och skrivit tre kokböcker.
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Tack vare SWEAs donation till National-
museum, har museet tillsammans med 
produktionsbolaget Showtime och 
reklambyrån Fältman & Malmén kunnat 
ta fram en 30 minuter lång #lm. Filmen, 
som nu är klar för distribution, har fått 
namnet ”Oanad spännvidd”, just för att 
den visar vilken omfattning det är på 
Nationalmuseums verksamhet – från 
utställningar och historia till ateljéaktivitet 
och pedagogik. Tittaren får även följa med 
bakom kulisserna och se vad olika personer 
på museet arbetar med.
- Filmen är dels en resa vad gäller 
konsthistoria, men den visar också hur 
man arbetar med utställningar, säger 
Paula Röhss som är marknadschef på 
Nationalmuseum.
Det är första gången en liknande #lm görs 
om museet. Tidigare har det gjorts bildspel, 
men med #lmatiseringen får tittarna 
möjlighet att beskåda verken både på långt 
och nära håll. 
Museets webbplats kommer att spela en 

nyckelroll vid distributionen av #lmen.
- Tanken är att den ska visas i vår hörsal 
och #nnas på vår webbplats i !era små 
delar. Där kommer vi även att visa 
bonusmaterial, berättar Paula Röhss.
Meningen är att #lmen, som även kommer 
att översättas till engelska, ska kunna 
användas vid undervisning både i Sverige 
och utomlands. En av målgrupperna är 
skolungdomar från högstadieåldern och 
uppåt.
- Vi räknar med att skolor vill titta på den 
via vår hemsida. Vår ambition är att man 
ska kunna gå in på webbplatsen från till 
exempel svenska skolan i Hong Kong och 
se #lmen. Vi hoppas på att nå ut så brett 
som möjligt, säger Paula Röhss.
 För de resterande insamlade medlen, 
SEK 97 190, har Nationalmuseum tagit 
fram ett unikt undervisningsmaterial för 
svenska skolan i utlandet. Syftet är att 
utifrån Nationalmuseums samlingar skapa 
ett läromedelspaket på temat ”det vidgade 
textbegreppet”. 
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- När man går ut svenska skolan i utlandet 
ska man kunna analysera bilder och texter 
och förstå metaforer. Bildanalys kan göras 
på många olika sätt och nivåer – analysen 
kan vara enkel eller konkret, abstrakt eller 
undersökande, säger Veronica Hejdelind 
som är indentent i pedagogik och ansvarig 
för Nationalmuseums skolverksamhet.
Undervisningsmaterialet kommer 
att bestå av digitala bilder av verk ur 
Nationalmuseums samlingar, konkreta 
lektionstips med kopieringsunderlag och 
övningar för eleverna, samt en utförlig 
lärarhandledning. På detta sätt vill man 
stärka elevernas språkutveckling, samtidigt 
som de bekantar sig med Nationalmuseums 
samlingar. 
Materialet beräknas vara klart inför 
höstterminen 2010 och kommer att kunna 
laddas ned gratis från Nationalmuseums 
webbplats. Det kommer även att översättas 
till engelska.
 För att ta fram läromedlet har 
Veronica Hejdelind haft en referensgrupp, 
bestående av lärare som undervisar på 
svenska skolan utomlands, till sin hjälp. 
Hon har även besökt den svenska skolan 
i Bryssel, som är en av de svenska skolor i 
utlandet med !est elever. Förhoppningen 
är att nå ut med det färdiga materialet dels 

till svenska skolor i utlandet, men också till 
svenska föräldragrupper runtom i världen.
 SWEA kommer att ha en viktig 
roll för att informera om både #lm och 
skolmaterial. 

För att veta mer, kontakta gärna 
Paula Röhss, marknadschef på 
Nationalmusuem, prs@nationalmuseum.se 
Veronica Hejdelind, ansvarig för 
Nationalmuseums skolverksamhet, 
vhd@nationalmuseum.se 

Ida Falk Winland soprano, 
Matti Hirvonen piano
GS]^_J%&?L (&<.)=6&"#$68!#86.#:)
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Sopranen Ida Falk Winland, 2008 års mottagare av Sigrid 
Paskells stipendium i scenkonsterna och det prestigefyllda 
Solistpriset, släppte i februari sin första skiva. Sedan 2008 har 
Ida hunnit sjunga med brittiska Royal Philharmonic Orchestra 
såväl som med Kungliga Filharmonikerna, Sveriges Radios 
Symfoniorkester och Göteborgs Symfoniker, samt gjort sin 
första stora operaroll på GöteborgsOperan. 

På cd:n ackompanjeras Ida av pianisten Matti Hirvonen 
och hon har valt att sjunga Copland, Nystroem och Strauss. 
Skivdebuten blev positivt emottagen, till exempel skrev Svenska 
Dagbladet: ”klarhet, naturlighet och ett återhållet vibrato 
betraktas som önskvärt i sången. Hos Ida Falk Winland #nns 
allt detta, hon har också en mjuk känslighet som bidrar till det 
okonstlade”. En värdig Paskell-vinnare som nu fortsätter erövra 
operavärlden!
F#KFL!&((&!)*+,-./
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Lagom till världsutställningen i Shanghai 
och sommarens kungliga bröllop, släpper 
nu Svenska institutet, Si, en ny bok. Boken 
behandlar natur, samhälle och kultur i det 
moderna Sverige. Här samsas bland annat 
recept på renköttbullar med berättelsen 
om framgångssagan Spotify och historien 
om Europas mest ekologiskt hållbara 
stad, Växjö. Samtidigt lämnar de gamla 
ikonerna Abba, Björn Borg och Ingmar 
Bergman över scenen till dagens stjärnor: 
Zlatan Ibrahimovic, Lykke Li och Sandra 
Backlund.
Svenska institutets uppdrag är att sätta 
Sverige på kartan och skapa långvariga 
relationer med omvärlden – genom denna 
bok berättar man om dagens Sverige.
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Sweden
Up North, Down to Earth

Av: Rikard Lagerberg och 
Emma Randecker, Si
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Läs om SWEA Internationals 
årsmöte på www.swea.org
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SWEA Oslo har haft en bokcirkel i fem 
år som är väldigt populär. Vi är 12 Sweor 
som läser en bok i månaden, alla läser 
samma bok. Vi möts hemma hos varandra 
och den som är värdinna väljer vilken bok 
som ska diskuteras. Vi har inget speciellt 
tema eller genre som vi väljer utifrån, men 
de !esta väljer en svensk författare eller att 
handlingen utspelar sig i Sverige. För att 
det inte ska bli så dyrt har vi sagt att boken 
bör #nnas i pocketformat. Det är väldigt 
enkelt och billigt att få tag i svenska böcker 
här i Norge genom att beställa på internet 
och få dem direkt i brevlådan. I januari 
2010 startade SWEA Oslo en till bokcirkel 
med 12 medlemmar.

'''''''''''''''''

'I mars 2010 recenserade vi en bok för 
tidningen Tara och det var väldigt kul. Vi 
#ck oss tillskickade boken ”I cirklarna runt” 
av Cilla Naumann. Som tidigare blev det 

också denna gång en livlig och engagerande 
diskussion på vårt bokcirkelmöte.

Boken handlar om dramatikern Anna, 
vars värld slås i spillror när grävskoporna 
invaderar hennes idylliska bostadsområde 
och omvandlar den till en grå, trist och 
lerig sophög. Författaren klarar på ett 
bra sätt att förmedla hur detta förstärker 
huvudpersonens känsla av sorg, hemlöshet, 
främlingskap och hur maktlösheten 
och frustrationen växer i henne. Några 
tyckte att språket var målande och blev 
ny#kna på författaren, medan andra 
tyckte att boken inte förmedlade ett i 

och för sig engagerande tema på ett bra 
sätt. Alla tyckte egentligen att temat 
samhällsmedicin, med fokus på att 
människor kan bli sjuka av yttre faktorer 
i samhället, är intressant men att just 
denna bok inte gav oss den helt stora 
läsupplevelsen. Många kände att de blev 
bara så trötta på att läsa om en så negativ, 
pessimistisk och ointressant person som 
Anna. I stället för att tycka synd om 
henne och känna medlidande så får man 
lust att hoppa in i boken, ruska om henne 
och säga åt henne att skärpa till sig och 
!ytta därifrån om det är så besvärligt som 
huvudpersonen i boken antyder. Flera i 

bokcirkeln sa att de skulle ha lagt ifrån sig 
boken om de inte skulle ha recenserat den 
för Tara. Men så är vi ju 12 stycken och 
det var ett par som klarade att se bakom 
allt det negativa och blev facinerade av att 
författaren har ändå skrivit en hel bok om 
en människa som blir så påverkad av miljön 
runtom henne. Något som alla var eniga 
om var att Anna hade en obearbetad sorg 
som sitt primära problem.
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SWEA Oslos bokcirkel. Bakre raden från vänster: Laila Sahlin, Beryl Wilhelmsson, Elisabeth Classon, Monica Ulfgrim, Laila Stark, Ann Gerd 
Simu och Barbro Svensson. Främre raden från vänster: Maria Hielte, Charlotte Haugli, Liselott Ygemar och Lena Engfelt. Saknas på bilden: 
Eva Harris Bjureus.
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Andra böcker som SWEA Oslos 
bokcirkel har läst:

Högläsaren: Bernard Schlink
Edward Finnegans upprättelse: Roslund 
& Hellström
Hör bara hur ditt hjärta bultar i mig: 
Barbro Malmsten
Tema: August Strindbergs författarskap
Min röst skall nu komma från en annan 
plats i rummet: Lotta Lotass
Tyskungen: Camilla Läckberg
Potensgivarna: Karin Brunk Holmqvist
Väckarklocka: Elin Wägner
Vi ses vid Röda Sten: Viveka Lärn
På Chesil Beach: Ian McEwan
Av och om Wilhelm Moberg: Stig 
Tornehed
Ers Majestäts olycklige Kurt: Ebervall 
och Samuelsson
Fyrväktaren: Jeanette Winterson

”I mars 2010 
recenserade vi en bok 
för tidningen Tara”
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Det senaste årtiondet har !era mycket 
tänkvärda böcker skrivits på svenska av 
författare med andra språk som modersmål 
– jag tänker till exempel på Jonas Hassen 
Khemiris första och bästa bok ”Ett öga 
rött” och på Mustafa Cans ”Tätt intill 
dagarna”. Att läsa dem, den ena fnissandes, 
den andra snyftandes är att få nya dörrar 
öppnade och kanske också att tvingas ta 
ett kliv ner från sina höga dalahästar. På 
samma sätt är det med den bok som blev 
nummer fem i Sydsvenska Dagbladets 
omröstning om vilka som var 00-talets tio 
mest betydelsefulla svenska romaner (se 
listan här brevid). 
Boken jag tänker på heter med en strof 
från Gunnar Ekelöf ”Mig äger ingen”. 

Den kom ut för ett drygt år sedan och 
är en självbiogra#sk roman, skriven av 
Åsa Linderborg, som sedan dess blivit 
kulturredaktör på Aftonbladet.
 
Berättelsen är en kärlekshistoria av det mest 
ovanliga slaget, skriven av en dotter till en 
gravt alkoholiserad, ensamstående pappa. 
Den handlar om deras liv tillsammans, 
om hans kamp med livslögnen, spriten, 
manligheten och inte minst klassamhället i 
70-talets svenska Folkhem. 
 
Det är omöjligt att läsa boken utan att 
känna beundran och ödmjukhet inför 
Åsas Linderborgs förmåga att berätta 
kärleksfullt om en barndom som var mer 
än svår. Om en far, som älskade henne över 
allt på jorden och som gjorde så gott han 
kunde, vilket ändå var långt ifrån nog! Hon 
växte upp i det som vi skulle kalla misär; 
utan ordning och reda, utan lördagsgodis 
och födelsedagspresenter. Att duscha var 
inget tvång eller att tvätta lakan - eftersom 
sådana inte användes. Men pappa Leif 
var också en mycket generös person, som 
strödde pengar kring sig. I början av varje 
månad vill säga, så länge det fanns några 
kvar, men när de tog slut, blev spriten alltid 
viktigast. Viktigare än dotterns nya cykel… 
Mamman, som lämnade familjen när 
dottern var fyra år, var uttalad kommunist, 
men pappa Leif var det bara i hjärtat. 
Av rädsla för att förlora arbetet på 
Metallverken i Västerås, som ”världens 
bästa härdare” vågade han aldrig komma ut 
ur den socialdemokratiska garderoben ”… 
inte ens skriva med rött bläck”!
Åsa Linderborg berättar, utan spår av 
patetiska undertoner, snarare med en glimt 
i ögonvrån, om hur hon beundrade och 

älskade sin mycket udda far, som jämt 
#ck henne att skratta, och som var hennes 
absolut trofaste bästis. Men hon berättar 
också om hur hon ändå när tonårens krav 
på konformitet blev för stora, till slut bytte 
till mammas hem och efternamn – och 
övergav honom. Fast ändå aldrig helt … 
Efter !era års slit med en avhandling i 
historia, kom hon tillbaka. När hennes egen 
dotter föddes #ck Leif vara morfar, spänna 
sina muskler och berätta sagor och om 
drömda och verkliga idrottsbravader från 
tiden före spriten.

 Det är en full&ädrad debutant som skriver 
stor litteratur och skickligt håller balansen 
i allt det som kunde vara någons skuld: 
samhällets, spritens eller pappans… För 
Åsa Linderborg klarar också att berätta 
om hur hon avstod att bjuda pappan på sin 
doktorsmiddag. För att skydda honom från 
att göra bort sig – eller henne? Vi läser och 
förstår, och inser att det inte #nns något 
behov av att döma. Pappa Leif gjorde det 
inte, han skickade rosor med ett kort om 
hur stolt han var över henne. Strax innan 
han dog tandlös vid 60 års ålder.

Det är en bok som ingen kan läsa oberörd 
och framför allt en bok, som ingen kommer 
att ångra att hon läst!
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”Det är en bok som 
ingen kan läsa oberörd 
och framför allt en bok, 
som ingen kommer att 
ångra att hon läst!”
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Att trotsa smärtan
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Den mexikanska konstnärinnan Frida Kahlo (1907-1954) målade sitt liv. I boken “Att 
trotsa smärtan”, som utkom på svenska 2009, får man i öppna brev, dikter och texter följa 
människan Frida Kahlo, hennes relationer och dramatiska levnadsöde. 
I en allvarlig olycka, där den buss hon färdades i krockade med en spårvagn, skadades hon 
svårt. Enligt hennes egen utsaga bröts ryggraden på tre ställen, det högra benet #ck elva 
frakturer, den högra foten krossades och en järnstång genomborrade hennes bäcken. Hon 
var arton år gammal. Resten av hennes liv kantades av ständig smärta och ett stort antal 
operationer. 
Efter olyckan började hon måla. Det blev genom konsten hon kunde uttrycka sin fysiska 
och psykiska smärta och bearbeta sina känslor. Hennes verk är djupt personliga och 
självutlämnande. I boken #nns några av hennes mest kända målningar återgivna. 
Boken börjar med kärleksfulla brev till hennes första fästman, Alex. Vidare får man läsa 
öppenhjärtliga brev till bästa väninnan Ella, brev till maken Diego Rivera och deras 
gemensamma bekanta, samt till hennes far, hennes läkare och ett antal barndomsvänner.
Hennes äktenskap med den nitton år äldre, mexikanske muralmålaren och politikern, 
Diego Rivera, var stormigt och fyllt av svek. Trots separationer och skilsmässa kunde de 
inte leva utan varandra. Hon stod hela tiden bakom sin man och hans karriär, men blev 
också erkänd och hyllad för sin egen konst.
Det är fascinerande att få ta del av denna korrespondens fylld med vardag, fest, smärta, 
humor, passion, kärlek och etnicitet. Mycket läsvärd! 
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Is och vatten, vatten och is
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“Inez och Elsie är tvillingar på det där självklara sättet, ett förbund av två söta, blonda 
kopior som tjusar alla i sin omgivning. Men en katastrof i familjen slår in en kil mellan 
dem. Och när Elsie blir med barn med en man hon inte känner, så växer sprickan till en 
avgrund. Majgull Axelssons nya roman är en berättelse om syskonkärlek som övergår i 
misstro och främlingskap, om två barn som på olika sätt väljs bort av sina föräldrar.” 
Romanen är både spännande och dramatisk, historien utspelar sig delvis ombord på 
isbrytaren Oden på resa genom polarisen och spänner över tre generationer. Man lägger 
den ogärna ifrån sig när man kommit in i handlingen. Författarinnan är en av svensk 
samtida litteraturs skarpaste människoskildrare, en besk realist, som samtidigt har humor. 
  
Majgull Axelsson #ck sitt litterära genombrott med Aprilhäxan, som belönades med 
Augustpriset 1997 och som översatts till ett tjugotal språk.
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Igelkottens elegans
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En liten pärla till bok! Renée är änka och portvaktsfru i en småborglig fastighet i Paris. 
Hon är lite över 50 och har bott där sedan hon gifte sig. Hon är osynlig för hyresgästerna, 
precis som det förväntas av någon i hennes yrke.  En av hyresgästerna är Paloma, en 
12-åring som är besviken på sin familj och livet. Hon har beslutat sig för att begå 
självmord på sin 13-årsdag. Att Renée älskar ryska författare och förmodligen har läst alla 
ryska böcker anar ingen, tills dess en ny hyresgäst !yttar in - en äldre japansk herre som ser 
igenom både Renées och Palomas fasader och genom insikt och värme lyckas öppna deras 
ögon för omvärlden.

Författaren beskriver personerna och deras liv på ett målande och sympatiskt sätt. Det 
är inte svårt att förställa sig hur Renée ser ut när hon sitter med sin katt framför tv:n på 
kvällarna.
Boken har sålts i över 1,3 miljoner exemplar och har nu även #lmatiserats. 
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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
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