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SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA
Gymnasie- och grundskoleutbildning på svenska eller engelska. IB-program
sedan mer än 30 år med mycket goda resultat. Mångfald av fritidsaktiviteter och
nära kontakter med högskolor och näringsliv. Vår skola ligger i idylliska Sigtuna, invid
Mälaren, nära till både Stockholms kulturliv och Arlanda ﬂygplats.
Kom och besök SSHL, ett Sverige i internationell tappning. Vi ställer upp under
hela läsåret och visar verksamheten. Vi erbjuder också möjligheten att lära känna
skolan och internatlivet genom provboende.
Under sommaren erbjuder vi sommarkurser i svenska och matematik samt
konﬁrmationsläger.
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SIGRID PASKELLS STIPENDIUM INOM
SCENKONSTERNA 2012
SWEA inbjuder alla medlemmar att skicka in förslag på kandidater till Sigrid Paskell
Stipendium, som i år utdelas i sång.
Stipendiet ges ut inom scenkonsterna: sång, dans, teater, instrumentalmusik med en
konstart i taget under en rullande fyraårsperiod.
Stipendiet avser unga lovande svenskor/ar i början av sin karriär.
Stipendiet utlyses inte utan en kommitté söker aktivt kandidater. Förslag kan även
inkomma från individuella SWEA-medlemmar och avdelningar. Den föreslagna
kandidaten får inte vara en Swea eller nära anhörig till en medlem i SWEA.
Förslagsgivaren motiverar i skrift och med CD och eller DVD sitt val av stipendiat.
Stipendiet är på USD 10 000.
Nomineringsförslagen skall vara kommittén till handa före 15 januari 2012.
En jury utser stipendiat. Valet bekräftas av SWEA Internationals styrelse på årsmötet i
april. Stipendiaten förväntas ge en enkel redovisning för hur stipendiet använts.
Förslag på stipendiat skickas med motivering till:
Sigrid Paskellkommittén
Anki Rosander (sammankallande)
Tel: 08-6116686
Mobil: 070 7974403
e-post: anki.rosander@telia.com
Föreslagen kandidat ombeds fylla i SWEA-blanketten och skicka tillbaka till
nominerande förening/ person. Den/de skriver in motiveringen. Alla förslag skickas
automatiskt till Paskellkommittén.
Blanketten kan laddas ner här: http://www.swea.org/paskell
Nomineringsblankett, Paskellstipendiet 2012
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LEDARE

Till alla SWEA-mammor ute i världen
I det här numret av Forum har vi tagit reda på hur det är att leva med barn ute i
SWEA-land. Sex mammor på fem olika kontinenter berättar om sin vardag med
barnen, om skillnader i barnuppfostran och om hur de har fått stöd av SWEA när de
Áyttat till ett främmande land.
När jag själv var en ung mamma i Frankrike på 80-talet kändes Sverige ibland långt
borta och jag skulle säkert ha gått med på någon av alla roliga barnaktiviteter som
SWEAs lokala avdelningar arrangerar runtom i världen.
Idérikedomen är stor och initiativen är många, här kan ni bland annat läsa om
ett öppet dagis i Moskva, om en mormor som hjälper svenska barnfamiljer i
Philadelphia, om en tonårsföräldragrupp i Singapore och om ett knepigt Vasalopp i
Florida.
Det har också varit en händelserik sommar för alla Sweor som varit på besök i
Sverige. I början av juli åkte ett gäng glada Sweor på en resa i Östergötland där de
Àck gå på både slottsvandringar och grötlunk. Utöver alla lokala sammankomster,
träffades Sweor från hela världen på sommarmiddagen i Göteborg och på
ConÀdencen i Stockholm. Våra stipendiater Àck ta emot diplom och utmärkelser och
berätta om sina intressanta arbeten.
I slutet av juli tog Sverige emot sitt allra första Jamboree och SWEA var på plats med
ett sponsortält. Monica Hallworth Swea och scoutmamma berättar varför det var
viktigt att vi deltog i detta jätteläger.
Inför vinterns myskvällar har Mia Evander från London skrivit ett receptkåseri med tre
jättegoda rätter. Den vita chokladkakan är redan en klar favorit i min efterrättsbok.

Elsa

ELSA MARÉCHAL, REDAKTÖR

Kära Åsa Lena!

Vi Sweor tackar Dig för att du i så många år lett SWEA - ja, längst av alla ordföranden
genom åren - och alltid med samma entusiasm, engagemang, diplomati, värme och
gott humör. Du har varit en lysande företrädare for SWEA i alla lägen. Hur oändligt
mycket tid, glöd och omtanke Du lagt ner för SWEAs välfärd och utveckling i alla led
och skeden, är det nog bara styrelserna och de nära medarbetarna genom åren som
egentligen har sett och förstått.
Vårt hjärtevarma tack!

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

SWEA stödjer projekt med svensk anknytning samt utbildning
genom stipendier.
SWEA har 7 500 kvinnor som medlemmar i 73 lokala avdelningar i
33 länder på fem kontinenter.
Föreningen grundades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson. Hon
har belönats med två kungamedaljer för sina SWEA-insatser samt
erhållit utmärkelsen Årets Svensk i Världen 1995 och Årets SvenskAmerikan 2006.
Prinsessan Christina, fru Magnuson, är föreningens hedersordförande.
SWEA Internationals ordförande sedan januari 2007 är Åsa Lena Lööf.
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FOTO: CATARINA ÅSTRÖM

Kära Sweor!
Det är med stor stolthet över att vara Swea och förtröstan
inför framtiden, men också med ett uns av vemod som jag i
egenskap av IO nu skriver mina sista rader för Forum. Inte
kunde jag i min vildaste fantasi drömma om att jag skulle
ägna SWEA sju år - två år som vice och fem som ordförande.
Men det blev faktiskt sju arbetskrävande, spännande,
intressanta och roliga år, då jag haft förmånen att få lära
känna SWEA som organisation, men också många av er
Sweor. Jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg, att
det är alla vi Sweor runt om i världen som tillsammans utgör
SWEA. I ett fantastiskt pärlband av svenska enklaver möts
vi ute i världen. Det är Sweor från Hawaii i väst till Tokyo i
öst som gjort min resa genom SWEA-land både spännande
och rolig, en resa väl värd mödan. Jag tar mig nu friheten att
reÁektera över den tid som gått, vad som hänt under dessa
år och till sist kanske jag vågar mig på en stilla önskan inför
framtiden.
Tanken svindlar när jag reÁekterar över antalet
lokalföreningar och därmed SWEAs geograÀska omfattning
med ett nätverk som består av alla SWEAs 73 avdelningar i
33 länder på fem kontinenter. Tänk bara alla olika tidszoner
som vi verkar inom! Att ordna en telefonkonferens med
deltagare i Hongkong, där dagens sol för länge sedan gått
ned till Los Angeles där den ännu inte gått upp, kräver
planering och ger sannerligen perspektiv på SWEAs omfång.
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Det är då man börjar förstå, att SWEA verkligen är ett
världsomfattande, gediget och unikt nätverk förenat av en
svensk blågul tråd där Sverige, svensk tradition och kultur
är de gemensamma nämnarna och där svenskheten skapar
gemenskap och trygghet.
Detta fantastiska nätverk skulle dock inte existera om
inte våra lokala avdelningar funnits. Det är verksamheten
som bedrivs i avdelningar som Vancouver, Berlin, Tunisien,
Michigan och Singapore som ger SWEA liv och är dess källa
och kärna. I SWEAs avdelningar runt om vår värld arrangeras
lokala aktiviteter med varierande program. Man kan Ànna
allt från musei- och barngrupper till matlagningskurser,
bokklubbar, midsommarÀrande, Lucia och julmarknader. Det
är genom möten mellan svenska kvinnor i förskingringen
som de lokala nätverken byggs upp. En likartad plattform,
trots de olika villkor som råder i de länder vi bebor, en trygg
oas som gör att vi också kan ta till oss mångfalden i det nya
hemlandet . En familj ute i världen. Vad är det då som gör
att SWEA är så viktigt för den enskilda Swean och varför
känns det så väsentligt att behålla vår svenska identitet vid
utlandsboende. Det Ànns naturligtvis vitt skilda skäl för olika
individer, men forskning har nu visat att vi förändras, när
vi Áyttar utomlands och att svenskheten och det svenska
medborgarskapet förefaller öka i betydelse för oss. Vad är
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det svenska kvinnor saknar mest när de lämnar Sverige? Jo,
ofta nämns svenska värderingar som kvinnans jämställdhet,
men även natur, allemansrätt, radions P1, Àlmjölk och
osthyvel kommer högt på listan.
I SWEA förenas vi och känner vänskap, glädje, tillhörighet
och gemenskap, vi får stöd från Sweor som delar samma
kulturarv, bakgrund och språk i det många gånger
främmande och kanske utsatta livet i ett nytt land, kanske
även i en annan världsdel. Det stödet ger den trygghet som
kan vara avgörande för hur man Ànner sig tillrätta och får
sin svenska familj att trivas. En service på plats från Sweor
som vet vad svenskar efterfrågar och som kan ge råd utifrån
lokal kännedom och det bästa av allt - Sweor gör detta
utan egenintresse eller ersättning. En ovärderlig hjälp som
svenskt näringsliv och svenska företag uppmärksammat.
SWEA arbetar också nära andra svenskanknutna
organisationer och UD och kan i viss mån bidra vid
krisbevakning och katastrofhjälp.

”...med ett ”klick” på swea.org
så öppnar sig hela SWEA-världen
för mig”
SWEA ger genom sitt nätverk också assistans vid Áytt mellan
länder och till dem som Áyttar tillbaka till Sverige, vilket
efter många år utomlands kanske inte är helt lätt. Då Ànns
där fem svenska avdelningar med Sweor som välkomnar
med stöd och råd. Särskilt betydelsefullt nu, då den största
invandrargruppen i Sverige lär bestå av hemvändande
utlandssvenskar.
De lokala avdelningarna har ofta egna SWEA-blad
och webbsidor där man inte upphör att förvånas över
avdelningarnas rikt varierade verksamhet. Jag skulle önska
att ni alla tog er tid att ta del av denna enorma källa av
spännande information från världens alla hörn. Gå in på
www.swea.org lokalavdelningar och sök rätt på lokala
webbsidor, elektroniska nyhetsblad och hela tidningar. Jag
lovar god lön för mödan! En Swea, tillfrågad om vad hon
tyckte var det bästa med SWEA, svarade: ”I dag tycker jag
nog att det är, att med ett ”klick” på swea.org så öppnar
sig hela SWEA- världen för mig med obegränsad tillgång till
gemenskap på svensk grundval.”
SWEA, med sitt klara syfte att stödja svensk kultur
och tradition, verkar med hjälp av alla oss Sweor för
att stärka Sverigebilden utomlands. Tänk, drygt 7000
Sverigeambassadörer som sprider Sverigebudskap
jorden runt. Vi gör det också genom att såväl lokalt som
internationellt dela ut donationer och stipendier till ändamål
med Sverigeanknytning. SWEAs avdelningar och SWEA
International ger tillsammans bort imponerande ca två
miljoner svenska kronor per år.
SWEA International har tre betydande stipendiefonder vilka
alla har sitt ursprung i olika donationer till SWEA. SWEA kan
från avkastningen av dessa tre fonder årligen dela ut tre
prestigefyllda stipendier på 10 000 USD vardera; Svenska
språket, litteraturen och samhället, Agneta och Gunnar
Nilssons Stipendium för studier av interkulturella relationer
och Sigrid Paskells Stipendium inom scenkonsterna. Sedan

1989 har SWEA International också utsett Årets Svenska
Kvinna. Det glädjer mig oerhört att kunna notera att SWEAs
stipendier och utmärkelser nu blir alltmer uppmärksammade
och börjar få rättmätig uppskattning för sin höga kvalitet.
Många lokala avdelningar delar dessutom ut egna stipendier
och stöder projekt med svensk anknytning.
Den plattform som SWEA erbjuder är unik. Kombinationen
av den lokala mötesplatsen i hemavdelningen och SWEAs
stora nätverk möjliggör möten och kontakter oavsett ålder,
yrke eller intresse. Ett globalt kontaktnät binder oss Sweor
samman och leder till nya vänner och upplevelser ute i
världen. Jag vill verkligen uppmana alla er, som har tid
och möjlighet, att fara på SWEAs region- och världsmöten.
Där känner man vidden och djupet av SWEA, dess själ
och hjärta, och inser att man själv är en liten kugge i en
världsomspännande organisation med svenska förtecken.
Att få uppleva denna världsvida vänskap ger en ytterligare
dimension till att vara Swea.
SWEA hade då jag tillträdde vuxit både i storlek och
omfattning och komplexiteten i denna globala organisation
blev alltmer synlig. Verksamheten var vittgrenad och
mångfacetterad och krävde därför en väldig arbetsinsats.
Att leda och försöka utveckla verksamheten och samtidigt
hålla efter, att vi alla arbetar och verkar inom ramarna för
en ideell organisation vad gäller stadgar, administration
och ekonomi, visade sig ta mer än en heltids arbetsinsats
i anspråk. Då allt arbete bedrivs ideellt och styrelserna på
SWEAs tre nivåer kommer och går, framstod kontinuiteten
inom SWEA som det som särskilt måste värnas och vårdas.
Nu tror jag att ni kanske börjar förstå, varför det blev
så många år för mig med SWEA. Jag tyckte att det var
viktigt, att den förening som fötts ur en persons vision
och som nu vuxit till en unik global organisation var värd
en säkrad framtid. Därför kartlades SWEAs framtida
behov och ett antal strategiska åtgärder vidtogs. Eftersom
jag var, och fortfarande är, övertygad om att SWEAs
utvecklingsmöjligheter är oändliga, var jag villig att driva
detta arbete.
Vad har då hänt under de senaste åren?
Mitt fokus har främst varit på att säkerställa SWEAs
framtid genom att ge organisationen en stabil grund vad
gäller såväl ekonomi som administration. Vi har anställt
en administrativ chef, anskaffat ett nytt medlemsregister,
arbetat med rutiner och riktlinjer av skilda slag, utvecklat ett

Mitt fokus har främst varit på
att säkerställa SWEAs framtid
genom att ge organisationen en
stabil grund

program för fortbildning av styrelseledamöter såväl lokala
som regionala och internationella, gett kommunikation
och medier, internt och externt, större genomslagskraft,
insett vikten av nya kommunikationsvägar som Facebook,
LinkedIn, Twitter och bloggar. Vi har starkt fokuserat på våra
stipendier och donationer. Våra internationella stipendiater
7
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har vid stipendieutdelningar fått ökad tid att presentera sin
forskning. Vi har haft förmånen att få dela ut Sigrid Paskells
stipendium i scenkonsterna på ConÀdencen, Ulriksdals
slottsteater. För att öka kännedomen om SWEA i Sverige
har vi vid SWEA-evenemang bjudit in beslutsfattare och
opinionsbildare. Vi har genomfört internationella insamlingar
till Nationalmuseum och World Scout Jamboree. Vid våra
världsmöten i Amsterdam, Washington DC samt nu senast
Kuala Lumpur har vi haft intressanta talare som lärt oss hur
vi sprider information om Sverige, matchat med kunskap om
den världsdel vi befunnit oss i.
Vid våra världs- och regionmöten har tyngdpunkten
nu förskjutits från själva årsmötet till föreläsningar,
”workshops” och diskussionsforum. För att spara
semesterdagar för våra styrelsemedlemmar och sänka
reskostnaderna har antalet årliga möten under de gångna
tio åren minskat till ett. I framtiden kommer alla möten
att hållas på hösten, vartannat år ett kombinerat världsoch regionmöte någonstans i världen och vartannat år
regionmöten hemma i regionerna. SWEA Internationals
årsmöte måste äga rum före april månads utgång och
kommer att göra så i framtiden också. Vid årsmötet i New

York 2012 är naturligtvis alla medlemmar välkomna att
närvara, men inga workshops eller seminarier kommer att
hållas i anslutning till detta rena arbetsårsmöte.
Jag tackar varmt för det förtroende ni givit mig under dessa
år. Det är omöjligt för mig att tacka och vid namn nämna
alla er som bidragit till att i alla möjliga och omöjliga former
göra SWEA till vad det är. Ett innerligt tack till er alla, ingen
nämnd men ingen heller glömd.
Utmaningen för SWEA framöver ligger i att göra
organisationen än mer professionell, samtidigt som vi måste
anpassa oss till den verklighet vi har omkring oss och det
faktum att SWEAs hela grundidé bygger på ideellt arbete
vilket förutsätter medlemmarnas engagemang och vilja att
arbeta för SWEA. Positiv respekt och tolerans bådar gott
för SWEAs framtid och fortsatta utveckling och det är med
positiv framåtblick jag ber att få tacka för mig.

Åsa Lena
ÅSA LENA LÖÖF, ORDFÖRANDE

Tack för Världsvid Vänskap
Ett varmt och innerligt tack till alla Sweor för vänskap, gott samarbete och för att ni är Sweor
Tack Agneta för att du startade SWEA
Tack SWEAs Hedersordförande prinsessan Christina fru Magnuson
Tack till tidigare SWEA ordföranden; Vanja Haley, Louise Enhörning, Kerstin Mayberry,
Gunilla Possenius, Kerstin Velander, Christina Moliteus och Siv Svensson för att ni lade
grunden för det arbete som jag ﬁck förmånen att fortsätta att leda och utveckla. Jag är stolt över
att få vara en i raden av Internationella Ordförande och därigenom bidra till att SWEA nu är
en världsomspännande global organisation
Tack till alla er Sweor som aktivt och ideellt arbetat i styrelser och kommittéer lokalt, regionalt
och internationellt
Tack till SWEAs Kansli
Tack till alla sponsorer, samarbetspartners och annonsörer
Tack till alla er som stödjer SWEAs verksamhet
Med en önskan om allt gott för framtiden
Åsa Lena
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SOMMARRESAN

Sweor på vift i Östergötland

EVA VON USSLAR, STOCKHOLM, INGER HEDIN, STOCKHOLM, KUNG SVERKERS KAPTEN, KICKAN WILLIAMS, SOUTH FLORIDA, LAILA HJALMARSSON, MARBELLA, ULLA
SABELSTRÖM, SAN FRANCISCO, GUNILLA FABER, SOUTH FLORIDA, GUN BJÖRKLUND, ÖRESTAD, ANNE MARIE KOCHERGA, SAN DIEGO, LUSSI NYBLAEUS, LOS ANGELES.

SWEAs sommarresa 2011 som gick till
Östergötland fylldes av kultur, historia, natur,
god mat och trevlig samvaro Sweor emellan.
FOTO: KICKAN WILLIAMS, SOUTH FLORIDA, CHRISTINA VOLLERT, GÖTEBORG

Agneta Nilsson hade övertalat goda väninnan och Swean Lussi
Nyblaeus att ta hand om upplägget av resan, vilket hon gjorde
med besked. Lussi, som bor med make, hästar och stallkattor på
Rakered Rusthåll utanför Linköping, såg till att dörrar öppnades
för oss Sweor till privata herresäten och slott, där ägarna ställde
upp med personlig guidning och ofta förplägnad och dryck. Det
blev några oförglömliga dagar!

DEN 4 JULI - ANKOMST TILL MEDEVI BRUNN
Vi bodde ﬁnt på Medevi Brunn, Sveriges äldsta hälsobrunn,
vackert belägen i norra Östergötland. Agneta hade arrangerat
samåkning och såg till att vi alla anlände ungefär samtidigt. Efter
glada igenkännanden och kramar installerades vi i de många
”byggningarna” med anor från 1600-talet.

Lisbet Gemzell och Emelie Lagergren guidade oss runt de väl
bevarade byggningarna, kyrkan, apoteket, lasarettet, badhuset
och Schweizeriet. Medevi Brunn grundades 1678 av Gustaf
Soop, ägaren till Medevi Säteri. Han anlitade stockholmsläkaren
Urban Hjärne som fastslog att källvattnet i högsta grad var
hälsobringande. Han såg till att inte bara vattendrickande, utan
också bad, medicinsk behandling och andlig vård blev del av
brunnsverksamheten.
Vi besökte källan som aldrig sinat och ﬁck alla dricka av det
hälsobringande vattnet som skulle ge oss ökad livskraft. Bra, för
dagens program var på långt när slut!
Efter en god middag på Värdshuset bar det av till Övralid, Verner
von Heidenstams sista hemvist, där han bodde med danskan
Kate Bang, hushållerskorna Ida och Frida samt Hjalmar, gårdens
“alltiallo”. Där är också von Heidenstam begraven. Invändigt är
huset så gott som oförändrat sedan diktarens död 1940. Det kändes
som att ﬂytta sig tillbaka i tiden, speciellt i köket där skalden intog
middag endast en gång om året - på julafton, samt på övervåningen
där nära vänner, bland andra Sven Hedin, prins Eugen, Carl Milles
och Albert Engström, ofta övernattade.
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Tillbaka i Medevi Brunn var det dags för grötlunken med
Brunnsorkestern i täten. Grötlunken tros ha startat 1870 av
brunnsläkaren Alfred Levertin, för att få gästerna att röra på sig
efter kvällsmålet.
Det kändes alldeles rätt att promenera i sakta lunk, fyra och fyra,
arm i arm, i den ljumma sommarkvällen. Dags för kudden efter en
dag fylld av nya intryck.

varit i bruk fram till 1910. På Sontorps Herrgård, huvudbyggnad
färdigställt 1757, gick vi sedan husesyn ledsagade av Carl-Gustaf
Mörner. Släkten fanns porträtterad längs med väggarna i den stora
matsalen, som iordninggjordes under 1800-talet, med handmålade
tapeter. Som mest rymmer den matsalen 90 personer. Gick sedan
till lilla matsalen samt Salongen med underbar konst. Många
gjorde inköp på Gallerie Sontorp, inredd i en av ﬂyglarna.

DEN 5 JULI – PORSLINSMUSEUM OCH HISTORISKA
VANDRINGAR
Efter morgonbön i Medevi kyrka och frukost på Värdshuset tog
vi bussen till Godegårds Porslinsmuseum. Museet, som har en av
Sveriges största samlingar av svenskt bruksporslin från 1750-talet
fram till våra dagar, väckte glada igenkännanden och många
minnen. På 1700-talet fanns där en av Sveriges största samlingar av
ostindiskt porslin. Vi ﬁck också berättat för oss om tidigare ägare,
fastigheter med anor från 1644 och järnbruket vid Finspångsån
med som mest 10-12 hyttor på 1700-talet. Besöket avslutades med
kaﬀe och hembakat.

Vidare till Risinge och guidning i Sankta Maria kyrka grundlagd
under senare hälften av 1100-talet. Målningarna är kyrkans
största sevärdhet. De ansågs inte bara att pryda kyrkan, utan skulle
framför allt vara ett medel att bringa bibelkunskap åt menigheten.

Sedan bar det av till Sontorps bruk där Carl-Gustaf och Agneta
Mörner tog emot vid kvarnen och smedjan för lunch. Agneta
berättade om kvarnen, de övriga 16 kulturbyggnaderna samt
järnbruket med troliga anor redan från 1300-talet och som sedan
LISBET GEMZELL, GUIDE OCH UNDERHÅLLARE HÖLL I ALLSÅNGEN.
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På vägen hem åkte vi längs sjön Roxen till Ljungs slott och en
guidad visning på slottet med anor från mitten av 1600-talet.
Mellan 1774 och 1795 byggdes en ny slottsanläggning och
idag betraktas slottet Ljung som en av den gustavianska tidens
viktigaste byggnadsmonument. Slottet är idag privatägt men var
under 60 år obebott. Sommartid visas slottet av Föreningen Ljungs
Slotts bevarande med nio kvinnor som eldsjälar, alla förälskade i
samma karl, Axel von Fersen d.y. En underbar och givande dag
avslutades efter middagen med lustspelet “Två fruntimmer på
Medevi brunn” med cellist Märta Nilsson och skådespelerskan
Emelie Lagergren.

SOMMARRESAN

ANN AXELSSON, ZÜRICH, KERSTIN WASCHEWSKY, SAN DIEGO, BRITT-MARIE NORDHUS, STOCKHOLM, GUNILLA FABER, SOUTH FLORIDA, LISBET GEMZELL,
GUIDE OCH UNDERHÅLLARE, MARIE LOUISE MÄGERLI AXELSSON, ZÜRICH, DAISY TÖRNQVIST, STOCKHOLM, ANITA MALMÉN, STOCKHOLM, GUNVOR
SAHLQVIST, STOCKHOLM, CHRISTINA RUDBECK REIMONDOS, ATEN.

DEN 6 JULI – PRINS EUGENS LANDSKAP OCH KLOSTERBESÖK
SWEA-sorlet spred sig vidare över Östgötaslätten, till prins
Eugens Örgården, som var i hans ägo 1915-1944. Vi åkte mellan
färggranna fält av blå och vita linblommor, gul raps, röd vallmo och
genom ståtliga alléer.
Här blev vi varmt mottagna av Märta Christina och Magnus
Vahlqvist, tidigare Sveriges ambassadörpar i Japan. De köpte
Örgården 1967. Vi severades en läskande välkomstdrink på
yttergården och bjöds sedan in i deras trivsamma hem. De
berättade att prinsen var sin egen designer av allt, med visst
överinseende av arkitekt Boberg, som också ritade Waldermarsudde
för honom.
Örgården består av boningshuset, en atelje, en ﬂygelbyggnad
samt automobilstallet. Byggnaderna sammanhålls av den vackra
yttergården och gården öppnar sig sedan ut mot fälten. Här målade
prins Eugen många av sina öppna landskapsmotiv. Han kördes
runt bland fälten, sittande, målande på lastbilsﬂaket.
Nästa mål var Omberg vid Vätterns östra strand, en ekopark med
milt klimat. Naturguiden Gunilla Wetterling studerade våra skor
och gjorde sedan en bedömning av vem som kunde vandra på
stigar, promenera på vägen eller stanna och besöka det lilla museet.
Vandringen blev en både lerig och spännande klättring. Utsikten
över Vättern var enastående vacker.
Sedan tog Kari Pettersson över mikrofonen och guidade oss till
sitt hem, Bjälby Östergård. Det blev en mycket informativ resa
genom den vackra ”östergötska ladan”. Vi stannade till vid Alvastra
Klosterruin, som byggdes på 1200-talet av munkar från Bordeaux.
Fågelsjön Tåkern har nästan helt vuxit igen med vass. Sjön är
nu bara två och en halv mil lång, där många fågelarter häckar.
Odlingarna är mycket stora och vindenergi är vanligt. Kogårdarna

är få, men gris- och kyckling/äggproduktion vanligare.
I Bjälbo, ett litet samhälle med gamla anor, bodde Birger Jarl och
hans barska mor Ingrid Ylva. Anders och Kari Pettersson äger här
en gård på 225 ha där de odlar potatis, vete, havre, lin, raps, korn,
gullök och klöver. Paret Pettersson och borderterriern Rojja bjöd in
oss i ﬂygeln där det dukats upp till en härlig lunch, som cateringchefen Charlotte Hamilton tillagat. Charlotte lovordades. Vi bjöds
också in i Anders och Karis charmiga hem.
I Vadstena steg vi på “tåget” som tog oss på en guidad rundtur
till rådhustorget från 1400-talet och förbi fästningen byggd
1546. Heliga Birgitta Klostermuseum och Klosterkyrka blev en
imponerande upplevelse. Museet har varit kungapalats, vilket
Birger Jarl lät bygga till sin son Valdermar. Senare skänkte Magnus
Ladulås son gården till Heliga Birgittas blivande kloster.
Hemma i Medevi Brunn gick vi ner till Högbrunnen och såg en
intressant tolkning av August Strindbergs “Fodringsägare” från
1888 under ledning av Michael Riise. För att citera Lars Rings
resension i SVD, “Ett tempofyllt hedersdrama. Här skildras
en värld utan Gud där vissa gör sig till andras gudar”. Kvällen
avslutades som sig bör med en god teatersupé.
Min kära rumskamrat Kerstin Waschewsky sa efter dagens
upplevelser “Vi serveras bara grädde varje dag!” Jag instämmer.

DEN 7 JULI - TUR PÅ GÖTA KANAL
Så var det då sista dagen på vår fantastiska rundresa och nu väntade
oss en av resans höjdpunkter, en tur på Göta Kanal. Det var dags
att borda ”Kung Sverker” för resan mellan Motala och Borensberg.
Denna berömda farled, byggd under ledning av Baltzar von Platen
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är 190 km lång, varav 87 km är grävd kanal, resten sjöar. Under
åren 1810-1832 arbetade 58 000 man för att färdigställa leden med
en fallhöjd l på 91 meter och med 58 slussar.
Vi njöt alla av den vackra turen då båten långsamt närmade
sig Borenshults slusstrappa. Här slussades vi ner genom fem
slussar, tre meter i taget ner till sjön Boren, en mycket intressant
”utförsåkning”!
Efter en ﬁn tur över Boren, nådde vi så målet, Borensberg. Här
kunde vi förutom att intaga en god lunch på anrika Hotell Göta,
njuta av utsikten över kanalen och alla båtar som passerade förbi.
På tillbakavägen stannade vi en kort stund på Brunnby Musteri där
vi fyllde kassarna med diverse delikatesser.
Den glada musiken från brunnsparken i Medevi ackompanjerade
oss när vi packade bilarna, kramade varandra farväl och
konstaterade att vi ännu en gång haft några härliga och givande
sommardagar tillsammans på ytterligare en intressant, rolig och
välplanerad SWEA-sommarresa!

DE FYRA SKRIBENTERNA SIV ARVELID, ÖRESTAD, MARGARETA TÖNISSON,
SAN FRANCISCO, ANITA MALMÉN, STOCKHOLM OCH KICKAN WILLIAMS,
SOUTH FLORIDA

Nyheter från Svenska institutet
TEXT: NINNI LUTHIN-KÄRLING, SI

•

En arabisk version av sweden.se
Som ett led i att stärka dialogen med den arabisktalande
delen av världen har Svenska institutet (SI) på uppdrag av
Utrikesdepartementet skapat en arabisk version av Sweden.se.
Lanseringen ägde rum i Kairo den 13 oktober med cirka 250
arabiska och svenska deltagare på den svenska ambassaden. Syftet
med webbplatsen www.sweden.se/ar är att öka kunskapen om och
intresset och förtroendet för Sverige. Webbplatsen ska utgöra en
plattform för långsiktigt goodwill- och relationsskapande mellan
Sverige och människor i den arabisktalande delen av världen.

• Omvärldens syn på Sverige samlad på ny sajt

SWEA Internationals vice ordförande Elisabeth
Alsheimer blir ny intendent på Thielska galleriet i
Stockholm.
Hon har tidigare varit konstråd i Helsingborg,
verksamhetschef på Dunkers kulturhus i
Helsingborg och intendent på Wanås slott. SWEA
International önskar Elisabeth varmt lycka till!

12

Svenska institutet har lanserat en ny sajt för information om
hur Sverige uppfattas utomlands. På www.si.se/sverigebilden
publiceras löpande data, analyser, rapporter och krönikor om hur
Sverige uppfattas i olika länder och regioner inom olika områden.
Svenska institutets egna studier och analyser blandas med material
från andra organisationer, företag, experter och journalister med
kunskap om frågor som är av betydelse för Sveriges relation till
omvärlden.

• Innovative Sweden
I en ny utställning - Innovative Sweden presenteras de hetaste 20
svenska innovationerna från unga svenska företag. Utställningen
går ut på världsturné med premiär den 2-9 november på
Stanford University i San Francisco. Under våren 2012 kommer
utställningen att besöka House of Sweden i Washington DC och
senare ett par nedslag i Brasilien.
För mer information: www.si.se/innovatie-sweden

ÅRETS SVENSKA KVINNA

Christina satsar på Kina
En av mina starkaste upplevelser var den
värme och kärlek jag kände, säger doktor
Christina Lampe-Önnerud, grundare av
batteriföretaget Boston Power, om när hon
i augusti Àck mottaga utmärkelsen Årets
Svenska Kvinna i Stockholm.

Många hade hoppats att Boston Power skulle bygga en
batterifabrik i Sverige.
– De kinesiska investeringarna betyder väldigt, väldigt mycket för
mig eftersom vi nu får tillgång till världens största bilmarknad som
ﬁnns i Kina. Jag hade gärna startat en batterifabrik i Europa eller
USA, men nu blir första kapitlet i Kina, sedan får vi se.
– Min största kärlek är innovationer och jag älskar att arbeta

TEXT: SOILE LAZARZ,
STOCKHOLM
FOTO: KERSTIN ALM, LOS
ANGELES

När jag når henne på
telefon en månad senare
är hon tillbaka i Boston
och mycket upptagen,
men talar med värme
om festligheterna på
Conﬁdencen. Hon
minns det vackra vädret,
den goda lunchen
och föreställningen
av Trollﬂöjten men
framförallt Sweorna hon
träﬀade.
– Jag uppskattade de
inspirerande diskussioner
jag deltog i tillsammans
med alla andra kvinnor
på Conﬁdencen. De sägs
ofta att kvinnor inte
förmår att stötta varandra
men Sweorna ﬁck det
påståendet att komma
på skam. Utmärkelsen är
en vindpust i seglen, en
uppmuntran att fortsätta
arbetet. Det är viktigt att
folk bryr sig, säger hon.
Som tecken på att hon
valdes till Årets Svenska
Kvinna ﬁck Christina ett
diplom och en statyett
formgiven av Carl Milles
och en resa på Göta Kanal.

PRINSESSAN CHRISTINA, FRU MAGNUSON OCH CHRISTINA LAMPE-ÖNNERUD.

Christina vill vara en spelare i världen i egenskap av en
representant för den lilla människan. Hon vill på sitt sätt arbeta
för ekologiska lösningar och hennes förhoppning är att hon ska
inspirera andra till att söka lösningar för kommande generationer.
Hon startade sitt företag för sju år sedan. Först var hon
verkställande direktör men är nu styrelseordförande. Nyligen drog
företaget till sig 125 miljoner dollar från investerare i Kina. En del
har satsats av privata intressenter, en del av kinesiska staten och
innebär att det bland annat blir möjligt för företaget att bygga en
ny forskningsanläggning i Kina.

med människor. Jag älskar teknik och människor, säger Christina
entusiastiskt.
Hennes intresse för kemi började med att hon i unga år ﬁck
en kemilåda av sina föräldrar. Med den experimenterade hon
i barndomshemmets badrum i Ludvika och rörde ibland ihop
explosiva blandningar.
Man kan undra om hon och maken Per Önnerud vågat ge sina
barn sådant sprängstoﬀ.
– Hur är det, har era barn fått kemilådor?
– Jajamen! Men vi har ett rymligt kök så de har inte behövt vara i
badrummet, säger Christina och skrattar.

13

ÅSK och stipendieutdelning
på ConÀdencen
SWEAs presentation av Årets
Svenska Kvinna och Sigrid
Paskells stipendium inom
scenkonsterna ägde rum en
vacker sensommarsöndag på
ConÀdencen, den underbara
gamla teatern i Ulriksdals
slottspark.
TEXT: INGRID WESTIN, SMK I ÅSK-KOMMITTÉN
OCH RO OEMA, JOSEPHINE CARLSSON, ORDF.
STOCKHOLM
FOTO: KERSTIN ALM, LOS ANGELES

Det var en stor skara Sweor med gäster och
inbjudna kulturpersoner som ﬁck uppleva
två mycket duktiga unga svenska kvinnor.
I år hade vi den stora äran att prinsessan
Christina, fru Magnuson överräckte
stipendierna.
SWEA Internationals ordförande Åsa
Lena Lööf inledde programmet och talade
om SWEAs betydelse för svenska kvinnor
ute i världen och om alla stipendier som
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årligen delas ut. Totalt är det ungefär två
miljoner kronor per år som delas ut av
SWEA International och alla avdelningar.
Årets Svenska Kvinna, Christina Lampe
Önnerud, presenterades av Ingrid Westin,
sammankallande i ÅSK-kommittén.
Christina presenterade sin forskning och
sin utveckling av ett miljövänligt batteri på
ett för oss oinvigda lättförståeligt språk. För
att sammanfatta; batteriet innehåller varken
PVC eller tungmetaller och har en mycket
längre livslängd än den konventionella
typen av batterier. Batteriets hölje är av
miljövänlig plast. Vi kan konstatera att med
den meritlistan och den personligheten kab
inte årets val ha varit särskilt svårt.
Tack vare Sigrid Paskells donation kan
SWEA stödja en ung lovande svensk eller
svenska inom scenkonsten med USD
10 000. I år var det dags för en lovande
musiker. Anki Rosander, sammankallande i
kommittén för Sigrid Paskells stipendium
i scenkonsten presenterade årets stipendiat,
pianisten Melissa Jacobson-Velandia.
Melissa är en ung och otroligt begåvad
pianist som just nu är elev på Kungliga

Musikhögskolan i Stockholm. Vårterminen
tillbringade hon som utbytesstudent
vid Robert-Schumann-Hochschule i
Düsseldorf, Tyskland.
Stipendiet vill Melissa använda till fortsatta
studier i Düsseldorf. Publiken satt som
trollbundna när Melissa med stor inlevelse
och skicklighet framförde ett stycke av
Franz Liszt.
Efter dessa bejublande framträdanden
var det dags för paus och vi samlades i
solskenet utanför teatern för vin och snittar.
Som vanligt när Sweor möts så var det
mycket prat och glada skratt.
Till sist var det dags för den kritikerrosade
föreställningen av Mozarts “Trollﬂöjten”.
Det är alltid en upplevelse att sitta där i
salongen och njuta av atmosfären, underbar
sång och musik.
Det var ännu en oförglömlig SWEAupplevelse att lägga till alla de andra.
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1. EVA WINDRUP, STOCKHOLM, CHRISTINA LAMPE ÖNNERUD, ÅRETS
ÅSKA OCH INGRID WESTIN, STOCKHOLM.
2. ANITA OCH BO HEDFORS, SAN DIEGO, BRITTA ARMSTRONG SAN DIEGO
3. INGE-BRITT SAHLIN, MARBELLA, MARIANNE ENGLUND, MARBELLA OCH
YVONNE BÜLOW, MARBELLA
4. GERD KASTENGREN, STOCKHOLM OCH ULLA NORDLINDER,
STOCKHOLM
5. JOSEPHINE CARLSSON, STOCKHOLM, PRINSESSAN CHRISTINA, FRU
MAGNUSON, AGNETA NILSSON, SWEAS GRUNDARE.
6. ANN HJERPPE, BOSTON, BIRGITTA DICKSON, STOCKHOLM, GUNILLA
LÖFGREN NISSER, STOCKHOLM
7. ANKI ROSANDER, STOCKHOLM OCH MELISSA JACOBSON-VELANDIA,
SIGRID PASKELL STIPENDIATEN
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Lyckad Sverigemiddag
i Göteborg
SWEA Göteborg stod som värd för årets
Sverigemiddag och över 140 Sweor Àck träffa
gamla bekanta, knyta nya kontakter och äta
gott från västkusten. Festligheterna började
redan onsdag kväll med mingel och avslutades
ett dygn senare med stipendieutdelning,
middag, tal, musikunderhållning och ett
mycket uppskattat lotteri.
TEXT: LENA NORBERG, GÖTEBORG
FOTO: KERSTIN ALM, LOS ANGELES

Upptakten till Sverigemiddagen 2011 ägde rum redan på
onsdagskvällen den 10 augusti med välkomstmingel i en av
restaurang Palace festvåningar. Drygt 70 Sweor tog för sig av den
delikata tapasbuﬀén i det före detta Fürstenbergska palatset, som
sedan många år tillbaka är restaurang och festvåningar. GöteborgsSwean Kerstin Davidson höll en kort presentation om husets
historia och dess ägare konstmecenaten Pontus Fürstenberg.
Staden bjöd på äkta göteborgsväder under onsdagen, så några
Sweor hade oturen att uppleva hur regnet slog från alla håll och
haglet vräkte ner. Detta påverkade dock inte Sweornas humör och i
salen syntes bara glada miner.
Under torsdagen togs en grupp Sweor emot av landshövding
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Lars Bäckström och hans hustru Ann-Christin på residenset.
Residenset är förutom bostad åt landshövdingen även den
byggnad som står till förfogande av kungafamiljen, när någon
av dem är på oﬃciellt besök i Göteborg. Efter besöket blev det
lunch på Göteborgsoperan. De Sweor som varit på residenset
tog en promenad till operan medan andra mötte upp utanför
biljettkassorna. Lunchen serverades innanför panoramafönster så
alla gäster hade utsikt mot Göta älv och gästhamnen.

Sverigemiddagen inleddes på Elite Park Hotel med ett kort
mingel följt av stipendieutdelningen. Årets stipendiater var
Lisa Andersson ( Agneta och Gunnar Nilssons stipendium
för studier av interkulturella relationer) och Milena Hadryan
(Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och
samhället). Lisa Andersson är doktorand i nationalekonomi vid
Handelshögskolan i Göteborg och Milena Hadryan är lektor vid
Adam Mickiewicz universitetet i Poznan´, Polen. Stipendiaterna
höll var sitt föredrag om sin forskning och redovisade hur
stipendiet skulle användas. De presenterades av vice ordförande
i SWEA International Elisabeth Alsheimer, som dessutom är
sammankallande i stipendiekommittén för Agneta och Gunnar
Nilsson stipendium och Ulrika Wesslau, sammankallande i
litteraturstipendiekommittén.

Lindberg Kransmo från SWEA Göteborg och hennes
ackompanjatör vid ﬂygeln Lars-Göran Dahl.
Agneta Nilsson berättade hur SWEA hade kommit till och vuxit
från några få medlemmar till över 7000 i hela världen.
Ett omfattande lotteri avslutade årets Sverigemiddag och stora som
små vinster lämnade bankettsalen i upprymda Sweors händer.

Landshövding Lars Bäckström höll ett mycket uppskattat tal till
SWEA där han betonade kraften i att arbeta tillsammans för ett
gemensamt mål “Ni är alla unika, individer med skilda erfarenheter
och många möjligheter för kommande dagar. Men just här förenas
ni och vi av en sak, vi är stolta och glada att möta framtiden med
vår gemensamma historia, våra rötter och traditioner.”
Vid detta tillfälle talade också ordföranden i SWEA Göteborg
Åsa Norlin och ordföranden i SWEA International Åsa-Lena
Lööf. Inbjudna hedersgäster var förutom landshövdingen och
hans hustru kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén
och rektor för Göteborgs universitet Pam Fredman. Efter
stipendieutdelningen vidtog middagen där en trerättersmeny på
västkusttema serverades. Sverigemiddagen ägde ju rum i Göteborg
och vad annat kan man äta än torsk?
Under kvällen underhölls gästerna med vacker sång av Maria
ÖVERSTA BILDEN FRÅN VÄNSTER: GUNILLA PEARCE, GÖTEBORG, ANNE-MARIE KJELLANDER, ROM, CHRISTINA MOLITEUS NEW YORK, MONA JOHNSSON,
NEW YORK, ÅSA NORLIN, ORDF. GÖTEBORG. ÅSA LENA LÖÖF, ORDF. SWEA, AGNETA NILSSON, SWEAS GRUNDARE, MAUDE VÄNNMAN, ÖRESTAD, SUSANNE RAPP,
GÖTEBORG, KATRI OLANDER SERENIUS, SOUTH FLORIDA.
LILLA BILDEN: ÅSA NORLIN, ORDF. GÖTEBORG, AGNETA NILSSON, SWEAS GRUNDARE, ÅSA LENA LÖÖF, ORDF. SWEA, KATRI OLANDER SERENIUS, SOUTH FLORIDA,
SITTANDE ELNA GYLLBRINK, GÖTEBORG.
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STIPENDIAT

Melissa både glad och ledsen
Melissa Jacobson-Velandia är mycket glad för att hon fått
Sigrid Paskells stipendium inom scenkonsterna. Ändå är
hon ledsen när jag ringer upp henne i Düsseldorf i slutet av
september.
TEXT: SOILE LAZARZ, STOCKHOLM FOTO: KERSTIN ALM, LOS ANGELES

En del av stipendiet var tänkt att täcka
utgifterna under tävlingsresan.
Melissas besvikelse var stor när hon fem
dagar före tävlingen tvingades konstatera
att hennes högra arm gjorde så ont efter all
den intensiva träningen att hon inte kunde
spela. Sedan dess har hon låtit armen vila.
Det kanske låter som något slags oplanerad
semester men så är inte fallet.
– Det har varit en fruktansvärd påfrestning
att inte kunna spela, säger en mycket ledsen
Melissa.
Genom åren har hon hört många goda råd
om hur viktigt det är att vara uppmärksam
på tecken på överansträngning. Ändå
tränade hon i sin iver för mycket, för
intensivt.
– Man lär sig av sina misstag och jag måste
att lära mig att lyssna på kroppen, säger
hon.
Armen får vila den närmaste tiden och
Melissa har för avsikt att tålmodigt vänta
tills skadan läkt. Hennes ursprungliga
plan var att delta i en tävling i Italien i
november, vilket hon fortfarande hoppas
ska gå i lås. För övrigt är hon inbokad för
två konserter under hösten, varav en blir
under det pågående Mendelssohnjubileet
i Düsseldorf då hon ska spela tillsammans
med två av sina professorer.
Melissa började spela piano vid fem års
ålder. Senare gick hon i Nacka musikklasser
där Jan Ericson blev hennes pianolärare.
– Jag hade väldig tur och han betydde
mycket för mig under de sju år han var min
lärare, säger hon.
En ung musiker behöver mest stöd under
de första tjugo åren enligt Melissa. Hon
jämför med utbildningen i asiatiska
länder där läraren är en auktoritet och
eleven förväntas lyssna och lyda, medan
förhållandet mellan elev och lärare är mera
jämbördigt och dynamiskt i väst. Hon själv
föredrar ett samarbete med läraren även om
de asiatiska musikerna enligt hennes utsago
blir tekniskt mycket skickliga.
Melissas samarbete med sina lärare har
uppenbarligen varit mycket gott då det i
stipendiejuryns motivering nämns både
hennes väl utvecklade teknik och förmåga
att uppleva och tolka kompositionen.

– Stipendiet betyder mycket för mig
eftersom det gett mig möjlighet att
fortsätta mina studier här i Düsseldorf
under åtminstone ett år till, så det är en
viktig hjälp, säger hon.
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Direkt efter att Melissa kommit tillbaka
till Tyskland efter stipendieutdelningen på
Ulriksdals Slottsteater i augusti, började
hon öva för M. Curlionis International
Piano Competition i Vilnius, Litauen.

STIPENDIAT

Milena vill ha ett begripligare
myndighetsspråk
Årets stipendium för forskning
i svenska språket, litteraturen
och samhället gick till Milena
Hadryan för hennes forskning
runt det svenska klarspråket.
Här berättar hon om sitt
arbete.
TEXT: MILENA HADRYAN
FOTO: ELSA MARECHAL, GÖTEBORG

Under SWEAs Sverigemiddag och
stipendieutdelning i Göteborg ﬁck jag
tillfälle att berätta om min forskning.
Mitt forskningsämne låter formellt
“Demokratisering av myndighetsspråket.
Moderna tendenser inom språkpolitik i
Sverige och Polen“. Men det handlar i
själva verket om klarspråk i Sverige och
myndighetsspråk i Polen.
Sverige är ett framstående land i Europa
när det gäller klarspråk. Den kulturella
bakgrunden för klarspråk i Sverige har
visats sig mycket gynnsam. Strindberg
har till exempel bidragit till att talspråk
kan användas i litterära verk. Svenskarnas
demokratiska attityder har förstärkt
uppfattningen att myndighetsspråk
ska kunna förstås av alla medborgare –
oberoende av deras utbildning, ålder och
härkomst.
Det är just därför den svenska
språkpolitiken har främjat klarspråk –
universitetsutbildningar för språkkonsulter
och organisationer som främjar klarspråk
(Språkrådet) har uppstått de senaste 40
åren. Sedan 2009 gäller språklagen som
säger att den oﬀentliga svenskan ska vara
vårdad, enkel och begriplig.
I Polen har vi också en språklag, sedan
1999, men den säger att den oﬀentliga
polskan ska vara korrekt. Men korrekt
räcker inte för att språket ska vara klart och
enkelt. Många polska medborgare klagar
över det obegripliga myndighetsspråket
som bygger på ett krångligt lagspråk. De
klagar inte hos myndigheterna, utan snarare
privat eller i mina enkäter som undersöker
texternas begriplighet.
Samtidigt ﬁnns det undersökningar som
visar att polska medborgare inte litar
på de som styr landet. De kanske skulle
lita mer på dem om de kunde förstå

myndigheternas texter?
Men det är inte lätt att påverka
myndigheterna att skriva enklare.
I klarspråk handlar det om mottagarens
(medborgarens) perspektiv. Texten skrivs ju
för medborgaren och det är medborgaren
som ska ha det lättare än den som skriver
(myndigheten).
Om man till exempel läser
Försäkringskassans texter kan man se, vad
klarspråksprinciper innebär – beslutstexter
börjar med själva beslutet, texten vänder sig
direkt till mottagaren i du-form och man
använder oftast enkla ord.
År 2008 ﬁck Försäkringskassan
klarspråkskristallen för begripliga
beslut. Jag har haft kontakt med
Försäkringskassans språkkonsulter i tre
år och undersökt deras texter (beslut,
skrivelser, broschyrer). Det är mycket arbete
som ligger bakom texternas utformning.
Språkkonsulterna betonar att allt detta
inte vore möjligt utan chefernas och
juridikstabens medgivande.
Jag bestämde mig för att jämföra
försäkringskassans texter med motsvarande
polska texter. Jag omarbetar även polska
texter enligt klarspråksprinciper och
undersökte hur de omarbetade och
originaltexterna blev förstådda.
Resultatet av cirka 500 enkäter säger

entydigt att de omarbetade texterna är mer
begripliga för polska medborgare.
Klarspråksregler är mer universella än
man kan tänka sig, de har ju framför allt
på innehållet och strukturen som mål. De
regler som gäller för själva språket kan
oftast också tillämpas på olika språk.
Det ﬁnns tendenser inom några polska
myndigheter att förtydliga sina texter. Då
och då vänder sig en myndighet till mig för
hjälp med att få sina texter förtydligade.
Jag hoppas att det blir ﬂer och ﬂer enklare
texter så att de polska medborgarna kan
förstå vad myndigheterna menar. Syftet
med min avhandling är också att göra den
polska språkpolitiken uppmärksam på
ämnet klarspråk. Mina resultat visar att det
verkligen är dags för att främja klarspråk i
den nya polska demokratin.
Tack vare SWEAs stipendium kan arbetet
gå fortare framåt, för nu kan jag framför
allt koncentrera mig på forskningen,
köpa fackböcker och resa till Sverige
och kontakta svenska forskare och
språkkonsulter när jag vill. Jag hoppas att
kunna avsluta min avhandling under våren
2012.
Tusen tack till SWEA International och
alla Sweor!
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Med Etiopien och
Burundi som arbetsfält

AGNETA NILSSON, SWEAS GRUNDARE, ÅSA LENA LÖÖF, ORDF. SWEA, LISA ANDERSSON, STIPENDIAT, ELISABETH ALSHEIMER, SAMMANKALLANDE I
STIPENDIEKOMMITTÉN.

Lisa Andersson, doktorand i nationalekonomi
vid Handelshögskolan i Göteborg, var årets
mottagare av Agneta och Gunnar Nilssons
stipendium för studier av interkulturella
relationer. Stipendiesumman på 10 000 USD
delades ut på Sverigemiddagen i Göteborg
den 11 augusti 2011.
TEXT: PIA WENNERTH, SMK SWEA INTERNATIONAL PR-KOMMITTÉ
FOTO: KERSTIN ALM, LOS ANGELES

Ämnet för Lisas avhandling är eﬀekter av internationell migration
i emigrationsländerna med fokus på Etiopien.
– Jag har alltid varit intresserad av utvecklingsekonomi, och
internationell migration är ett spännande ämne som innebär en
möjlighet för utvecklingsländer att genom att delar av arbetskraften
rör på sig skapa utveckling i hemlandet, berättar Lisa.
– Där ﬁnns ekonomiska aspekter, men också sociala. Migration
har eﬀekter på såväl individuell som på nationell nivå. Migration
kan innebära positiva eﬀekter för både migranterna själva och
deras familjer såväl som för hela länders ekonomiska och sociala
utveckling när det gäller till exempel fattigdom, hälsa, skolgång
och jämställhet. Men migration kan också innebära risker för
migranternas psykiska och fysiska hälsa, samt risk att länder
förlorar viktigt humankapital, så kallad ’brain drain’, förklarar hon
vidare.
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Under våren tillbringade Lisa Andersson tre veckor i Burundi och
tio veckor i Etiopien. Cirka 2 000 hushåll i Burundi och 1 300 i
Etiopien intervjuades både i städer och på landsbygden. Av dessa
hade ungefär hälften erfarenhet av migration och hälften ingen
erfarenhet alls.
– Tack vare SWEA-stipendiet hade jag möjlighet att ﬁnansiera
min fältresa till Burundi och Etiopien säger Lisa.
– Jag ﬁck också möjlighet att komplettera den genomförda
fältstudien med en mindre, men nog så viktig undersökning. Den
genomfördes med hushåll som intervjuats regelbundet de senaste
tio åren.
Lisas arbete är en del av ett större projekt som koordinerats från
Maastricht Graduate School of Governance i Nederländerna.
Så Lisa vad är dina närmaste framtidsplaner nu?
– Nu kommer jag att analysera intervjumaterialet från Etiopien
och skriva ett antal vetenskapliga artiklar baserat på detta. I min
första artikel kommer jag till exempel att titta på vilken betydelse
remitteringar, det vill säga pengar som migranterna skickar hem till
Etiopien från utlandet, har för familjemedlemmar som fortfarande
är kvar i Etiopien. Min avhandling beräknas vara färdig under
våren 2013. Efter disputationen hoppas jag få chans att fortsätta
min forskning inom migrationsområdet, antingen i Sverige eller
utomlands.
Vi i SWEA önskar Lisa lycka till med hennes fortsatta arbete och
vi hoppas få ta del av hennes avhandling när den är klar 2013.

Besök i Göteborgs
äldsta boningshus
Bland de verkliga höjdpunkterna under
Göteborgs SWEA-dagar var besöket på
residenset där landshövding Lars Bäckström
och hans fru Ann-Christin bor. De tog
personligen hand om oss Sweor och visade
oss runt.
TEXT: ANN-MARIE KJELLANDER, ROM
FOTO: KERTSIN ALM, LOS ANGELES

Inte hade jag en aning om att residenset är Göteborgs äldsta
boningshus och att det uppfördes redan 1651 åt generalguvernör
Lennart Torstensson och att allt sedan dess har våra
landshövdingar bott där med sina familjer och tagit emot
människor till fest och vardag.
Det kändes mycket speciellt att få gå runt med värdfolket och
se hur man i en mängd rum lyckats restaurera i en kombination
av historia med fräschör i färger på väggarna och konstverk.
Enastående, det var liksom en helt ny upplevelse i varje rum man
kom in i. Man häpnade och njöt. Och ville stanna.
Många av Sveriges kungar har också bott där. Karl X Gustaf
slutade sina dagar där, Karl XI köpte det av Torstensson släktingar,
Karl XII förberedde ett av sina fälttåg mot Norge där. Gustav III
bodde där för att han var rädd att dåvarande landshövdingens
efterträdare skulle överlämna Göteborg till ﬁenden.
Visst är det kul att få komma tillbaka i historien som vi läste om i
skolan men kanske inte hör så mycket talas om i våra utländska liv.
Se att historien lever kvar. Sånt värmer mitt hjärta. Och allt detta
sköts av ett ungt och driftigt landshövdingpar.
Extra roligt ur SWEA-synpunkt var att det fanns en bok
på residenset utgiven 2002 av Stiftelsen Kvinnohögskolan
som utförligt redogör för de 29 kvinnor som varit gifta med
landshövdingarna och skött om, Göteborg äldsta boningshus sedan
starten. Det har varit ett ganska långt och svårt forskningsarbete
och många har varit engagerade i det. I boken ﬁnns det helt
underbara berättelser som mer eller mindre detaljerat berättar
om husets värdinnor. Det har varit ett mödosamt arbete eftersom
kvinnors historia ligger inte precis öppen och det har varit svårt för
forskarna att hitta alla detaljer.
Samma dag ﬁck vi äta lunch på det nya operahuset och det var inte
bara gott, det var kul att se allting som fanns på plats för att ﬁra att
det i år är 100 år sedan Jussi Björling föddes. Och Jussi Björling var
ju den största av alla. Det sa i alla fall Pavarotti när jag intervjuvade
honom. Så nog har vi mycket att vara stolta över och det är sånt
som känns härligt att bli påmind om när vi kommer hem på besök
till fosterlandet.
Jag är så glad att jag kunde vara med och tackar verkligen SWEA
Göteborg för dessa intressanta arrangemang. Grattis!
LANDSHÖVDINGEPARET ANN-CHRISTIN OCH LARS BÄCKSTRÖM.

21

LANDSHÖVDING LARS BÄCKSTRÖMS
TAL TILL SWEOR
Vänner, välkomna hem - till Sverige, till Västra Götaland, ja känn dig
välkommen till Göteborg. Ni kommer från skilda håll, nästan som
i den gamla läsarspsalmen, de komma från syd och norr, från väst
och öst.
Ja från hela nätverket, SWEA, över sju tusen kvinnor, 73
avdelningar i 34 länder. Ni lever och verkar i städer och länder
över hela vårt klot. Ni är sannolikt den största Sverigefrämjande
organisationen utanför Sverige.
Ni är länken mellan hemlandet och de över 300 000 kanske 500
000 svenskar som bor utanför Sverige. Ni sprider svensk kultur och
traditioner över hela vår värld. Och dit UD och kulturråd inte alltid
når där Ànns ofta SWEA på plats.
Ni är alla unika, individer med skilda erfarenheter och många
möjligheter för kommande dagar. Men just här förenas ni och
vi av en sak, vi är stolta och glada att möta framtiden med vår
gemensamma historia, våra rötter och traditioner.
Som representant för den svenska staten är jag glad att ni valt vårt
Göteborg till platsen för ert sommarmöte. Det är gott för oss i väst
och ett klokt val av er. Vår vrå av världen, Sverige, Västra Götaland
och Göteborg är en liten del av världen. Men vi är verkligen en
del av världen. Sverige ligger på femte plats över världens mest
globaliserade länder.
Vänner, Sverige har historiskt sett alltid varit kallt, mörkt, folktomt
och fattigt. Min far föddes 1917. Han växte upp i fattig-Sverige, ja
vissa år var det ren svält för honom och många andra
Vänner, Sverige är fortfarande, kallt, mörkt, folktomt, men under
min fars livstid under detta århundrade blev Sverige ett rikt land.
Hur kunde det gå så? Vad berodde det på? Svaret är enkelt. Sverige
gick helt och fullt med i den globala ekonomin. Att låta en liten vrå
bli en del av världen det är vägen till välstånd.
Och vi började försöka ganska tidigt. Gustav den II Adolf skapade
Göteborg 1621 för att Sverige lättare skulle nå världen och för

att världen lättare skulle nå Sverige. Staden skulle styras av 12,
4 svenskar, 3 tyskar, 3 holländare och 2 skottar. Internationellt var
ordet.
Handel och Chalmers från Skottland, Ostindiska kompaniet och
Áer skottar kom, vi skapade textilindustri, Jonsered, mekaniska
verkstäder för textilfabrikerna, SKF, Volvo och varv - och i dag
läkemedel och IT-industri. Vi blev rika för att vi vände ansiktet åt
världen.
Men för att klara detta behöver vi ambassadörer och
ambassadriser. Levande aktiva människor som kan ta vid där
nationalsången slutar, ”då ärat ditt namn Áög över jorden.” Ni i
SWEA ni är det vi behöver för att se till att Sveriges goda rykte
fortsätter att Áyga.
Ni i SWEA är inte rädda att Áyga. Ni kan och vågar fortsätta att
berätta om landet som vågar bygga välfärd för alla. Landets som
i dessa orostider har trygga Ànanser och överskott. Om landet där
kvinnan tagit sin rätt.
Ja allt är inte perfekt men visst är det fantastiskt att just här i
Göteborg är en kvinna, Anneli Hulthén vår borgmästare och våra
två universitet leds av kvinnor, Pam Fredman och Karin Markides.
Ni vet och kan berätta att vi inte kan möta framtiden med att bygga
murar mot åsikter och andra folk, men att motsatsen fungerar att
se rikedomen i mångfalden och att värna varje individs rätt att
nyttja sina egna möjligheter.
Så var välkomna hem alla Sweor, njut av Västsverige och Göteborg.
Och fortsätt att berätta och sprida kunskapen om det lilla kalla
landet som vann värme och rikedom på att vara öppet mot
omvärlden.
Sverige behöver er, ni behövs där ute och ni behöver komma hem
och tanka tankar och upplevelser. Och känna att historien om
moder SWEA är värd att berättas över hela världen. Välkomna
vänner, välkomma Sweor till Sverige. Välkomna till väst och
Göteborg.
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FRÅN SAGOLAND TILL FRAMTIDSLAND TOVE LIFVENDAHL
(HJALMARSON & HÖGBERG BOKFÖRLAG)
TEXT: ANNA SJÖBLOM, MILANO

Vad har de moderna utvandrarna för plats i den svenska
historien? Det är en fråga som Tove Lifvendahl belyser
i boken ”Från sagoland till framtidsland”. Hon beskriver
framväxten av den svenska identiteten - och hur Sverige ses
med svenska ögon på distans.
Idén till boken Àck hon för fem år sedan, under en
föreläsningsturné på den amerikanska västkusten. Hon
kunde då konstatera att utlandssvenskar tillhör en grupp
som inte syns i den svenska samhällsdebatten - detta trots
att de besitter mycket kunskap och erfarenhet.
Tove Lifvendahl, född 1974, är samhällsdebattör
och författare. Hon har tidigare bland annat skrivit
om integrationsfrågor och entreprenörskap inom
välfärdsområdet.
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Guldkantade SVIV-dagar 2011
I mitten av augusti var det återigen
dags för SVIV:s årsmöte, Årets Svensk i
Världens korades av kronprinsessan och
Utlandssvenskarnas Parlament tog upp viktiga
frågor.
TEXT: NINNI PETTERSSON WÄSTBERG, LONDON
FOTO: KERSTIN ALM, LOS ANGELES

Det är något speciellt med att vara i Stockholm i mitten på
augusti. Sommaren är inte ännu slut, på utekaféerna trängs
fortfarande turister och återvändande stadsbor, båtarna går tätt från
Nybrokajen och när jag låser upp dörren till lägenheten känner jag
en atmosfär som tar mig tillbaka till barndomen, när vi kom hem
från landet och skolan skulle börja.
Det är nu SVIV har sina ”dagar”. Dessa omfattar ombudsträﬀ,
årsmöte och, vartannat år, utlandsparlament.

Spegelsalen i all dess pampighet, de fantastiska Wallenbergarna
vi ﬁck, en strålande kronprinsessa och en karismatisk mottagare
av utmärkelsen Årets Svensk i Världen, Peter Wallenberg. I sitt
anförande berättade den nu 85-årige f.d. företagsledaren om sina
erfarenheter av att arbeta utomlands, bland annat i Afrika. För
oss utlandssvenskar var det intressant att höra hur Dr Wallenberg
underströk vikten av utlandserfarenhet när man ska arbeta inom
företag som har internationella kontakter.
Kronprinsessan Victoria var så söt i en aprikosfärgad klänning, och
ser man på, just som hon lämnade lunchen kom meddelandet från
hovet att kronprinsessan Victoria och prins Daniel väntar barn!
Bilderna som prydde alla förstasidorna nästa dag visade nästan alla
prinsessan med Ulf Dinkelspiel eller Karin E-P vid sin sida.
KRONPRINSESSAN VICTORIA OCH PETER WALLENBERG

Årsmötet ägde rum den 17 augusti på Grand Hotel. Jag är alltid
imponerad över hur eﬀektivt detta möte är. Ulf Dinkelspiel,
avgående ordförande, ledde mötet med den blandning av diplomati
och stringens som vi har vant oss vid. Det blir inte lätt att fylla
hans skor!
ULF DINKELSPIEL

Nästa dag ägde Utlandssvenskarnas Parlament 2011 rum. Platsen
var Näringslivets Hus på Storgatan i Stockholm. Efter ett mycket
intressant och mångfacetterat anförande av f.d. riksbankschefen
och vd för Svenskt Näringsliv Urban Bäckström delade vi upp
oss i arbetsgrupper, där man diskuterade: medborgarrättsfrågor,
”utlandssvenskarna och Sverige”, skatter, pensioner och
försäkringar, kultur och information, Villkor vid ut- och hemﬂytt,
förskola, skola och ungdomsfrågor och högre utbildning och
forskning. Dessa arbetsgrupper antog ett antal resolutioner, t ex att
SINK-skatten bör sänkas eller avskaﬀas, att statsbidrag bör utgå
även till förskolebarn utomlands, att antagningssystemet till den

Hans efterträdare blir Michael Treschow, som tyvärr inte hade en
chans att göra intryck på oss, eftersom han inte var närvarande.
Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare, berättade för
oss om aktiviteterna under det gångna året, bland annat har
hon företagit ett ﬂertal resor. Intressant för oss Sweor är att vår
internationella ordförande, Åsa-Lena Lööf, invaldes in i styrelsen.
I valberedningen sitter sedan ett antal år Christina Moliteus, f.d.
internationell ordförande. Vidare är en av styrelsemedlemmarna
Barbro Osher, SWEAs Årets Svenska Kvinna år 2004.
SVIV och SWEA har ju sedan många år ett ﬁnt samarbete, många
av SVIV:s ombud runt om i världen är också Sweor.
Den påföljande årsmöteslunchen ägde rum i Grand Hotels
spegelsal. Det var en sådan där dag då allt var guldkantat.
24

ÅSA LENA LÖÖF, ORDF SWEA OCH CARL BILDT

svenska högskolan för studenter med utländsk gymnasieexamen,
som nu arbetas om, ska bevakas av SVIV för att se till att
värderingssystemet bland annat blir jämlikt. SVIV arbetar nu
vidare med dessa resolutioner. Den som vill läsa mer om dessa och
vad som kommit fram efter de två tidigare Utlandsparlamenten
kan med fördel göra detta på SVIV:s hemsida, www.sviv.se.
Riksdagsledamöter från de olika partierna hade sedan en möjlighet
att kommentera det som sagts i arbetsgrupperna och svara på
frågor. Som ett avbrott ﬁck vi lyssna på Colin Moon, en engelsman
som bosatt sig i Sverige och som berättade om – ja om OSS! Det
var så roligt att vi skrattade så tårarna trillade. Ja vi är nog lite
speciella, i alla fall.
Dagen avslutades med att utrikesminister Carl Bildt tog emot
oss i det vackra Arvfurstens Plats – från sent 1700-tal – det var
guldkant på denna dag också! Utrikesministern tryckte även han i
sitt tal på hur viktig utlandserfarenhet är i arbetet i näringsliv och
förvaltning.
För mig personligen är en stor del av behållningen från dessa dagar
att man träﬀar gamla vänner från alla världens hörn – och får nya!
Alla Sweor, det är bra att vara med i SVIV!

KARIN EHNBOM-PALMQUIST, SVIVS GENERALSEKRETERARE OCH ELISABET
ZELLER, ZÜRICH

GUNILLA RAMELL GÖTEBORG , NINNI PETTERSSON WÄSTBERG, LONDON, INGRIDH HOLMER,1,6 MILJ KLUBBEN, INGRID TOBELL,
1,6 MILJ KLUBBEN, CHRISTINA MOLITEUS NEWYORK OCH ÅSA LENA LÖÖF, ORDF. SWEA

SVT World – ditt fönster mot Sverige!
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

svt.se/svtworld

För abonnemang kontakta:
ConNova TVX, +46 (0)141 - 20 39 10
svtworld@connova.se www.connova.se
* tyvärr ej möjligt i Nordamerika.
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Något gott för
långa vinterkvällar

Här kommer ett matkåseri från Mia Evander
i London. Matintresse har Mia haft med sig
från barndomen. Hon är specialist på att hitta
på nya spännande recept och att förmedla sin
kärlek till god mat och festliga menyer. Under
Áera år har Mia skrivit matkåserier för SWEABladet i London.
TEXT: MIA EVANDER, LONDON
FOTO: STEPHANE MARECHAL

Kommer ni ihåg hunden Snobben, som satt på taket till sin
hundkoja med sin skrivmaskin och skrev på en bok? Han började
så här: ”Det var en mörk och stormig natt”, vilket lär ska ha korats
till världens sämsta inledning till en roman. Jag vet inte, jag. I mina
öron låter det ganska mysigt och barndomstryggt på något sätt,
och mycket lovande inför vad som komma skall. Hur mycket jag
än älskade min barndoms långa somrar på vår skärgårdsö så kom
det ändå alltid en dag ungefär i mitten av augusti när jag började
se fram emot hösten. Den årstiden, med sina mörka kvällar, kyliga,
friska morgnar och doften av brinnande löv, känns mer som
början på året än januari, tycker jag. Det var ju i september man
skulle börja sitt nya liv, förändra saker och bli bättre och duktigare;
antagligen har det något att göra med en ny skolväska, färska,
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oskrivna anteckningsböcker och vässade pennor, men känslan sitter
ännu i.
Böcker och något gott att äta går bra ihop. Lyckliga stunder i
barndomen var när jag hade kommit hem från biblioteket en mörk
vinterkväll med något spännande att läsa och drog mig tillbaka till
mitt lilla rum innanför köket med boken och en limpsmörgås med
prickig korv. Jag har många härliga matminnen, de ﬂesta förstås
kopplade till glada stunder med vänner och släktingar, och det
är verkligen inte bara de mer soﬁstikerade gourmeträtterna som
har fastnat, som ni hör. För mer än trettio år sedan hälsade vi på
vänner på landet i Sverige en kall vinterdag och bjöds på något
som jag inte glömt: Grovt hackade hårdkokta ägg, gratinerade med
vispad grädde som blandats med stark, salt kaviar (jag tror den säljs
fortfarande, i en blå metallburk), serverade med skalpotatis och
knäckebröd. En kolesterolbomb kanske, men himmelskt gott!
Följande är ett förslag till en festlig vintermiddag som jag hoppas
ni ska tycka om. Allt går att förbereda i förväg, och det vet jag att
jag inte är ensam om att uppskatta. Visst är det roligt att laga mat,
men man vill ju gärna umgås med sina gäster också. När jag stöter
på ett recept som talar om att man ska hålla köttet varmt medan
man reducerar skyn, gör en sås med massor av ingredienser mm
slutar jag oftast läsa.
Min dröm är att en dag bjuda på en middag med verkligt
komplicerade recept och inte ens visa mig för gästerna utan bara
hålla på och roa mig ensam i köket och ha någon som hjälper till
att servera, som Babette i Karen Blixens ”Babettes gästabud”!

Flera kända engelska kockar och matskribenter,
bl a Elizabeth David och Delia Smith, har
lagat och publicerat receptet till förrätten;
det är en gammal favorit. En del anser att
sardeller smakar för ”ﬁskigt” och tycker därför
inte om att använda dem. Jag tillhör själv
den skaran, men i den här rätten smälter
sardellerna i ugnen och ger bara sälta till
paprikorna.

Kanske August Strindberg inte har någonting
alls med det här receptet att göra men, som det
står i mitt gulnade urklipp från en tidning,
den store författaren var ju mycket intresserad
av mat, så vem vet. Gott är det i alla fall, och
mycket lätt och snabbt att åstadkomma.

Efterrättsreceptet är en variant på kladdkaka,
insänt till tidningen Allt om Mat av en läsare
för många år sedan. Gjord på vit choklad,
smaksatt med citron och hoprörd på nolltid.
Jag gör den ofta och den brukar väcka jubel hos
gottegrisar.

GRATINERADE PAPRIKOR FRÅN
PIEDMONT
6 personer

BIFF STRINDBERG
6 personer

VIT CHOKLADKAKA
8 personer

6 tjocka skivor oxﬁlé
3 medelstora gula lökar, ﬁnhackade
3 msk senap, antingen av fransk, ljus typ eller
vanlig svensk
smör
6 tjocka skivor lagrad ost, cheddar t ex
salt o peppar

100 g smör
100 g vit choklad
2 dl strösocker
2 tsk vaniljsocker
2 ägg
rivet skal av 1 citron
1 msk pressad citronsaft
2½ dl vetemjöl

6 stora röda paprikor, helst med stjälken kvar
6 medelstora tomater, skållade och skalade
12 konserverade sardellﬁléer
3 vitlöksklyftor
ca 12 msk ﬁn olivolja
1 knippa färsk basilika
mald svartpeppar
Halvera paprikorna, rakt igenom stjälkarna
också. De senare går ju inte att äta, men
de ser vackra ut, och de hjälper paprikorna
att behålla formen. Ta bort kärnorna och
lägg paprikahalvorna som båtar i en oljad
ugnsform.
Skär tomaterna i kvartar och lägg två
kvartar i varje paprikahalva tillsammans
med en sardellﬁlé, klippt i bitar. Skala
vitlöksklyftorna och skär dem i tunna
skivor. Fördela skivorna jämt mellan de tolv
paprikahalvorna. Häll en matsked olivolja
i var halva och mal svartpeppar över. Salt
behövs knappast, sältan från sardellerna
räcker.
Så här långt kan rätten förberedas ﬂera
timmar i förväg och ställas in i kylskåp.
När det är dags att äta värmer man ugnen
till 180 grader Celsius, sätter in paprikorna
och låter dem baka i 50 minuter - 1 timme.
Antingen serverar man paprikorna direkt
ur ugnsformen eller så ﬂyttar man över
dem till ett uppläggningsfat och häller
över den härliga skyn. I allmänhet hyllar
jag principen ju enklare desto bättre, men
jag har ett stort grönt uppläggningsfat, på
vilket paprikorna är fantastiskt vackra; som
ett konstverk. Dekorera med basilikablad
och servera med bröd, t ex baguette,
focaccia eller ciabatta, att suga upp skyn
med.

Bryn köttskivorna hastigt på båda sidor i
smör, krydda och lägg över dem i en smord
ugnsform.
Fräs löken i stekskyn och rör i senapen.
Bred senapsröran över köttbitarna och lägg
en ostskiva på varje.
I likhet med paprikorna kan oxﬁlén nu
vänta i kylen i ﬂera timmar i sin form –
tänk bara på att ta ut den i mycket god tid
så att köttet inte är för kallt när det sätts
in i den mycket heta ugnen – 250 grader
Celsius. Det hela är färdigt när osten har
blivit vackert gyllenbrun och det brukar
inte ta många minuter. Ju råare man vill
ha sitt kött, desto tjockare skivor väljer
man, förstås. Är de för tunna blir det helt
genomstekt, och det tycker i alla fall inte
min familj om. ”Barely dead” är min sons
inställning till oxkött.
Varma tallrikar är ett absolut måste. Det är
sorgligt, för att inte säga tragiskt, att se gott,
varmt kött snabbt stelna på en iskall tallrik.
Detta barbari förekommer till och med på
bättre restauranger; helt obegripligt.

Till formen:
1 msk smör
3 msk kokos, ev litet mer
Sätt ugnen på 200 grader Celsius. Smörj
och strö kokos i en form 24 cm i diameter
med löstagbar kant.Smält smöret i en
kastrull och ta av från värmen. Bryt
chokladen i bitar och smält den under
omrörning i smöret.Blanda i sockret,
vaniljsocker och äggen ett i taget. Tillsätt
citronskal och citronsaft samt mjölet. Rör
ihop till en smet och bred ut den i formen.
Grädda mitt i ugnen 12-15 minuter. Ju
kortare tid, desto kladdigare kaka.
Ta bort formens kant och servera kakan
kall på ett fat, pudrad med litet ﬂorsocker.
Den är rätt mäktig, så jag tycker varken
glass eller grädde behövs till, men bär eller
t ex hallonsorbet passar bra.

Pressad potatis är gott till, kanske ugnsstekt
klyftpotatis, gröna bönor, broccoli etc.
Ett tips: om man vill undvika arbete i sista
stund kan man några timmar före maten
koka gröna bönor och lägga dem varma i
en skål med vinägrettsås, inte för svag, med
litet pressad vitlök i. Rör gärna om då och
då. Serveras rumstempererade. Inte dumt
som förrätt heller; då med parmaskinka till.

27

SWEA var på plats på
scouternas världsläger

Den 27 juli-7 augusti slog
omkring 39 000 scouter upp
läger på Rinkabyfältet utanför
Åhus i nordöstra Skåne. Då
hölls det första World Scout
Jamboree-lägret i Sverige
och SWEA var med som
diamantsponsor.
TEXT: MONICA HALLWORTH, MALMÖ
FOTO: TINA O’MALLEY, CHICAGO

Med militärisk organisation slussade 136
busslaster med scouter och cirka 5 000
besökare varje dag från parkeringen in till
lägerområdet. Lägerområdet blev under
knappt två veckor Skånes fjärde största
stad, med Ica-butiker, post och bank,
kiosker, restauranger, samlingsplatser och
konsertarena för 40 000 personer. Det
såldes 300 000 glassar och gick åt 52 000
liter lingondricka.
Min son Charles, 16 år, var en av de
svenska deltagarna. Han svepte förbi mig
i sponsortältet på väg till några nya vänner
från den amerikanska kontingenten. Han
hade inte tid att stanna...
Under de första dagarna på World Scout
Jamboree öste regnet ner. Det kunde ha
blivit rena lervällingen, men marken i
Åhusområdet är sällsynt bra - vattnet
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rinner igenom sanden och försvinner
snabbt undan. Så när det så småningom
torkade upp och solen kom fram var det
bara att ge sig ut igen. Scouterna verkade i
ärlighetens namn inte bry sig nämnvärt.
Vid SWEAs sponsortält på det tjugoandra
World Scout Jamboree-lägret stod jag och
funderade på vilka upplevelser och minnen
de här ungdomarna tog med sig hem.
Vad var det som SWEA sponsrade? Vad
har ett scoutläger med SWEAs syften och
mål att göra?
Genom Operation One World skapades
möjlighet för cirka 350 scouter, som annars
inte hade råd, att resa till Sverige och delta i
lägret. Sweorna bidrog med 160 000 kronor
till Operation One Worlds totala insamling
på drygt tre miljoner kronor.
Så frågan är vad dessa ungdomar och
alla andra scouter tog med sig hem i
form av svensk kultur och tradition.
Kanske och förhoppningsvis, var det
bland annat kunskap om Sverige och våra
grundlagsskyddade fri- och rättigheter,
jämlikhet mellan könen, religionsfrihet,
frihet att tänka, tycka och trycka vad du vill.
Den, för svenska scouter, så självklara
allemansrätten är inte alls självklar på andra
håll, möjligheten att slå upp sitt tält var
man vill och att ta ett dopp vid en strand i
en ren sjö.

Bättre PR för Sverige och det svenska tror
jag är svårt att uppnå. Det här var ”The
Real Thing”, ”In Real Life” och ett alldeles
utmärkt SWEA-projekt.
Jag tycker att vi skall vara mycket stolta
över att ha varit en av de oﬃciella
sponsorerna till detta välarrangerade
jättearrangemang i Sverige.
Till Anita Kasper från SWEA Frankfurt,
som tillsammans med PR kommittén
genomförde och ledde SWEAsponsorskapet, vill jag säga tack, grattis och
bravo. Du stod på dig i två år och såg till att
det här kunde bli verklighet.
Tack till alla andra Sweor som gav av sin
tid.
Och till alla er som sponsrat insamlingen
ekonomiskt. Era pengar blev mycket väl
använda. Vad de tillresta scouterna nu gör
med sina nya kunskaper om Sverige och
det svenska har vi inte inﬂytande över, men
upplevelsen från Sverige kommer de att
bära med sig länge och kanske livet ut.
Vad jag däremot vet är att sonen Charles nu
fastställt att nästa World Scout Jamboree
går av stapeln i Japan om fyra år och att
han planerar att delta. Då är han över 18 år,
så då får det bli som ledare.

TINA O’MALLEY, CHICAGO OCH
PIA WENNERTH, SEATTLE

NÅGRA SIFFROR FRÅN SVERIGES FÖRSTA VÄRLDSLÄGER FÖR SCOUTER
•

LÄGEROMRÅDET VAR STORT SOM 800 FOTBOLLSPLANER.

•

39 000 SCOUTER BODDE PÅ OMRÅDET.

•

8 000 FUNKTIONÄRER FANNS PÅ PLATS.

•

MELLAN 30 OCH 87 PERSONER HAR BYGGT 43 500 KVADRATMETER TÄLT.

•

SJUKVÅRDEN BESTOD AV BLAND ANNAT 200 SJUKVÅRDSFUNKTIONÄRER, 3 VÅRDCENTRALER, 2 AMBULANSER,
2 FULLT UTRUSTADE CYKELAMBULANSER OCH 1 RÖNTGENAPPARAT

•

DET GICK ÅT 2 700 000 M TOALETTPAPPER OCH NÄSTAN 2000 LITER TVÅL.

•

I LÄGRET FANNS DET 1300 TOALETTER OCH NÄRMARE 400 DUSCHAR

•

DET FANNS TOTALT 56 SÄLJSTÄLLEN OCH FÖRSÄLJNINGEN PÅ LÄGRET OMSATTE CIRKA 42 MILJONER.

•

MAN ÅT OCH DRACK BLAND ANNAT: 232 000 DRICKOR, 300 000 GLASSAR, 64 000 GODISARTIKLAR, 45 000
FIKABRÖD, 3 TON POPCORN, 36 242 KG POTATIS, 7 792 KG KÖTTBULLAR OCH 21 290 KG RIS.
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Barnaktiviteter i SWEA-land
Runtom i världen samlas Sweor med sina barn för att umgås, prata svenska, stödja varandra
och uppehålla svenska traditioner. Idérikedomen är stor och initiativen är många, här kan ni
läsa om några inspirerande aktiviteter.

Förskola med plask i poolen
Öppna förskolan i Moskva är ett av många
SWEA-initiativ, syftet är främst att upprätthålla
svenska språket och kulturen för barnen. Varje
torsdag träffas föräldrar med barn mellan 0
och 3 år för att umgås, sjunga svenska sånger,
äta lunch och leka.
:

TEXT OCH FOTO JENNY WESTRING, MOSKVA

Öppna förskolan är i första hand till för barnen. De får träﬀa
nya kompisar, lära sig att umgås med både yngre och äldre barn
samt komma i kontakt med andra vuxna än föräldrarna. Vid varje
tillfälle sjunger man svenska barnvisor, leker pedagogiska lekar
och äter god mat tillsammans. Ibland är även pool-bad, utﬂykter
och utomhuslek del av aktivitetsschemat, vilket också är mycket
uppskattat av de små.
Även för föräldrar är Öppna förskolan en möjlighet att träﬀa
nya vänner och utbyta erfarenheter om sina barn och deras
behov. Utöver de veckovisa träﬀarna sker kommunikation mellan
föräldrarna via mejl och Öppna förskolans egen blogg. Bloggen
används inte bara till att informera inför och dela bilder efter
30

mötena, utan tjänar även som annonsplats för den som vill sälja
eller köpa begagnade barnrelaterade saker, som till exempel
barnvagnar, spjälsängar och bilbarnstolar.
Under Öppna förskolans sammankomster är det framför allt
svenska mammor och pappor som deltar, men även ryssar som är
gifta med svenskar är välkomna. Svenskarna ges med andra ord ett
ypperligt tillfälle att få tips om barnbutiker, lekplatser och annan
nyttig barnrelaterad information från personer som verkligen kan
Moskva med omnejd. Och ryssarna får samtidigt en strålande
möjlighet att lära känna svenskar, träna sin svenska samt få en
djupare förståelse för kulturen.
Katerina Cronstedt tog över organiserandet av Öppna förskolans
verksamhet efter Helena Vasques förra våren. Förskolan har sedan
dess därför ägt rum på Katerina City Hotell, där det bjudits på
både lunch och pool-bad. Katerinas engagemang och generositet
har varit fantastiskt uppskattat av samtliga deltagare – stora som
små.
För mer information: http://swenur.blogspot.com/.

TEMA
ANGELICA EGONSSON MED NILS. LILLA THEO ANDERSSON. ULRIKA EKMAN MED ALICIA.
ANNA-KARIN HOBROH MED MEJA. REGINA HERMELIN MED BIANCA.

Ny mammagrupp till våren i Singapore

Magnusson_PRVLEGAL_ADV_90x132_09_2011_V1.ai 1 2011-09-30 15:10:38

Det har nu gått två år sedan tre gravida Sweor
började träffas i Singapore. Gunilla, Ulrika och
Katja startade den första lilla mammagruppen
som idag består av 27 personer.
TEXT: GUNILLA LINDGREN, SINGAPORE
FOTO: SUGARLIGHT PHOTOGRAPHY

Efter att ha varit aktiv i SWEAs styrelse och programgrupp
hoppade jag av dessa uppdrag på sluttampen av min graviditet. Det
fanns då ingen oﬃciell SWEA mammagrupp i Singapore så jag,
Ulrika Ekman och Katja Lindeberg var de första i gruppen, alla då
härligt höggravida. Det är alltid bra att kunna bolla funderingar
och frågor med likasinnade, särskilt i ett nytt land där det är stora
skillnader mot Sverige.
Vi började träﬀas i januari 2010 och i början träﬀades vi ute på ﬁk
på stan men senare blev det mer praktiskt att träﬀas hemma hos
varandra, särskilt när våra bebisar föddes.
I dag har vi en stor mammagrupp på 27 personer men då alla inte
alltid kan komma så har det hittills fungerat med en sådan stor
grupp, barnen är mellan 0-24 månader.
Vi har en stående träﬀ varje måndagsmorgon hemma hos varandra
där det bjuds på frukost eller ﬁka, barnen leker och mammorna
ﬁkar och pratar om allt mellan himmel och jord.
Vi har också haft extraträﬀar ute på stan, i olika lekparker.
I denna internationella värld vi lever i är det kul att barnen har en
träﬀ där det enbart är svenska barn, speciellt när de börjar bli så
stora att de börjar kommunicera med varandra.
Jag tror att alla ser fram emot våra träﬀar på måndagar, mycket för
den sociala biten samtidigt som våra barn får en rolig lekstund.
Till våren 2012 startar en till SWEA mammagrupp för barn som
föds sent 2011 och under 2012, då det är viktigt att inte ha för
stora åldersskillnader på barnen i grupperna.

Magnusson Private Legal
Magnusson erbjuder nu som första svenska
affärsjuridiska advokatbyrå även komplett
och integrerad privaträttslig rådgivning som
en naturlig del i byråns internationella
och heltäckande verksamhet inom det
affärsjuridiska området.
Magnusson Private Legal ger rådgivning både
när det gäller svensk och internationell
privaträtt.

Välkommen att kontakta oss!
Tove Sjövall
Partner/Head of Magnusson Private Legal
Email: tove.sjovall@magnussonlaw.com
Tel: +46 40 45 66 60
Mobil: +46 708 33 03 21
THE BALTIC SEA REGION LAW FIRM
COPENHAGEN | GOTHENBURG | HELSINKI | MINSK | MOSCOW | STOCKHOLM | WARSAW

www.magnussonlaw.com
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CATHARINA LEIVDAL, LENA BARKMAN QVARS, VERONICA KNIVE.

Hjälp hon är tonåring!
Hur hanterar man tonåringar
när man bor i en annan kultur
med andra värderingar? Hur
skyddar man dem? Dessa
var några av frågorna som
Àck två mammor att starta
en tonårsföräldragrupp i
Singapore.
TEXT: CARIN SPÅNGBERG OCH VERONICA KNIVE,
SINGAPORE
FOTO: AGNETA EKSTRAND, SINGAPORE

Maria Luhr och Helena Hammarberg
startade tonårsföräldragruppen i Singapore
i februari 2009. Det hela började med att
de satt vid samma bord på en träﬀ och
pratade om hur det är att vara förälder till
tonåringar.
De pratade om att de saknade ett
”naturligt” nätverk med andra föräldrar
med barn i samma ålder. Det fanns ett
behov av att ha andra föräldrar att bolla
tankar med om åldern ”då alla andra får”,
för att stämma av tider, regler, åsikter etc.
De diskuterade även om hur det är att leva
i ett land där andra inte kan bedöma åldern
på ”expatsbarnen” och där det är lätt att
köpa ut alkohol, komma in på klubbar och
hamna i situationer där det förekommer
droger och där dessutom straﬀet är
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strängt. Oron för att barnen ska hamna
i tråkigheter. Kulturkrockar med olika
nationaliteter både när det gäller hur man
umgås eller ungdomens sexdebut.
Hur ska barnen få vettig information
om relationer och sex när man inte
undervisar detta i skolorna? Det ﬁnns ingen
ungdomsmottagning och det blir upp till
oss föräldrar att prata med barnen (hemska
tanke!!).
Maria undrade varför man har utbildningar
för föräldrar på mödravården och BVC
angående barnafödande och spädbarnsåren
– men ingenting för tonårsföräldrar som är
nog så krävande.
Så de bestämde sig för att utlysa ett möte,
första gången kom 15 personer. Det började
med att vi samlades en kväll och pratade för
att lära känna varandra. Vi bollade fritt om
hur vi skulle kunna ses och i vilken former.
Det landade på cirka 2-3 träﬀar per termin.
Sedan växte intresset fram för tips om bra
böcker, möten om skola, undervisning i
sex och samlevnad, hur man ﬂyttar med
tonårsbarn och föreläsningar om hur man
pratar med sin tonåring.
Däremot har vi inte vänt oss till
tonåringarna direkt, det värsta tonåringar
vet är att klumpa ihop dem med andra bara
för att de är lika gamla, utan sett det som
en stödgrupp för föräldrarna.

Sedan hösten 2011 har vi, Carin Spångberg
och Veronica Knive, tagit över ansvaret för
både Maria och Helena har ﬂyttat tillbaka
till Sverige och vårt mål är att fortsätta
i samma trevliga anda! Att lära mer av
varandra att förstå våra tonåringar och
ibland ta in relevanta föreläsare.
Vår första träﬀ denna termin var en
middag på stan och vi blev åtta stycken.
Alla pratade intensivt i tre timmar om
sina ungdomar! Märkbart att behovet
fanns att fråga varandra om allt från
gymnasieutbildningar, nöjen till
vardagsrutiner.
Vi letar aktivt på internet efter artiklar och
handböcker. Kommande projekt är bland
annat en föreläsning av en av våra egna
mammor här som är intensivvårdssköterska.
Hon ska lära oss hur man ser tecken på att
ungdomar är påverkade av droger.
Vi tycker sammanfattningsvis att man
kommer långt med att lyssna, ge dem
vår tid när de väl vill och är öppna för att
umgås, en stor portion humor och att tjat
bara är en positiv upprepning på just tjat.
Boktips: ”Släpp taget och håll i” av Helena
Harrysson.
Hemsidetips: www.dintonaring.se. Under
länken Sprit & droger kan man hitta
tonårsparlören med många bra tips och
konkreta råd.

TEMA
KARIN KORNAGA, MALVA OCH ANTON
ARVIDSSON.

När mormor är
långt borta
Som mamma utomlands kan
det ibland vara ännu svårare
att få ihop livspusslet än när
man bor i Sverige nära släkt
och vänner. En extramormor
eller farmor kan vara en
lösning, tycker Swean Karin
Kornaga i Philadelphia.
,

TEXT: ELSA MARECHAL GÖTEBORG
FOTO: JENNY ARVIDSSON, PHILADELPHIA
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För drygt ett år sedan startade Karin
Kornaga en mormorsgrupp för att stödja
svenska barnfamiljer i Philadelphia.
– Jag ﬁck idén, när jag såg hur många
unga svenskor med familjer, vi har här i
Philadelphia. De är här utan sina föräldrar
och svärföräldrar och det påminde mig
om, när jag var ung och inte hade någon
släkting i närheten. Jag tänkte – kanske de
behöver en extra mormor i trakterna?
Idag är Karin själv farmor till fyra barnbarn
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mellan 4 och 22 år, det minsta bor i New
York.
– När jag behövs sitter jag barnvakt där
också, men det blir inte så ofta, eftersom
det är lite långt borta. Mina andra barnbarn
bodde närmare när de var små, då satt jag
ofta barnvakt åt dem.
Karin, 71, vet själv hur det känns att vara en
ung mamma utomlands. Hon ﬂyttade till
USA 1962 och sex år senare kom hennes
första barn.
– På den tiden fanns inte SWEA och jag
var ensam hela dagarna med mina två
barn. Det var på det jag tänkte, när jag
började mormorsgruppen, berättar hon.
Hon pratade om sin idé på ett SWEA-

möte och så bildades mormorsgruppen.
– Jag har dock bara fått en medlem utom
mig själv än så länge, men vi hoppas på ﬂer.
Vi sitter barnvakt och hjälper mammor,
som behöver komma ifrån lite. Det blir
mestadels på dagen, men det händer också
ibland på kvällarna.
– Vi träﬀas inte som en grupp, utan jag åker
hem till familjen som behöver hjälp. Det är
så underbart att lära känna barnen och leka
med dem. Ibland blir jag bjuden på lunch
eller middag och tillbringar den med hela
familjen. Det känns, som om de tillhör min
familj. Jag är så glad, jag kan hjälpa dem
och på samma gång är det en härlig känsla
även för mig.
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Rederi Göta Kanal utsågs till
Sveriges bästa upplevelse 2010 och
fick den prestigefyllda utmärkelsen
TRIP Global Award.
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Vasalopp och snöbollskrig i sommarvärme
Förutom egna barnaktiviteter
stödjer SWEAs
lokalavdelningar runtom i
världen olika barnrelaterade
evenemang. I Florida stöttar
SWEA bland annat ett klurigt
Vasalopp.

Sedan många år stöder SWEA South
Florida Svenska Skolan i Fort Lauderdale
ﬁnansiellt. Inför varje årsmöte har skolan
bett om ett bidrag och på årsmötet röstas
det om ifall bidrag ska ges eller ej. Det
har varit en stor hjälp under åren och har
möjliggjort att vi kunnat göra annat än rena
skolsalslektioner.
Förutom svensklektioner har vi extra
aktiviteter för barnen med svensk prägel.
De ska ju inte bara lära sig språket, det
handlar även om seder och kultur!

ihop dem två och två med bred tejp. Dessa
surras fast på barnens fötter (obligatoriskt
med gympaskor den dagen...). Stavarna
(som mest är i vägen) är tunnare
bambustavar. Barnen, ett trettiotal på den
tiden stapplade runt skolans korridorer, ﬁck
blåbärssoppa i entrén, ut runt knuten och
hade målgång under gungorna. Där hängde
ett lakan med texten Mora på.
I våras, då med 60 barn, hade vi loppet
indelat i två olika åldersgrupper och loppet
gick utanför skolan runt en gräsplan. Det är
svårt att ”glida på skida”, speciellt i gräset.
Det blir mest att man mer eller mindre
kliver och försöker hålla balansen...
De äldsta ﬁck starta först. Först ﬁck de ta
sig runt ett fält, korsa parkeringsplatsen
och sedan bli fotograferade vid målgången.
Speciellt föräldrarna brukar vara
engagerade och heja på. Det vanliga “Men,
lilla gubben, har du ramlat?” är plötsligt
utbytt mot ”Kom, igen!! Upp och hoppa!!!
Du är nära målet nu!!!” Mångsbodarna och
blåbärssoppan är numer på ett bord vid
sidan av föräldrarna. De ﬂesta barnen har
ju inte vuxit upp med blåbärssoppa så de
grinar illa när vi försöker få dem att dricka.

Bland annat har vi Vasaloppet. Det går
av stapeln så nära i tiden som det riktiga
Vasaloppet går. Detta började vi med för
cirka fem år sedan. Familjen Bohlin gjorde
skidor och stavar av bamburör och tejpade

På våren har vi besök på en bondgård, The
Little Farm, som drivs av en svensk bonde
från Halland. Han visar djuren och berättar
om gården och får barnen att upprepa
orden. Detta är skälet till att alla barn på

TEXT: MAGGIE ARMBURST, FLORIDA SOUTH
OCH ANSVARIG FÖR SVENSKA SKOLAN I FORT
LAUDERDALE
FOTO: PRIVAT
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skolan säger töpp, inte tupp.
I november ska vi skeppa in snö, bygga
snögubbar, åka kälke samt ha snöbollskrig!!
För mer information:
www. svenskaskolanifortlauderdale.com

KRISTIAN MATTSSON OCH ANNA-LISA
BJÖRKLUND

TEMA

Aktiva mammor i
San Francisco
Mammagruppen i San
Francisco är en de av de
största mammagrupperna
i SWEA. Den består idag av
cirka 45 medlemmar och
utgör hela 10 procent av
SWEA San Francisco.
TEXT: LISA CARLSSON, SAN FRANCISCO
FOTO: PRIVAT

Sommaren 2007 grundades SWEA San
Franciscos Mammagrupp, för mammor
med små barn och gravida mammor. Två
år senare tog en mamma i South Bay
initiativet och startade mammaträﬀar
i South Bay. Tidigare i år startade en
mamma i East Bay ytterligare en grupp.
Jag tog över trådarna för South Baygruppen
i mars 2010. Min och mina barns första
parkträﬀ med de andra SWEA-mammorna
var en mycket lyckad träﬀ, ett positivt
led till vänskap som fortfarande håller i
sig. Därför kändes det både ärofyllt och
naturligt att ta över samordnandet av
gruppen och själv försöka bidra till en
positiv upplevelse för nyanlända mammor
eller nyblivna SWEA-mammor.
Gruppernas träﬀar ser lite olika ut, antalet
träﬀar varierar och även var man ses. South
Baygruppen är den grupp som är störst
och träﬀas mest kontinuerligt. South
Bayträﬀarna sker en vardagsförmiddag i
en park så att barnen kan njuta av det ﬁna

vädret i Kalifornien. Det dyker nästan alltid
upp en ny mamma med barn till varje träﬀ.
Självklart är det ﬁka som gäller när vi ses
och alla hjälps åt att bidra till ﬁkabordet.
Gemensamt för alla grupperna är så klart
att knyta kontakter, stödja varandra i
mammarollen, prata svenska och även ge
varandra tips om allt mellan bra lekplatser
till hur vi kan hålla igång svenska språket
för våra barn.
De tre mammagrupperna i SWEA San
Francisco har även haft gemensamma
träﬀar, bland annat vid de stora högtiderna
som Halloween, jul, påsk och midsommar.
Ett av SWEA San Franciscos stora event
är julmarknaden i december. Många
av SWEA-mammorna är då med och
hjälper till. Bland annat ansvarar vi för ett
pepparkaksbord där barnen får måla glasyr
på pepparkaksgubbar och ta med sig sina
ätbara konstverk hem.
Att vara mamma är inte bara en underbar
och spännande erfarenhet, det är också
stundtals slitsamt och fyllt av utmaningar.
Det är alltid kul att träﬀas, prata om våra
barn eller bara umgås, men kanske det
viktigaste av allt är att det känns bra att
träﬀa andra svenska mammor som beﬁnner
sig i samma situation.
Vi hoppas att våra träﬀar kan bidra till att
våra barn håller igång det svenska språket,
vår kultur och våra traditioner, men också
att gruppen kan hjälpa oss med vårt
mödraskap utomlands.
Som nyinﬂyttad till ett nytt land eller
som nybliven mamma är SWEAs
mammagrupper alltid ett bra sätt att knyta
kontakter och dela erfarenheter.

LINUS CARLSSON, MARIE HOLMBERG MED
BARNEN SIGNE OCH HERMAN, MARIA
STRANNEGÅRD MED STELLA OCH ANNA-KARIN
HALLQVIST.

Nantucket Island!
Bed & Breakfast at

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

Ingrid Francis
Tel: + 1(508) 228 1839

DRÖMMER DU
OM ETT HUS PÅ
ÖSTERLEN?
VI HJÄLPER DIG
ATT HITTA RÄTT!
Läs mer på www.gladsaxhome.se
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SWEA-mammor
på fem olika kontinenter
Här berättar sex unga Sweor hur det är att bo och leva med barn utomlands.
Camilla Holmström och
hennes man Patrik bor med
barnen Filip 9, Emelie, 5,
och Olivia, 3, i ett hus med
trädgård och pool i en ”secure
gated community”. De bor
strax norr om Johannesburg
i provinsen Gauteng som har
en extrem hög brottslighet.
TEXT: ELSA MARECHAL, GÖTEBORG
FOTO: PRIVAT

– Min son var tre och ett halvt år när vi
ﬂyttade från Sverige till Haag i Holland
och där föddes senare våra två döttrar. Min
son betraktar sig som svensk, men mina
döttrar längtar ibland ”hem till Holland” .
Samtidigt är mellandottern enligt sig själv
sydafrikan.
Camilla berättar att det är lätt att leva
med små barn i Sydafrika, barnen har haft
fantastiska möjligheter till att vara ute och
leka och sporta. Det ﬁnns en uppsjö av
barnvänliga restauranger där de blir väldigt
väl mottagna. Det ﬁnns djurparker där man
kan mata giraﬀer och leka med lejonungar
eller klappa små krokodiler. Och man kan
åka till havet för att bada eller ﬁska. Men
det bästa av allt är att man enkelt kan åka
iväg över helgen på en riktig safari!
– Det jag kan tänka mig blir svårare med
äldre barn är säkerhetsaspekten, det skulle
nog vara svårt att låta sina tonåringar ”slå
sig fria” eftersom de inte riktigt kan röra
sig fritt utanför ens säkra bostadsområde.
De kan inte gå ut på kvällarna när det är
mörkt vilket det blir redan klockan sju och
föräldrarna måste alltid hämta och lämna
överallt.
Camillas två äldsta barn går på en
internationell amerikansk skola och den
yngsta går på en engelsk/afrikaans talande
sydafrikansk ”pre-school”.
På den amerikanska skolan arbetar lärarna
mycket kreativt och tack vare små klasser
har de möjlighet att anpassa studienivån
efter eleven. Sport är en stor del av
skolan och det ﬁnns ett brett program av
”efterskolan aktiviteter” som barnen kan
välja på. Hela skolan samlas också kring
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Lätt att leva med små barn i Sydafrika
olika typer av projekt, som till exempel
att lära sig mer om Sydafrikas historia,
att påverka eller hjälpa till mot fattigdom
och orättvisor eller kring en ”art week” då
all undervisning handlar om konst och
kreativitet.
Vad tror du dina barn får ut av att bo
utomlands?
– Jag tror att barnen får en bättre förståelse
för omvärlden av att bo utomlands
eftersom de träﬀar en större variation
av människor. På en internationell skola
kommer kompisarna från alla världsdelar,
har alla färger och där ﬁnns alla religioner
representerade, ingen är konstig eftersom
alla är annorlunda.
Vad skulle du ge för råd till andra som
ﬂyttar utomlands med barn?
– Se möjligheten att upptäcka en ny kultur
och nya människor med barnen. Våga fråga
hur man gör när du inte vet, de ﬂesta är
otroligt hjälpsamma när de får höra att
man kommer någon annanstans ifrån. Om
du inte jobbar, njut av den extra tid ni har
tillsammans!

Vad har SWEA betytt för dig som mamma
och för dina barn?
Jag gick med i SWEA när vi först ﬂyttade
till Holland och genom kontakterna där
hittade jag andra i samma situation som
jag. Det är ju jätteviktigt att få kompisar i
början när man kommer till en ny plats för
både mammor och barn. Genom SWEA
ﬁck jag sedan kontakt med svenskor i
Pretoria som hade barn i samma ålder som
våra. Vi blev hembjudna till två familjer när
vi var här och letade hus, på så sätt hade
barnen redan kompisar när vi ﬂyttade hit.
Vad skulle SWEA kunna göra mer för
mammor utomlands?
Jag tror att man skulle kunna ha ett sorts
”faddersystem” där mammor som redan
är etablerade på en plats skulle kunna ge
råd om dagis, skolor, barnaktiviteter, läkare
och dylikt. Det skulle vara en bra hjälp om
man enkelt kunde hitta dessa Sweor på
webbsidan så att man kunde kontakta den
aktuella personen för tips och råd redan
innan man ﬂyttar till ett nytt ställe.

TEMA
Karin Glitterstam bor
tillsammans med sin man
Tobias och barnen Matilda, 4,
Filip, 2, och Lovisa 6 månader
i ett radhus, 30 minuter från
centrala Hongkong.
TEXT: ELSA MARECHAL, GÖTEBORG
FOTO: PRIVAT

– Vi bor inte i ett expatområde, av cirka
200 hushåll i bostadsområdet är tre
västerländska, resten är kineser härifrån.
Karin ﬂyttade till området för drygt ett
år sedan, Tobias och Matilda är födda i
Sverige och Lovisa i Hongkong. Hela
familjen trivs ﬁnt i Hongkong och Karin
tycker det går mycket bra att bo där med
barn, om det inte vore för språket.
– Det har varit speciellt svårt för
min 4-åring som precis kommit in i
rollspelsåldern och där kompisar börjar
bli mer viktiga. Det är ju inte bara
kantonesiskan som var ett nytt språk för
barnen utan även engelskan. Bristen på
att kunna kommunicera har gjort att de
upplevs som mer blyga än vad de egentligen
är.
Hongkong är en storstad med puls och
inte direkt uppbyggd för barnfamiljer.
Trottoarerna är smala, det ﬁnns oändligt
många trappor, restaurangerna är överfulla
och man känner sig inte så välkommen
med barn.
– Detta är alltså om man vill röra sig
downtown Hongkong och det vill man ju!
Karin ser stora skillnader mellan
barnuppfostran i Hongkong och Sverige.
Elittänket ﬁnns redan för de små barnen.
– Här uppmuntras barnen att tävla och
några få får priser medan i Sverige ska alla
vara lika och ingen får sticka ut. Det gör
att små barn pressas att prestera. Det ﬁnns
därför lite tid för lek och bus eftersom
man redan som 3-åring måste göra läxor
varje dag och gå på extraundervisning i till
exempel engelska och mandarin.
– I Sverige uppmuntras barnen att äta
och klä på sig själv, här låter man inte ens
barnen försöka själva innan de är 3-4 år. De
är helt förundrade över att min 2-åring kan
äta själv…
Alla Hongkong familjer i ”övre medelklass”
har en eller ﬂer anställda som hjälper
till med allt från städning, matlagning,
barnpassning etc. Dessa”helpers” blir som
extramammor. De sover med barnen på
natten, hjälper dem att äta, leker med dem
och tar med dem på alla deras aktiviteter.

Hemläxor för treåringar
– Mamman som ofta är hemma får mycket
fritid men vad hon tappar är ju närheten till
sina barn. Det är stor skillnad med svenska
mammor som släpar runt alla sina barn
överallt, jämt. Det är ofta kaos och lite skrik
men man känner ju att man är mamma!
Karins barn går i en lokal skola där hälften
av undervisningen är på kantonesiska och
hälften på engelska. De säger att skolan
är internationell men hennes två lintottar
sticker ut och är de enda som inte har något
kinesiskt påbrå.
– De går på kindergarten men jag skulle
vilja påstå att det är en riktig skola. De
sitter på sina stolar och lyssnar på lärarna.
Lärarna styr allt och det är enbart några få
minuter här och där de får leka fritt. De får
läroböcker och till och med läxor.
Vad tror du dina barn får ut av att bo
utomlands?
– De får med sig det engelska språket,
internationella kompisar och en massa
roliga upplevelser. Jag tror dock att de är
mindre påverkade av att vi bor här än vad vi
är. De får mycket mer tid med sin mamma
eftersom jag inte jobbar här och de är så
mycket färre timmar i skolan än de hade
varit på dagis i Sverige. De får mer tid med
sin pappa på helgerna eftersom vi inte har
några ”måsten” här, vi behöver inte klippa
gräset, inte storhandla och städa och inte
ﬁxa med huset.

Vad skulle du ge för råd till andra som
ﬂyttar utomlands med barn?
– Se till att någon av er har minst 1-2
månader utan att jobba då ni ﬂyttar. Det tar
ofta lång tid med alla papper, hitta skolor
och allt annat praktiskt.
Vad har SWEA betytt för dig som mamma
och för dina barn?
– SWEA var min länk till att hitta
kompisar till både mig och barnen. I och
med att vi inte bor i ett expat område
så kunde jag inte gå ut på gatan eller till
närmsta lekplats och träﬀa någon. Via
SWEA kom jag i kontakt med mamma/
barn grupper och det är genom dessa jag
träﬀat mina bästa kompisar här.

BEHÖVER DU NÅGON
ATT TALA MED OM:

Livsproblem eller missbruk ?
PERSONLIGA SAMTAL
VIA NÄTET

Läs mer på www.ecocare.nu
Anniqa Bjersing ecogroup.se
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Vad tror du dina barn får ut av att bo
utomlands?
– Vi är en internationell familj och jag
hoppas att våra barn lär sig att leva och
känna sig trygga i olika länder i världen. De
lär sig mycket om språk och kultur.
Vad skulle du ge för råd till andra som
ﬂyttar utomlands med barn?
– Det gör omställningen lite lättare om
man kan söka information om skolsystem,
hobbies och kostnader innan man åker.
Och generellt tycker jag mig ha sett att om
föräldrarna är positiva och ser det som ett
äventyr så trivs oftast också barnen.
Vad saknar du mest från Sverige som
mamma?
– Jag har aldrig bott i Sverige som mamma
så jag saknar inga särskilda produkter men
självklart saknar jag närheten till min familj
och gamla vänner som stöd i både vardagen
och föräldraskapet.
Vad har SWEA betytt för dig som mamma
och för dina barn?
– Jag har varit aktiv i SWEA ända sedan
jag ﬂyttade utomlands så genom SWEA
har jag träﬀat vänner både med och utan
barn i samma ålder som våra. Att utbyta
erfarenheter och träﬀas på småbarnsträﬀar
är jätteviktigt.

Sport en stor del av fritiden
Ann-Charlotte Storer bor
med sin man och deras
två barn Hannah, 7, och
Oliver, 5, i ett hus i en
västerförort till Philadelphia.
I bostadsområdet bor många
andra barnfamiljer.
TEXT: ELSA MARECHAL, GÖTEBORG
FOTO: PRIVAT

– Våra barn är födda i Luxemburg, jag
ﬂyttade dit före barnen var födda. Min
karriär i ﬁnansbranschen tog mig dit. I
Luxemburg träﬀade jag min engelske man
och efter några år ﬁck vi våra barn och
ﬂyttade till USA.
Ann-Charlotte tycker det är både enkelt
och svårt att leva med barn i USA. Där
ﬁnns ett enormt utbud av fritidsaktiviteter
och skolor och föräldrarna är generellt
mycket engagerade i sina barn och hjälper
ofta till i både skolan och på andra sätt.
Men baksidan av detta kan vara att det är
ofta ett mycket högt tempo och det kan
vara krävande att hänga med i allt som ska
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göras, bokas in och köpas.
– I USA är barnens dagar fyllda med
förutbestämda aktiviteter och inte så
mycket tid ges till fri lek och egna initiativ
från barnen. Och här där vi bor lär sig de
amerikanska barnen att tilltala kompisarnas
föräldrar som Mrs och Mr.
– Sport är populärt här eftersom
Philadelphia har stora både baseball
och hockey lag. Vi har ganska nära till
både strand på sommaren och mindre
bergsområden för skidåkning på vintern.
Hannah går i en lokal skola i området där
de bor och Oliver går i en privat förskola
ett par förmiddagar i veckan.
– Hannah går i en Elementary School
vilket ungefär motsvarar en svensk
lågstadieskola. Klasserna har en
huvudlärare/klassföreståndare och special
lärare för gymnastik, bild, musik mm.
Skoldagen är från klockan 8.45– 15.20
varje dag och alla barn erbjuds att åka
skolbuss till och från skolan. Efter skolans
slut erbjuds olika ”after school clubs” i
skolans lokaler – datakunskap, idrott, bild
etc.

Vad skulle SWEA kunna göra mer för
mammor utomlands?
– Jag tycker att småbarnsgrupper är ett
mycket bra initiativ. Och här i Philadelphia
har vi turen att ha några medlemmar i
en ”mormorsgrupp” som kan hjälpa oss
småbarnsmammor med barnvakt ibland när
det behövs. Det är ett mycket bra initiativ
och barnen älskar att träﬀa andra Sweor.

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

Kontakta Viveka Kjellgren

Licensierad Fastighetsmäklare

“My Professionalism,

Your Peace of Mind”

A: 203.227.4343 M: 203.984.2499
E-mail: kjellgrenv@raveisre.com
www.VivekaKjellgren.com

TEMA

Barnvänligt land
Charlotta och Stuart Byrne
och deras två Áickor Annika
och Ingrid bor i ett hus
nära stranden i Perth på
Australiens västkust.
TEXT: ELSA MARECHAL, GÖTEBORG
FOTO: PRIVAT

– I höstas ﬂyttade vi till ett större hus som
har ett gästrum, det behövs ju när man bor
så här långt borta och familj och vänner
kommer och stannar minst några veckor!
Charlotta ﬂyttade utomlands för mer än
20 år sedan, först bodde hon i London i
11 år innan hon tillsammans med sin man
ﬂyttade till Perth för nio år sedan.
Både Annika, 6, och Ingrid, 4, är födda i
Perth, Charlotta trivs bra i Australien men
hon tycker det är tråkigt att landet ligger så
långt bort från Sverige.
– Perth är väldigt välanpassat i alla
fall för barn och det ﬁnns massor av
mammagrupper och lekgrupper då de ﬂesta
mammorna är hemma iallafall de första
fem åren.
Hon tycker att den australiensiska
barnuppfostran känns lite mer gammaldags
och lite striktare än i Sverige.
– Även om barnen får ta plats och det är

väldigt barnvänligt så är det nog mindre
fokus på barnen på något sätt, de måste lära
sig att passa in bland vuxna och respektera
dem.
Charlotta berättar att sport betyder mycket
i Australien och att man ofta har en massa
utomhusaktiviteter med barnen.
– Lekparkerna här är väldigt ﬁna och de
ﬁnns överallt – alla svenskar som kommer
på besök med barn kommenterar detta. Det
är lätt att umgås med många familjer och
barn samtidigt, man träﬀas i en park eller
vid stranden och grillar, helt opretentiöst.
Vad tror du dina barn får ut av att bo
utomlands?
– För dem är ju det här inte utomlands,
det här är deras hemland och det känns
ibland lite ”jobbigt” för mig, att mina barn
är mer australiensiska än svenska, min man
är också australiensare. Inte för att det är
något negativt med att vara det men jag vill
ju att de ska känna sig svenska också, som
jag!
Vad skulle du ge för råd till andra som
ﬂyttar utomlands med barn?
– Att försöka få kontakt med svenskor
genom till exempel SWEA så fort som
möjligt. Det är alltid skönt att få diskutera
med andra som känner likadant och har
samma referenser. Det betyder mycket
när man tycker att det nya landet är lite

”annorlunda” och konstigt när det gäller
barn och karriär – då slipper man tro att
man själv är konstig!
Vad saknar du mest från Sverige som
mamma?
– Den svenska tryggheten med bland annat
dagisplatser och att det är mer naturligt att
fortsätta med karriären även när barnen
är små och att samhället inte förväntar sig
att man ska vara hemma som mamma tills
barnen är 5–7 år.
Vad har SWEA betytt för dig som mamma
och för dina barn?
– Här i Perth ﬁnns både Svenska Klubben
som anordnar de traditionella evenemangen
som lucia och midsommar och Svenska
Skolan som har lektioner på lördagar. Så jag
skulle nog säga att SWEA har haft mindre
betydelse för mig som mamma då de andra
svenska organisationerna tar hand om
”mammasidan” och ser till att mina barn får
uppleva svensk kultur. SWEA har varit mer
betydelsefull för mig istället som kvinna,
det har varit oerhört viktigt att känna att
den delen av min person också ﬁnns kvar
då mammarollen annars kan ta över för
mycket ibland, speciellt när barnen är små.
Vad skulle SWEA kunna göra mer för
mammor utomlands?
– Kanske lite tips på webbsidan för
mammor som ska ﬂytta utomlands..
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TEMA

Många bra lekplatser
i Moskva

Katerina Cronstedt och hennes man bor och
driver Hotell Katerina City i Moskva. De Áyttade
dit när Katerina var gravid i sjunde månaden
med sitt första barn. Tanken var att hon skulle
ha nära till jobbet.

Vad tror du dina barn får ut av att bo utomlands?
Jag är övertygad om att med ökad inblick i andra kulturer och
förståelse för andra verkligheter så blir man en ödmjukare, öppnare
och gladare människa. Jag hoppas att våra barn kommer att känna
sig hemma både i Stockholm och Moskva, precis som jag och min
man gör.

TEXT: ELSA MARECHAL, GÖTEBORG FOTO: PRIVAT

Vad skulle du ge för råd till andra som ﬂyttar utomlands med barn?
Ta del av redan existerande nätverk – det är ett stort stöd och gör
att man snabbt känner anknytning och trygghet.

Katerina ﬂyttade till Ryssland med sitt jobb för fyra år sedan och
träﬀade sin svenske man i Moskva, för två år sedan föddes parets
första son, ett år senare kom lillebror.
– Moskva är en stor och inte särskilt barnvänlig stad,
lokaltransporten är inte anpassad för barnvagnar och det är ofta
mycket biltraﬁk. Vi bor inne i centrum och det vi saknar mest är
nog närheten till naturen.
Hon brukar ta med sina söner till olika lekplatser utomhus.
Katerina berättar att det ﬁnns ganska många bra lekplatser i
centrala Moskva.
– På helgerna äter vi lunch på ställen som har bra lekplatser
inomhus – sådant kommer mer och mer här. Ibland ﬁnns det
också någon där som underhåller barnen och tittar till dem. Vår
äldste son som är två år gillar det mycket.
Katerina har haft en nanny till båda barnen, den yngsta är
fortfarande hemma med nannyn men den äldste började dagis i
höstas.
– Han går på en förskola som drivs av Svenska skolan. Det känns
mycket bra. Det är verkligen en liten bit av Sverige här i Moskva.
Hon har märkt en del skillnader mellan Sverige och Ryssland när
det gäller barnuppfostran och barnens plats i samhället.
– I Ryssland styrs barnen mer och ibland känns tankegångarna
kring graviditet, barn, dagis och uppfostran förlegade. I Sverige
är barnen en naturlig del av livet / jobbet / samhället. Här känns
det inte alltid så.
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Vad saknar du mest från Sverige som mamma?
Närhet till naturen, fördelarna som ﬁnns att bo i en mindre stad
som till exempel mindre traﬁk. Allt tar lite längre tid här i Moskva.
Vad har SWEA betytt för dig som mamma och för dina barn?
SWEA har varit till stor hjälp, det är ett utmärkt nätverk.
Vad skulle SWEA kunna göra mer för mammor utomlands?
Det görs mycket redan, resten får man göra själv!

Äntligen
Äntlig
gen en bok
b för alla Sweor!
Från sagoland
till framtidsland
Av Tove Lifvendahl

Köp den via
info@hohforlag.se.
Vårt pris 200:–
+ frakt

TEMA
OSKAR HAAG

Det är ett stående skämt att svenskarna
som kommer till England ofta säger “in
Sweden we do it like this…”. Och det
vore en underdrift att säga att det inte
kändes så i början. I Sverige hade vi ﬂexibla
arbetstider, VAB, rena sjukhus, lattepappor
och jämställdhet. I England gick alla män
i kostym, stannade kvar sent efter jobbet
för att slippa natta sina barn och hade
mansklubbar på puben där de träﬀades utan
att tjejerna ﬁck vara med. Shocking. Trots
braskande rubriker om dålig hygien på de
engelska sjukhusen och om en mamma som
blev bötfälld för att hon ammade på allmän
plats, så valde dock lillebror att födas i
London sommaren 2007. Sköterskan tog
visserligen fel mått på huvudet och skrev
ner fel födelsedatum i hans födelsebevis
– engelsk eﬀektivitet i ett nötskal – men
detta till trots var det en lycklig familj
som bokade taxi några dagar senare för
att komma hem. Något som inte gick så
bra, då de inte har barnstolar i taxibilarna.
Flera timmar senare och efter att maken
fått ge sig ut på stan och handla bilbarnstol
kom vi hem till en väntande farfar som
lagat god middag i vårt lilla kök. Tiden
som gravid var över. Och det nya livet som
tvåbarnsmamma i London tog vid.
Idag är barnen större, har många vänner
och stortrivs på dagis och skola. De är
tvåspråkiga och rör sig ledigt mellan olika
kulturer. De säger saker som “fett coolt” och “awesome” och får
oss ständigt att se livet ur nya perspektiv. England är inte ett lätt
land att ha barn i, då systemet här inte stöder familjer på det sätt
vi är vana vid hemifrån. Däremot är belöningarna desto större om
man accepterar att saker är annorlunda. Efter snart fem år börjar
det nog sjunka in. Så pass mycket att vi nuförtiden kommit på oss
själva med att säga “in England we do it like this”.

Lattepappor och böter för amning
Några tankar från en mamma i London
TEXT: SOFIA HAAG, LONDON FOTO: PRIVAT

Londons gator är lugna och nattluften fortfarande varm när jag
kommer hem efter ett företagsevent inne i stan. Barnen har somnat
och deras rofyllda andetag vittnar om att ännu en dag är till ända.
Läxorna är gjorda, gympapåsen packad och mellanmålet förberett
för morgondagen. Så mycket har hänt sedan den dagen vi ﬂyttade
till England, då med en 3-åring som inte
kunde ett ord engelska och en bebis på väg.
Det var mitt i vintern och 3-åringen ﬁck
feberfrossa på planet. Jag var gravid i andra
månaden och hade precis avslutat min
anställning som producent på Dramaten.
Det hade varit ett intensivt och givande
år med många spännande produktioner
i luften, så kontrasten blev slående när
vi landade till ett tomt hus utan möbler
där gasen tog slut med jämna mellanrum.
Elementen gick inte att värma, det gick inte
att laga mat eller få varmt vatten. Maken
hade långa arbetsdagar och många resor,
och den första tiden ägnades åt att komma
i ordning i huset, leta sjukvård, skola och
dagis och att förbereda för nedkomsten av
vårt andra barn. Skillnaden mellan länderna
var större än vi trott, och det kunde kännas
ganska ensamt i början att inte ha vuxna
att prata med. Vuxna som delade våra
svenska värderingar kring jämställdhet,
barnuppfostran och möjligheten att
kombinera ett yrkesliv med att ha en familj.

OSKAR, SOFIE OCH
GUSTAV HAAG
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En otippad julresa till Sverige

Agneta Palmblads
solskenshistoria är ett
strålande exempel på
vad SWEAs nätverk kan
åstadkomma.
TEXT: AGNETA PALMBLAD, NEW YORK
FOTO: WWW.FOTOAKUTEN.SE

Någon gång i september förra året ﬁck
jag ett av många mail från vår kära Mona
Johnsson.
Ett par i Stockholm ville göra en apartment
swap med någon på Manhattan.
Jag hade inga som helst tankar på att åka
till Stockholm över jul. Jag åker helst på
somrarna. Jag skulle just delete när jag
började läsa beskrivningen på lägenheten:
Centrala Stockholm nära Johannes kyrka.
Jag blev nyﬁken. Sen ﬁck jag se den exakta
adressen, Kammakargatan 12. Jag läste
om igen, gamla 12:an där jag växte upp!
Naturligtvis var jag tvungen att skriva
till Gunilla i Stockholm.”Du bor alltså i
Johannes Församlingshus, där jag bodde
hela min barn- och ungdom tills jag åkte
till USA. Vår lägenhet var en trappa till
höger”. Jag tänkte, det KAN ju bara inte
vara samma lägenhet!
Gunilla skrev tillbaks nästa dag. Hon
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berättade att det är just den lägenheten hon
och hennes man bor i. Helt otroligt! Det
började nästan kännas kusligt.
Gunilla berättade vidare att hon känt min
pappa väl och att de arbetat tillsammans för
Röda Korset. Pappa var klockare i Johannes
Församling i många år.
Gunilla och jag skickade mail fram och
tillbaks. Det hela kändes på något sätt som
ett slags tecken. Det blev klart att jag var
tvungen att ta det här fenomenala tillfället!
Jag skrev till Gunilla att jag hade tänkt efter
och bestämt mig för att åka. Min dotter
Annika och hennes man, familj och vänner
ﬁck vara utan min julafton med gran, glögg
och smörgåsbord. Det kunde inte hjälpas.
Strax före jul anlände Gunilla med familj
för att bo i min våning och jag åkte till
Stockholm.
Min son Jonatan träﬀade en svensk ﬂicka i
New York för en del år sedan. De gifte sig,
ﬁck två barn och efter några år i Brooklyn
ﬂyttade de till Stockholm. Detta är förstås
det verkliga dragplåstret! Jag bodde en
vecka hos min son och hans familj i
Bromma. Vi ﬁrade en underbar jul med stor
familj, mycket god mat och mycket värme,
trots iskylan utanför. Det här var första
julen i Sverige för mig på 25 år. Allt var vitt
och julkortsvackert.

Efter helgen åkte jag så in till stan för att
bo i “min” gamla lägenhet i huset från 1880.
Det såg ungefär likadant ut.
De stora rummen med högt i tak. Det var
en märklig känsla att komma dit igen. Jag
kom ihåg var varje möbel hade stått och
mammas alla krukväxter.
Till min häpnad såg jag att klädhängaren
i metall fortfarande satt utanför
sängkammarfönstret. Den som mamma satt
upp för 50 år sedan!
Utsikten mot gården och mot gatan var
nog det som gjorde mig mest nostalgisk.
Det såg precis likadant ut. De mäktiga
klockorna i Johannes kyrka utanför, ringde
på söndagen. Utanför på kyrkogården ligger
mor och far. Jag kunde vinka åt dem var
kväll. Tänk så många gånger jag sprungit
över “kyrkis” till skola, jobb eller bio.
Min bror, som bor i Stockholm och hans
familj kom förstås för att uppliva gamla
minnen. Max 8 och Zoe 6, mina underbara
barnbarn, tyckte det var jättekul att leka
kurragömma bakom alla dörrarna.
Jag har åkt fram och tillbaks New York Stockholm under åren många gånger, men
den här resan glömmer jag aldrig, den var
alldeles speciell.
Tack Mona och Gunilla!

Vem vill DU ha som Årets Svenska Kvinna 2012?
Nominera din favorit.
Årets Svenska Kvinna/ÅSK presenteras av SWEA i syfte att sprida både svensk ”goodwill” i
andra delar av världen och kännedom om SWEA i Sverige.
Utmärkelsen instiftades i samband med SWEA Internationals 10-års jubileum i Los Angeles
1989.
Mottagaren skall vara en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och
lyfter fram Sverige av idag ute i världen. Hon bör gärna vara känd även utanför den lokala
avdelningen. Detta engagemang bör inte ingå som del av hennes yrkesuppdrag som t.ex.
turistchef, kulturattaché eller liknande Sverigefrämjande åtaganden. Mottagaren kan vara
SWEA-medlem.
Förslag kan endast inkomma från SWEA-avdelning. Enskild Swea kan föreslå sin avdelning en
kandidat. Minst en SWEA-avdelning måste stödja nomineringen.
Förslagen skall vara ÅSK-kommittén tillhanda senast den 20 januari, 2012. Kommittén
administrerar nomineringarna och skickar sedan förslagen vidare till SWEA Internationals
styrelse för beslut.
Ytterligare information Ànns att hämta på SWEA Internationals hemsida under Áiken
Stipendier & ÅSK
New York i september 2011
ÅSK-kommittén genom
Christina Moliteus
Sammankallande
e-post: ask-committee@swea.org

1,6 miljonerklubben är en av Sveriges största opolitiska
kvinnoföreningar. Vårt mål är ökad hälsa och livskvalitet
för alla kvinnor. Gör som 33 000 svenska kvinnor bli medlem du också!
Läs mer på www.1.6miljonerklubben.com
eller ring +46 8 20 51 59

GLOBAL MOVING.
THE NORDIC WAY.
Alfa Quality Moving provides international moving services
for companies and individuals. Our products range from
moving and storage to relocation services such as home
search, school visits and language introduction. The complete moving package. Let your move be our concern.

Stöd insamlingen till medicinsk forskning på
kvinnohälsa - skänk ett bidrag till insamlingsstiftelsen
Kvinnor & Hälsa - pg 90 01 53, bg 900-1520
www.kvinnorochhälsa.com

Earn SAS EuroBonus!

Alfa Quality Moving in Sweden
- Norway - Finland - Denmark

info@alfamoving.se
www.alfamoving.se
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ADRESSLISTA
STYRELSE
Ordförande
Vice ordförande
Grundare
Regionordförande VAME
Regionordförande MAME
Regionordförande OAME
Regionordförande VEMA
Regionordförande MEMA
Regionordförande OEMA
Regionordförande Asien

Åsa-Lena Lööf
Elisabeth Alsheimer
Agneta Nilsson
Annette Åsberg
Tina Klintmalm
Margaretha Talerman
Monica Haglund
Ann Winstanley
Ingrid Westin
Karin Gibson Nyqvist

E-POST
president@swea.org
vicepresident@swea.org
founder@swea.org
vame@swea.org
mame@swea.org
oame@swea.org
vema@swea.org
mema@swea.org
oema@swea.org
asien@swea.org

Redaktör Forum
Annonschef

Johanna Fagerlund
Anna Engström
Kerstin Eriksson-Splawn
Gîta Paterson
Christina Moliteus
Katri Olander-Serenius
SoÀa Fransson Krall
Helena Litwak
Jessica Sköld
Ginga Sewerin-Olsson
Margaretta Simpson
Elsa Maréchal
Eva Malm

secretary@swea.org
treasurer@swea.org
kerstin@wealthbydesignonline.com
ofÀce@swea.org
molicom@aol.com
adminchef@swea.org
ofÀce@swea.org
ofÀce@swea.org
webmaster@swea.org
sweanytt@swea.org
sweanytt@swea.org
editor@swea.org
advertising@swea.org

ANNONSANSVARIG
Europa
Amerika
SWEA Guiden
Webbadresser:

Jeanette Setterhag
Monica Rabe
SWEA International

adseurope@swea.org
adsamerica@swea.org
info@sweaguiden.com
www.swea.org

SWEA Lokalavdelningar
REGION VÄSTRA AMERIKAS (VAME)
Arizona
Hawaii
Las Vegas
Los Angeles
Orange County
San Diego
San Francisco
Seattle
Vancouver

Ellinor Ellefson
Monika Yarbrough
Marita Kingman
Margaretha Laseen
Karin Strömberg
SoÀa Fransson Krall
Gun Bolin
Ia Dübois
Lena Normén-Younger

arizona@swea.org
hawaii@swea.org
lasvegas@swea.org
losangeles@swea.org
orangecounty@swea.org
sandiego@swea.org
sanfrancisco@swea.org
seattle@swea.org
vancouver@swea.org

REGION MELLERSTA AMERIKAS (MAME)
Austin
Chicago
Dallas
Denver
Florida, South
Houston
Michigan
Minnesota
New Orleans
Toronto

Anna Tallent
Tina O’Malley
Tina Elfsson-Ungerholm
Camilla Manly
Evy Engberg
Margret Kollén
Christina Mai
Malin Symreng
Kicki Casano
Marianne Mannerheim

austin@swea.org
chicago@swea.org
dallas@swea.org
denver@swea.org
Áorida@swea.org
houston@swea.org
michigan@swea.org
minnesota@swea.org
neworleans@swea.org
toronto@swea.org

REGION ÖSTRA AMERIKAS (OAME)
Atlanta
Boston
New Jersey
New York
North Carolina
Philadelphia
Virginia Beach
Washington DC

Camilla McKinney
Maria Persson Gulda
Birgitta Odqvist
Gun Elisabet Dronge
SoÀe Lofors-Läck
Ann Charlotte Göransson
Anna Lissnils-Morlock
Cecilia Browning

atlanta@swea.org
boston@swea.org
newjersey@swea.org
newyork@swea.org
northcarolina@swea.org
philadelphia@swea.org
virginiabeach@swea.org
washingtondc@swea.org

ÖVRIGA BEFATTNINGAR
Sekreterare
Skattmästare
Fondförvaltare
Juridisk rådgivare
Speciell rådgivare
Adminstrativ chef
Administratör
Kansliassistent
Webbredaktör
Redaktör SWEA-Nytt
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ADRESSLISTA
REGION VÄSTRA EMA (VEMA)
Barcelona
Costa Blanca
Göteborg
Holland
Irland
Lissabon
London
Mallorca
Marbella
Oslo
South Africa
Telemark

Margaretha Bernsten-Persson
Gunilla Westerlund
Åsa Norlin
Barbro Hilwig-Sjöstedt
Erika Tiefensee
Jennie Andereasson
Rigmor Rutlin
Britt Marie Ericson De Batle
Rose-Marie Wiberg
Monica Olsson
Marie Wiberg
Ulrika Gyllenhammar

E-POST
barcelona@swea.org
costablanca@swea.org
goteborg@swea.org
holland@swea.org
irland@swea.org
lissabon@swea.org
london@swea.org
mallorca@swea.org
marbella@swea.org
oslo@swea.org
southafrica@swea.org
telemark@swea.org

REGION MELLERSTA EMA (MEMA)
Belgium
Berlin
Frankfurt-Heidelberg
Israel
Köln-Bonn
Luxemburg
Malmö
Milano
Paris
Rimini
Rivieran
Rom
Tunisien
Örestad

Anna Karin Madsen
Kristina von Wrede
Anita Kasper
Gunilla Minzari
Susann Stelling
Anna Andersen
Tove Sjövall
Therese Söderström
Ann-SoÀe Cleverstam-Wikström
Inger Ljunggren-Maioli
Elisabeth Carrick
Christina Hallmert
Catarina Holmgren-Mejri
Siv Arvelid

belgium@swea.org
berlin@swea.org
frankfurt@swea.org
israel@swea.org
kolnbonn@swea.org
luxemburg@swea.org
malmo@swea.org
milano@swea.org
paris@swea.org
rimini@swea.org
rivieran@swea.org
rom@swea.org
tunisien@swea.org
orestad@swea.org

REGION ÖSTRA EMA (OEMA)
Athens
Budapest
Dubai
Genève
Istanbul
Moskva
München
Stockholm
Västerås
Warszawa
Wien
Zürich

Helene Bankefors-Palaghias
JoseÀne Larsson
Pernilla Axberg-Karlsson
Eva Törnqvist
Helene Fredell
Anna Gustafsson Bril
Erika Sundström
Josephine Carlsson
Pia Edstam
Lisa Zettlin-Lindberg
Eva Jurkowitsch
Anna Seefeldt

athens@swea.org
budapest@swea.org
dubai@swea.org
geneve@swea.org
istanbul@swea.org
moskva@swea.org
munchen@swea.org
stockholm@swea.org
vasteras@swea.org
warszawa@swea.org
wien@swea.org
zurich@swea.org

REGION ASIEN
Bangkok
Beijing
Hong Kong
Japan
Kuala Lumpur
Perth
Seoul
Singapore

Erika Ng Björklund
Anna Centerman
Margareta Lindgren
Jeanette Steenbrink
Jennifer Grahn
Lisa Jahrsten
Hedvig Lunden-Welden
Anna Larsgård

bangkok@swea.org
beijing@swea.org
hongkong@swea.org
japan@swea.org
kualalumpur@swea.org
perth@swea.org
seoul@swea.org
singapore@swea.org

För information om annonsering internationellt i medlemstidningen SWEA
Forum, på hemsidan www.swea.org eller på www.sweaguiden.com ber
vi er e-posta: advertising@swea.org, adseurope@swea.org eller adsamerica@swea.org.

Swea International Inc.
552 S. El Camino Real
Encinitas, CA. 92024
USA
+ 1 760 942 1100
ofÀce@swea.org

För annonsering genom de lokala medlemstidningarna eller deras hemsidor, ombedes ni kontakta respektive avdelningsordförande via e-post.

EMA = Europa, Mellanöstern, Afrika
Amerikas = Nord-, Mellan- och Sydamerika

Vi inom SWEA uppskattar kontakt med omvärlden. Våra e-postadresser
kan däremot inte användas i försäljningssyfte.
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MEDLEMSFÖRMÅNER
MEDLEMSFÖRMÅNER

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, SPONSORER
OCH SAMARBETSPARTNERS!

Att vara Swea innebär Áer förmåner än vår världsvida vänskap och fantastiska kontaktnät!
Vi hoppas att de medlemsförmåner vi har tagit fram för alla SWEAs medlemmar ska vara till glädje för många av er. Företagen som

SWEA FORUM

erbjuder dessa förmåner gör det i kombination med att sponsra SWEAs verksamhet på olika sätt. Det är SWEAs PR-kommitté som

1,6 miljonerklubben

arbetar med medlemsförmåner och sponsoraktiviteter. Hör gärna av er till oss med tips och idéer:

Alfa Moving

beneÀts@swea.org. Medlemsförmånerna hittar du på www.swea.org

EcoCare
Gladsax Home

GÅ MED I 1,6 MILJONERKLUBBEN/2.6 MILJONERKLUBBEN

Göta Kanal

1,6 miljonerklubben arbetar ständigt för att skapa opinion för kvinnohälsofrågor.

Hjalmarson & Höglund Bokförlag AB

Medlemsavgifter: Utlandsmedlemmar: 350:-/år, Medlemmar i Sverige: 200:-/år

Marianne Sample, B&B

E-post: info@1.6miljonerklubben.com, www.1.6miljonerklubben.com och ”lillasysterklubben” www.2.6miljonerklubben.com

Nordea
Sigtunaskolan SSHL

GÖTA KANAL- KRYSSA SOM ÅRETS SVENSKA KVINNA!

SoÀa Distans

Upplev en äkta svensk klassiker till specialpris. En njutningsfylld resa i det svenska sommarlandskapet där vägen är viktigare än

Swedish Delight B&B

målet. Medlemmar i SWEA erbjuds 25% rabatt på ordinarie hyttpriser. Boka din resa på telefon 031-806315

SVT World
Tetra Laval

SVENSKA INSTITUTET – 20 % PÅ KÖP FRÅN SWEDEN BOOKSHOP

Tove Sjövall

Vi har det bredaste sortimentet av översatt svensk litteratur och information om Sverige. Som SWEA-medlem har du 20% rabatt på

Viveka Kjellgren, mäklare

allt du handlar i Sweden Bookshop. Ange “SWEA” som kampanjkod när du beställer på www.swedenbookshop.com

WEBB-ANNONSÖRER
SVENSKA MAMMOR LÄGRE MEDLEMSAVGIFT FÖR SWEOR!

Alfa Moving

Om du är Swea kan du nu gå med i Svenska Mammor till en lägre medlemsavgift. Som SWEA-medlem betalar du enbart SEK 200

Days in Sweden K Lith.

(ordinarie pris är SEK 250) per år för medlemskapet. Svenska Mammor har ett med SWEA närbesläktat syfte och jobbar för att

SoÀa Distans

nätverka kring barn till svenska mammor och pappor. Läs mer på: www.svenskamammor.com

Svenskt Näringsliv
Svenskt Tenn

SVT WORLD - SVERIGES TELEVISIONS UTLANDSKANAL

SVT World

Sveriges Televisions utlandskanal SVT World sänder huvudsakligen svenskproducerade program från samtliga SVT-kanaler.
och Australien får Du som SWEA 15 månaders abonnemang för 12 månaders pris vid tecknande av ett nytt abonnemang.

SPONSORER
OCH SAMARBETSPARTNERS

Abonnemangsavgiften är för närvarande SEK 1.358 per år. Vid mottagning inom EU tillkommer svensk moms. Förmånen gäller

The Barbro Osher Pro Suecia Foundation

under första abonnemangsperioden. Medlemsförmånen gäller tyvärr inte vid mottagning i Nordamerika, vilket beror på att

The Heimbold Foundation

fakturering sker via ett USA-baserat företag som inte har någon möjlighet att särbehandla olika abonnentgrupper. Abonnemang i

SAS

USA och Kanada kostar USD 19,50/mån.

Swedbank

En engångskostnad på USD 169 tillkommer för set-top-boxen.

Svenskt Näringsliv

Du får nyheter och fakta. Musik, sport och natur. Barn- och nöjesprogram. Drama, debatter och kultur. I Europa, Afrika, Asien

SVIV, Svenskar i Världen
NORDIC REACH (ENDAST USA)

Nämnden för Sverigefrämjande

Det moderna nordiska livsstilsmagasinet för Amerika ges ut fyra gånger om året och skriver om kultur, mode, design, mat, natur

i utlandet, NSU:

mm. Som medlem i SWEA USA kan du prenumerera ett år för bara $11 och spara 42% (ordinarie pris $19).

Utrikesdepartementet
Svenska institutet

BILLIGARE MEDLEMSKAP I SVIV

VisitSweden

Är du medlem i SWEA har du möjlighet att bli medlem i föreningen Svenskar i Världen, SVIV, för endast 250:- (ord. avgift 500:-)

Invest Sweden

Läs mer på www.sviv.se

Exportrådet

ÖVRIGA SPONSORER VÄRLDSMÖTET
I KUALA LUMPUR 2011
Asian Tigers Transpo Malaysia
Electrolux
Ericsson
Lundbergs Skola
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National and international taxation is
changing. Are you changing with it?
Having the right investment strategy in times of market turbulence is not always all it takes to preserve
and grow wealth. Have you ever considered that inadequate wealth planning, from a taxation point of
view, could result in you losing some, or even all, of the gains that you have earned from your investments?
From a wealth management perspective, proper planning requires knowledge and expertise in complex,
international cross-border tax legislation, not only to be in line with current legislation, but also to avoid
paying more than you are obliged to. We have these competencies, and are considered the best among our
Nordic and Baltic peers for providing a service of this calibre for you.*
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SWEA är ett globalt nätverk för svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands.
SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige
med syfte att sprida svensk kultur och tradition.

SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation, som ger donationer
och delar ut stipendier för cirka två miljoner kronor per år.

SWEA har idag 73 avdelningar i 33 länder på fem kontinenter!

S w e d i s h Wo m e n ’s E d u c a t i o n a l A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l , I n c .
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Promotion of Swedish
Culture and Tradition
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