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skolan och internatlivet genom provboende.
Under sommaren erbjuder vi sommarkurser i svenska och matematik samt
konﬁrmationsläger.
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LEDARE

Att återvända hem
Det har hänt mycket i SWEA-land sedan förra numret av Forum. Vi har hunnit få en ny
internationell ordförande, Margaret Sikkens Ahlquist, och vice ordförande, Ann-Marie
Gustafson. Här berättar de lite om hur de ser på sina uppdrag och SWEAs framtid.
Ett nytt och omfattande SWEA-projekt håller på att ta form, den internationella
mammagruppen som ska värna om våra barns Áerspråkighet. På deras blogg kan
svenska mammor diskutera och ge varandra tips om hur man lär barnen svenska och
upprätthåller språket trots att man lever i ett främmande land.
I San Francisco har ett annat intressant projekt gjort succé. Med SWEA Professional
gör aktiva Sweor studiebesök på företag, träffar framgångsrika kvinnliga chefer,
umgås och lär av varandra. Läs mer om detta nätverk för verksamma Sweor. Kanske
något att ta efter i er avdelning?
Alla har vi en gång Áyttat från Sverige, men alla har inte Áyttat hem. Går ni i
hemvändartankar och vill veta hur andra gjort, har vi i detta nummer intervjuat sex
hemÁyttade Sweor. Jag har hunnit Áytta ut, hem och ut igen. Och det var både med
glädje och med en viss lättnad som jag tog del av hemÁyttades erfarenheter. Helt
plötsligt kände jag mig inte så konstig längre. Det var alltså normalt att jag kände mig
som en utlänning i Sverige, att jag tyckte folk pratade konstigt, att jag inte förstod
varför posten inte längre fanns eller varför SJ inte längre kunde ta mig överallt.
För alla er som passar på att göra ett Sverigebesök under sommaren ger Berit
Nilsson, från Statens fastighetsverk, tips om några av våra vackraste kulturskatter
som deÀnitivt är värda en närmare titt.
Inför sommarens slappa dagar kommer vi även med några intressanta boktips,
skrivna om eller av Sweor. Missa inte heller Mia Evanders sommarmat, lättlagad, sval
och god.
Tills sist önskar jag er alla en riktigt härlig sommar och en skön lässtund med Forum.

Elsa M.
ELSA MARECHAL, REDAKTÖR

SWEA I KORTHET
SWEA är en global ideell förening för svenskor och svensktalande
kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.
Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska
ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät
med länkar över hela världen, något som gör livet utomlands lättare.
SWEA ger stöd vid 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 2012 är Margaret
Sikkens Ahlquist.
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ORDFÖRANDE

Kära Sweor!
Någon gång på 80-talet var jag åhörare på en föreläsning som
handlade om samverkan, relationer och kommunikation. Jag minns
föreläsaren där han gick omkring som en osalig ande på podiet
och pratade och pratade. Av vad han sa, minns jag egentligen bara
en sak väldigt tydligt och det var hans fundering om, varför vi går
upp på morgonen. Anledningen var, enligt föreläsaren, för att möta
andra människor.
Jag har funderat på det här vid olika tillfällen och jag tycker
frågeställningen är intressant. De Áesta av oss lever i en värld där
vi ständigt möter andra människor och det kan vara familj, vänner,
arbetskamrater eller bara någon vi träffar på gatan.
I SWEA möts vi också och med dagens tekniska möjligheter kan
vi vara många hundra mil från varandra och ändå se varandra
och föra en konversation. Det gäller att vänja sig, men när väl de
nödvändiga programmen är installerade och man provat på ett par
gånger så tänker man – Hur kunde jag vara utan det här?
Och självklart skulle vi kunna klara oss utan den nya tekniken, men
när jag tänker tillbaka på hur det var att kontakta min syster som
i mitten av 70-talet var i USA, så var det ju ett helt äventyr bara
att ringa henne. Nu ringer jag vanligtvis via internet och har Áera
utlandssamtal per dag utan att blinka. Det har hänt mycket på 30
år.
Det har hänt mycket inom SWEA också på 30 år. Som ny
ordförande för SWEA International försöker jag att lyssna både på
de mer erfarna Sweorna, men också på de unga medlemmarna
med sina idéer för SWEA i morgon. Det är spännande och
intressant att få höra både hur vår förening byggts upp, men också
hur man vill att vi ska bygga vidare. Jag ser ingen motsättning i
det här utan bara utmaningar. Vi ska ta tillvara den kunskap och
erfarenhet som Ànns, samtidigt som vi ska öppna dörren och låta
nya vindar blåsa in.
Jag tror att vi som utÁyttade/hemÁyttade kvinnor har lärt oss att
vara Áexibla, öppna för det nya, nyÀkna och modiga. Det är några
av de kvalitéer som Ànns hos Sweor och som ska vi vara stolta över.
En annan utmaning jag ser är att få Áer svensktalande kvinnor
utomlands att hitta till SWEA. Idag har vi drygt 7000 medlemmar
efter en skönjbar minskning under de senaste åren. Det är antalet
medlemmar och spridningen över världen som ger SWEA den tyngd
och kraft hon förtjänar och det måste ligga i allas vårt intresse att
öka både antalet medlemmar och antalet avdelningar.
Vår information och kommunikation via Forum, SWEA-Nytt och
www.swea.org fyller en viktig funktion i det här sammanhanget
och detsamma gäller vår PR-kommitté som tagit fram Ànt
värvningsmaterial som kan användas av avdelningarna.
Men det viktigaste sker ändå på lokal nivå. Den enskilda Swean
som kan tala om vad det innebär att vara med i SWEA. Det är ju
bara vi som kan beskriva vad världsvid vänskap, lokalt stöd och
global kompetens innebär. Det är dessutom vi som med stolthet
kan berätta att SWEA delar ut donationer och stipendier för
närmare två miljoner kronor per år. Gå in och läs under rubriken
”SWEA i ett nötskal” på www.swea.org. Där får ni Áer argument och
texten Ànns även på engelska.
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I år lanserar vi också ett nytt projekt med temat ”Svenska som
modersmål utomlands”. En arbetsgrupp är tillsatt och allt sker
i samverkan med PR-kommittén och styrelsen. Lena NorménYounger, SWEA Vancouver, som initierat projektet har en mängd
intressanta idéer och jag ser med spänning fram emot vad det
här kan innebära. Vi är många som talar svenska med våra barn
och barnbarn, trots att vi bor utanför Sveriges gränser. För alla oss
är projektet intressant men jag tror också, att det kan locka nya
medlemmar. Följ arbetet på www.swea.org.
Som ordförande får jag alla avdelningars protokoll,
verksamhetsberättelser och ekonomiska årsredovisningar. Det
är en imponerande läsning. Med jämna mellanrum går jag också
in på lokalavdelningarnas webbsidor och där hittar jag ett stort
utbud av intressanta program. Jag skulle vilja uppmuntra er alla
att gå in för att se vad som erbjuds runt om i världen. I år har vi
sju regionmöten som alla Sweor kan närvara vid. Redan i maj
arrangerar region MAME, mellersta Amerikas, sitt möte i Toronto.
I september/oktober kan ni besöka resterande regionmöten där
avdelningarna i Telemark, Orange County, Beijing, Philadelphia,
Paris och Wien bjuder in.
I oktober 2013 arrangeras nästa Världsmöte i Bologna, Italien. Värd
är SWEA Rimini som redan nu kommit igång med planeringen.
Vid Världsmötet 2007 i Amsterdam träffade jag många Sweor.
En av dem var Eva Malm i hennes roll som PR-ansvarig för SWEA
International. Vilken kvinna! Hon bidrog med kunskap, humor
och tålamod vilket man som arrangör av ett Världsmöte verkligen
uppskattar. Idag Ànns inte Eva bland oss längre, men mötet med
henne blev för mig och många Sweor en oförglömlig upplevelse.
Om du som jag har förmånen att få tillbringa tid i den svenska
sommaren så kanske vi möts där. Eller någon annanstans i SWEAvärlden. Det är ju därför jag går upp på morgonen, för att möta
andra människor och det kanske blir just du.
Varma hälsningar,

MARGARET SIKKENS AHLQUIST
ORDFÖRANDE SWEA INTERNATIONAL

TEMA

Att Áytta tillbaka till Sverige
Det kan vara blandade känslor inför en Áytt till Sverige. Det är roligt och spännande, samtidigt
som det är tråkigt att lämna vänner och släktingar i utlandet. Framförallt kan det Ànnas en
känsla av ovisshet inför framtiden. Men med god planering blir Áytten enklare.
TEXT: ANNA SJÖBLOM, MILANO
ILLUSTRATION: ANNELIE OLSSON, SINGAPORE

Att uppleva kulturella skillnader vid en
hemﬂytt är nog oundvikligt. Om du levt i
en eller ﬂera andra länder har du inte bara
anpassat sig till andra kulturer, utan också
själv blivit en del av dem. Den sociala biten
kan därför vara svår vid en ﬂytt till Sverige
– umgänget och de sociala ”koderna” ser
helt enkelt ut på ett annat sätt än i det land
man bott tidigare.
För dig som bott utomlands i många år
kan det också handla om att återvända
till ett Sverige som är annorlunda i dag
än när du ﬂyttade ut. Där samhället och
institutionerna utvecklats och förändrats på
både gott och ont.
När jag och min man ﬂyttade från Italien
till Sverige för drygt ett år sedan, var
det ett ganska enkelt beslut att fatta.
Vi hade funderat på det i ﬂera år, men
det hade inte varit rätt tillfälle tidigare.
Plötsligt var stunden kommen. Det rådde
osäkerhet i den italienska ekonomin och
på arbetsmarknaden och även om vi hade
arbete så var vi inte nöjda med situationen.
Så vi sade upp oss, sålde lägenheten och
ﬂyttade till Sverige på vinst och förlust.
Jag hade då vistats i Italien i drygt nio år,
varav de sex senaste åren på permanent
basis. I SWEA-sammanhang är det en
relativt kort tid – och det var i ärlighetens
namn inte så mycket som hade förändrats i
Sverige under min frånvaro.
För oss var tanken på att ﬂytta ganska
lätthanterlig, eftersom vi bara var två
som skulle bryta upp. Med barn blir det
ﬂer pusselbitar som ska passa in – från
förskoleplatser och skolor, till att även
barnen ska trivas.
Hur lång tid ﬂytten tar – från att du börjar
planera till att du faktiskt återvänt till
Sverige – beror på hur mycket du har att
avsluta i det land där du bor. För oss tog
det omkring fem månader från att vi tog
beslutet till att vi båda befann oss i Sverige.
Innan ﬂyttlasset går, informera dig om
det är några intyg du behöver från landet
du lämnar. Det kan vara bra att hämta ut
vigsel- och personbevis samt ett intyg på
att du inte har någon skatteskuld i landet.
Bena ut hypotetiska frågor i förväg, innan
de plötsligt blir verkliga och akuta. Det
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TEMA
kan gälla frågor som när och hur du ska
deklarera, vad som gäller när du säljer en
bostad och ﬂyttar till ett annat land och vad
som gäller för ditt pensionssparande.
Räkna med att ha en del kostnader
förenade med ﬂytten. Om du säljer en
bostad kanske det tar längre tid än du trott.
Kanske måste du ﬂyga tillbaka till landet
några gånger den kommande tiden, kanske
kommer du eller ni inte börja arbeta direkt
vid ankomsten till Sverige. Planera därför
för några månader med högre utgifter än
vanligt.
Om du väljer att ﬂytta hela bohaget till
Sverige bör du be om prisuppgifter från
olika ﬂyttﬁrmor och transportmedel. Vi
valde att sälja lägenheten delvis möblerad.
Men vi har ändå ordentligt med prylar kvar
i Italien – allt från porslin och böcker till
kläder, skor och tavlor. Vi har magasinerat
allt detta hos några bekanta och hos min
mans föräldrar. Varje gång vi åker dit ser vi
till att få med oss en del av våra kartonger
hem.
Det är lätt att tro att myndighetskontakten
är enkel i Sverige, särskilt om vi bott i
länder där byråkratin är omständlig. De
svenska myndigheterna är lättillgängliga,
men kom ihåg att det ibland kan ta tid
att komma i kontakt med dem samt att
ditt ärende kan dra ut på tiden om de
efterfrågar kompletterande handlingar.
Folkbokför dig hos Skatteverket så snart
som möjligt efter hemﬂytten. Då kommer
du in i systemet och din adress uppdateras
automatiskt hos de myndigheter,
banker och företag som använder folkbokföringsregistret. Utländsk partner eller
familj bör ansöka om personnummer hos
Skatteverket och uppehållstillstånd hos
Migrationsverket.
På Skatteverket kan den som har svenskt

personnummer få ett ID-kort som är
giltigt inom Sverige. Det tar ett par veckor
innan kortet är färdigt, men det är inte
alla skattekontor som utfärdar dem. På
Skatteverkets hemsida ﬁnns information
om var de tillverkas – den person som IDkortet avser måste själv gå dit och styrka sin
identitet.
När min man sökte uppehållstillstånd,
ombads vi skicka in handlingar för att
styrka att vi bott tillsammans innan vi gifte
oss. Ett gott råd är därför att ha den typen
av ”bevis” tillgängliga, som till exempel
hyres- eller köpekontrakt.
Med denna komplettering tog det
ungefär tre månader innan han, som
är EU-medborgare, ﬁck permanent
uppehållstillstånd i Sverige. Då hade det
precis blivit sommaruppehåll i Svenska för
invandrare-undervisningen och han ﬁck
vänta ytterligare ett par månader innan han
kunde börja läsa svenska. Därför skulle det,
med facit i hand, ha varit bättre om vi gjort
ansökan om uppehållstillstånd innan vi
ﬂyttade till Sverige.
Förutom SFI på Komvux, undervisar även
till exempel Folkuniversitetet i svenska. Ett
gott råd är att du innan ﬂytten kontaktar
den skola som passar bäst för att få veta hur
ofta kurserna startar.
Vad gäller just svenskan, så kan de som gör
ett nationellt prov inom ett år få rätt till
en statlig bonus på totalt 12 000 kronor.
Denna summa kan även delas upp i mindre
bitar om eleven exempelvis gör ett prov
som bara motsvarar en del av kunskaperna.
På skolan vet de mer om detta, och vad som
krävs för att den som läser svenska ska ha
möjlighet att få en bonus.
Du som studerat utomlands kan ansöka om
ett bevis på att utbildningen är godkänd

i Sverige – detta gäller även för utländska
medborgare. Detta görs via Högskoleverket
och det tar omkring fyra månder att
få beviset. Ansökan kan göras när som
helst efter att utbildningen är klar och
intyget kan vara bra att ha vid exempelvis
arbetsintervjuer.
Om du ﬂyttar med utländsk partner och
barn, kom ihåg att de kanske möter en ny
kultur, precis som du gjorde när du ﬂyttade
utomlands. Kanske söker de landsmän
eller andra som förstår deras situation.
Det kan handla om föreningar, aktiviteter,
restauranger eller andra företag som drivs
av personer från samma land.
Jag tycker slutligen att SWEA är ett bra
nätverk även för den som ﬂyttat tillbaka till
Sverige – det är ett utmärkt verktyg för att
hålla kontakt med vänner över hela världen,
men också för att träﬀa andra hemvändare.

Internettips:
www.skatteverket.se (folkbokföring,
ID-handlingar, skatter
www.forsakringskassan.se
(ersättningar, bidrag, det sociala
skyddsnätet)
www.pensionsmyndigheten.se (om
pensionsfrågor)
www.migrationsverket.se
(uppehållstillstånd, svenskt
medborgarskap)
www.hsv.se (för att ansöka om
validering av utländsk utbildning)

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

TEMA

Här berättar sex Sweor hur det var
att återvända hem till Sverige.
– Det var för 11 år sedan. Redan när vi var unga hade vi sagt att
om vi har råd och möjlighet skulle vi vilja bo några år i Provence.
Eftersom vi inte hade några barnbarn än och kände oss fria köpte
vi en lägenhet i Cannes och ﬂyttade ner.
Men nu har paret två barnbarn och förra sommaren återvände de
till Stockholm.
– Vi ville ﬂytta hem innan vi blir för gamla och inte orkar byta
boende. Sedan ville vi naturligtvis vara nära barnbarnen.
Hur förberedde ni er för er första hemﬂytt?
Vi åkte till Stockholm några gånger innan för att kontakta skolor
och titta efter boende.
Vad var det svåraste med att ﬂytta hem?
Det var att komma hem med två tonåringar; de längtade efter sina
kompisar från dag ett. Det var också svårt därför att man passar
in ytligt, man ser ut som en svensk, men passar ändå inte riktigt
in. Språket till exempel har förändrats, ibland bara stirrar jag på
kassörskan på ICA och förstår inte vad hon menar.
Vad var det bästa med att ﬂytta tillbaka till Sverige?
– Att man trots allt talar samma språk. Det var en lycka att bara
knäppa på radion och höra att de pratar svenska där inne. Jag
kastade mig in i språket, gick på teater och började studera på
universitet. Att komma hem till gamla invanda saker, man vet till
exempel hur maten luktar och smakar.

Språket förändras
Vanja Befrits har varit en hemvändande
Swea två gånger. På 80-talet kom hon hem
från USA och förra sommaren Áyttade hon
från Croisetten i Cannes till sin hemstad
Stockholm.
TEXT: ELSA MARECHAL

1980 emigrerade Vanja, tillsamman med sin man Göran och deras
två söner som då var 9 respektive 13 år, till Luzern i Schweiz.
Vanja som arbetat som fotomodell i Sverige blev medföljande,
heltidsmamma och mycket engagerad i barnens skolor, i SWEA
och senare i SOS-barnbyar.
Efter tre år ﬂyttade familjen vidare till New Jersey i USA och efter
ytterligare tre år bröt de upp igen, denna gång för att återvända
hem till Sverige.
– Min man ﬁck en förﬂyttning till Stockholm och det passade
bra för vår äldsta son var 19 år då och det var på den tiden då den
allmänna värnplikten var obligatorisk.
När pojkarna vuxit upp och Göran gått i pension ville de åter igen
ﬂytta utomlands.

När gick du med i SWEA?
– Jag var med och startade SWEA, New York med Mona Johnsson
1983 och sedan startade vi en avdelning i New Jersey. När jag
kom tillbaka till Stockholm var jag med och grundade SWEA
Stockholm. Och när jag ﬂyttade till Cannes var jag med och
bildade SWEA Rivieran.
Vad har SWEA betytt dig?
– Otroligt mycket, det har varit oerhört roligt att vara med i
SWEA. Jag tror att SWEA kan vara bra i alla stadier i livet. När
man kommer som ny till ett ställe kan SWEA öppna många dörrar
och när man är rotad på en plats är det alltid roligt att träﬀa sina
SWEA-vänner.
Vad kan SWEA göra för hemvändare?
– Att bara ﬁnnas till med öppna dörrar. Ett nätverk som kan hjälpa
till med råd och tips för de nyanlända.

Vanja Befrits
Ålder: 68
Familj: man, 2 vuxna söner och 2 barnbarn
Yrke: ekonom, fd vd för SOS barnbyar
Bor i: lägenhet på Östermalm, Stockholm.
Har bott i: Luzern, Schweiz, New Jersey, USA och Cannes,
Frankrike
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TEMA
Katarina Elfner var 26 år när hon för första gången ﬂyttade
utomlands med sin man Johan.
– Vi bodde i Bromma och när Johan ﬁck ett anställningserbjudande i Bryssel ﬂyttade vi dit; jag blev en så kallad medföljande.
Under de fyra år de bodde i Bryssel hann Katarina föda tre barn, så
under hennes första år utomlands handlade livet mest om att ﬁnna
sig till rätta som småbarnsförälder i ett nytt system.
– Eftersom min man reste mycket hade jag huvudansvaret för
hemmet och barnen. Det var svårt i början att bara veta hur allt
fungerade och hur mjölkpaketen såg ut. En dag bestämde jag mig
för att göra middagen som en belgisk kvinna. Jag valde ut en helt
okänd kvinna och följde efter henne i mataﬀären och köpte allt
hon köpte. Hon tyckte nog inte jag var klok, säger Katarina och
skrattar åt minnet. Efter fyra år ﬂyttade familjen vidare till en liten
by utanför Genève. Två år senare gick ﬂyttlasset till London och
efter ytterligare sex år kom familjen till Amsterdam.
– Jag brukar säga att det tar ett år att komma in i ett land, två år att
få djupa rutiner och under det tredje året känner man sig hemma.
Man förstår rytmen i landet, hur bussen fungerar, vilken kö man
ska stå i och så vidare.
Vad gjorde du under dina år utomlands?
– Det var mycket arbete med alla ﬂyttningar, hitta skolor till
barnen och hjälpa dem att ﬁnna sig till rätta i de olika länderna.
Annars har jag arbetat med lite av varje, i Schweiz odlade jag
siameskaniner, i London var jag möbelmålare och i Amsterdam
hade jag en inredningsaﬀär. Utöver det har jag varit ledare i
Friskis&Svettis.
Vad var det svåraste med att ﬂytta hem?
– Att man inte längre är unik, att vara svensk i Sverige är ju inget
märkvärdigt. Det är inte heller lätt att komma in i systemet, att
förstå reglerna och att behöva ta ett politiskt ansvar. När man är
utomlands har man som ett ﬁlter mellan sig och omvärlden, men
här i Sverige är jag tvungen att ta mitt ansvar, det är ju mitt land.
Vad var det bästa med att ﬂytta tillbaka till Sverige?
– Att prata svenska på riktigt. Att allt är så ordnat och organiserat.
Vilket råd skulle du ge till någon som funderar på att ﬂytta
tillbaka?
– Att inte ta med sig utlandet hem utan se på Sverige med nya
ögon. Var nyﬁken på det nya Sverige. Försök att uppskatta hur
jätteﬁnt Sverige är med riktig natur och alla ﬁna gångvägar vi har.
Vad saknar du mest från din utlandsvistelse?
– Att ha en fot ute i Europa. Människorna och spontaniteten som
ﬁnns där. Och konsten att ta vara på stunden.

Ta inte med dig utlandet hem
Under 19 år har Katarina Elfner hunnit bo
i fyra olika länder. För knappt tre år sedan
återvände hon hem till Sverige med sin man
och tre tonåringar.
TEXT: ELSA MARECHAL
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Vad har SWEA betytt dig?
– Trygghet att ha andra svenskor i närheten och att känna att
man tillhör en grupp när man är i utlandet. Jag gick med i SWEA
i Amsterdam; det var en aktiv grupp och vi hade mycket roligt
tillsammans.
Katarina Elfner
Ålder: 47
Familj: man och tre barn
Yrke: Formgivare, illustratör
Bor: i en lägenhet i centrala Göteborg
Har bott i: Bryssel, utanför Genève, London och Amsterdam

TEMA

Flytta hem – en spännande process

Det har nu gått drygt ett år
sedan Anna Sjöblom Áyttade
hem med sin italienske man
Roberto.
TEXT: ELSA MARECHAL

Första gången Anna ﬂyttade utomlands var
2001, hon hade precis gått ut gymnasiet när
hon åkte till Irland och började arbeta på
hotell.
– Jag hade alltid drömt om att lära mig
italienska så efter Irland for jag till Siena
i Italien. Det var där jag träﬀade min man
Roberto. Men jag lärde känna honom en
månad innan jag skulle åka hem till Sverige.
Under drygt två år hade Anna och Roberto
ett distansförhållande innan de bestämde
sig för att ﬂytta ihop i Milano. Anna
fortsatte sina studier på ett italienskt
universitet samtidigt som hon arbetade på
ett fastighetsföretag.
– Vi hade alltid tänkt ﬂytta till Sverige,
Roberto hade varit i Sverige innan vi
träﬀades och han ville också prova på att bo
här. Så vi började planera hemﬂytten redan
på hösten 2010, det kändes helt enkelt rätt
att ﬂytta då.
Först funderade de på att ﬂytta till
Stockholm eller Uppsala men det kändes
bäst att ﬂytta hem till Örnsköldsvik där
Anna har sin familj och vänner.

Hur förberedde du dig för hemﬂytten?
Jag ﬂyttade först hem till mina föräldrar,
medan Roberto stannade kvar för att sälja
vår lägenhet i Milano. Under tiden letade
jag efter jobb och boende här.
Vad var det svåraste med att ﬂytta hem?
För mig var det lätt att ﬂytta hem för jag
hade mina kompisar kvar som varit mina
stöttepelare. Men det var svårare med
Roberto, det är mycket att tänka på när
man kommer hem med en ickesvensk man.
Det är en massa byråkrati och det tar tid att
få alla papper klara.
Vad var det bästa med att ﬂytta tillbaka till
Sverige?
Många saker har varit bra med ﬂytten. Det
var både spännande och intressant att gå
igenom processen från beslutet till att vi
verkligen tog steget och ﬂyttade. Vi har
tjänat i livskvalitet. I Italien tjänade vi mer
pengar men arbetade också mer. Nu har vi
en lägre inkomst men vi har eget företag
och bestämmer själva över tiden. Och det
bästa med att bo som vi gör, i ett hus ute på
landet, är närheten till naturen.
Vilket råd skulle du ge till någon som
funderar på att ﬂytta tillbaka?
Lägg upp en tidsplan för ﬂytten. Kolla upp
vilka papper som behövs för att ansöka om
uppehållstillstånd. Kontakta gamla vänner

och kollegor, börja odla ett nätverk. Men
annars tycker jag att man ska ﬂytta hem om
man känner för det. Fungerar det inte kan
man ju alltid ﬂytta ut igen.
Vad har SWEA betytt dig?
Jag kände till SWEA när jag kom till
Italien, men jag gick inte med i början
för jag kände inget behov av att det. Men
eftersom jag bara umgicks med italienare
kände jag att jag förlorade min svenska.
Det var då jag bestämde mig för att gå
med i SWEA. Det var helt fantastiskt att
kunna prata svenska, prata om problem vi
stötte på, diskutera och ge varandra stöd.
Det fanns alltid någon som hade liknande
erfarenheter och som varit i landet längre.
Vad kan SWEA göra för hemvändare?
Man skulle kunna skicka ett brev till de
nyanlända och önska dem välkomna till den
närmaste SWEA-avdelningen. Man skulle
också kunna göra en lista på webben över
Sweorna som ﬂyttar hem.

Anna Sjöblom
Ålder: 30
Familj: mannen Roberto
Yrke: journalist
Bor: hus utanför Örnsköldsvik
Har bott: i lägenhet i Milano
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Det har gått sex år sedan
Susanna Lindgren och
hennes familj kom tillbaka
Sverige. Efter att ha levt i
både Dublin och Amsterdam
kände familjen att det var
dags att återvända hem.
TEXT: ELSA MARECHAL

Susanna var gravid med sitt andra barn
när hennes man, 1992 blev erbjuden ett
arbete i Dublin. Själv arbetade hon som
journalist på Expressen men ville gärna
göra något annat och såg fram emot
att bo utomlands några år. De bodde
sammanlagt nio år i Dublin och hann få
sitt tredje barn innan de ﬂyttade vidare
till Amsterdam. Efter fem år i Holland
gick ﬂyttlasset norrut.
– Vi var redo att ﬂytta hem. Vi trivdes i
Amsterdam men kände att det var dags
att återvända till Sverige, inte minst för
att barnen skulle få en chans att uppleva
det riktiga Sverige och inte bara de
härliga lediga sommarveckorna. Hade vi
inte ﬂyttat då, när vår äldsta dotter skulle
börja gymnasiet hade vi nog blivit kvar
ytterligare sju år, tills alla barnen hunnit
ta sin IB-examen.
Vad var det svåraste med att ﬂytta hem?
Det kändes betydligt krångligare att bli
svensk än att ﬂytta både till Irland och
Nederländerna. Eftersom vi varit borta
i mer än fem år var vi formellt utskrivna
ur Sverige och det krävdes otroligt
mycket pappersexercis att bli lika formellt
inskrivna igen. På det privata planet slog
det mig att folk här hemma hade så svårt
att umgås lite mer spontant och att allt
måste skrivas in i kalendrar och bokas både
veckor och månader i förväg.
Har du kommit in i det svenska samhället,
arbete, socialt liv?
Jag bestämde mig för att inte arbeta det
första halvåret, så att vi som familj och
framför allt barnen ﬁck tid att ﬁnna oss
till rätta. Sedan har jag successivt börjat
arbeta mer och mer och frilansar nu som
journalist på heltid.
Vad var det bästa med att ﬂytta tillbaka till
Sverige?
Sverige är ett underbart land, det är vackert
och välorganiserat. Jag tror vi svenskar
många gånger inte förstår hur bra vi har
det. De första åren tillbaka njöt vi av att
uppleva Sverige och passa på att turista
runt om i landet.
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Man behöver tid att landa
Vilket råd skulle du ge till någon som
funderar på att ﬂytta tillbaka?
Att ge hela familjen tid. Omställningen kan
vara svår och allt går inte på räls bara för att
man är tillbaka i Sverige. Det är mycket att
sätta sig in i. Stressa inte, det är livsviktigt
att få landa, särskilt när man kommer hem
med barn. Det var inte lätt för mina barn
som gått i internationella skolor, där barnen
ﬂyttar runt mycket att därefter komma till
en svensk skola där barnen gått i samma
klass sedan dagis.
Vad har SWEA betytt dig?
Mycket, jag ﬁck kontakt med SWEA
genom ambassaden i Dublin. I Irland
var vi ett härligt gäng i alla åldrar och
yrkeskategorier. Det var skönt att få träﬀa
andra svenskar som vet var man kommer
ifrån, och slippa att ständigt förklara det

där med röda hus och vita knutar. Och för
barnen betydde det mycket att vi ﬁrade
lucia och midsommar och mötte andra
barn som pratade svenska genom mamma/
barngruppen.
Vad kan SWEA göra för hemvändare?
Jag tycker SWEA-avdelningarna i Sverige
mer aktivt ska söka upp hemvändande
Sweor och höra av sig till dem, erbjuda
ett informellt möte eller någon form av
hemvändarträﬀ.

Susanna Lindgren
Ålder: 49
Familj: man och tre barn
Yrke: journalist
Bor: Bromma
Har bott: Dublin och Amsterdam

TEMA

SWEA ett bra nätverk för nyanlända

Vilket råd skulle du ge till någon som
funderar på att ﬂytta tillbaka?
– Att gå med i SWEA i Sverige eller
fortsätta vara Swea ett tag innan man
har funnit sig till rätta. Det är viktigt att
fortsätta vara med i SWEA för att hitta
en plattform där man kan ventilera sina
problem och funderingar. Sedan är det
viktigt att få ett nätverk i Sverige med
kvinnor som har liknande erfarenheter,
något gemensamt. Det kan bli en väg in i
det svenska samhället.
Vad saknar du mest från din
utlandsvistelse?
– I början saknade jag storstadspulsen
och mina vänner men livet går vidare och
nu trivs jag mycket bra i Sverige. Men
visst ﬁnns tanken att kanske en dag ﬂytta
utomlands igen.
Vad har SWEA betytt dig?
– Enormt mycket, vi hade maximalt
roligt i SWEA Budapest. Jag ﬁck nya
vänner för livet och ett stort nätverk. I vår
avdelning hade vi många unga Sweor som
var hemma med barn men också de som
var yrkesverksamma och vi hade ett stort
utbyte av varandras erfarenheter. Sedan
gjorde vi mycket roligt tillsammans, vi
lärde känna landet vi var i och åkte och
hälsade på Sweor i Österrike och Istanbul.
Höjdpunkten på min SWEA erfarenhet var
världsmötet som vi organiserade i Budapest
2002.
Om jag skulle ﬂytta utomlands igen skulle
jag direkt gå med i SWEA.

Helene Comstedt Áyttade till
Budapest 1992, efter 11 år
utomlands återvände hon
hem till sitt hus i Skåne.
TEXT: ELSA MARECHAL

– Jag ﬂyttade ner med min man som är
ungrare och våra två barn och kom hem
med min yngsta son som föddes under
tiden vi bodde i Budapest. Våra två äldsta
barn blev kvar med pappan i Ungern. De
var redan myndiga när vi skildes, berättar
Helene.
De första åren i Ungern var hon hemma
med barnen och skötte markservicen. 1998
startade hon SWEA Budapest tillsammans
med Tina Zanoni och Åsa Lindblom.
Helene var mycket aktiv inom SWEA
och var ordförande i Budapest från starten

tills hon ﬂyttade hem. Utöver SWEA som
tog en stor del av hennes tid hade Helene
eget företag som sålde ungersk handgjord
keramik. Hon hade även konsultuppdrag
för en speditionsﬁrma.
Men efter 11 år utomlands kände Helene
att hon var färdig med Budapest och ville
återvända hem.
– Jag hade kommit till en punkt i livet då
jag var tvungen att välja mellan om jag
skulle stanna kvar eller fara hem. Jag ville
också komma närmare min familj i Sverige.
Vad var det svåraste med att ﬂytta hem?
– Man ﬂyttar hem men det är nästan som
att ﬂytta utomlands eller i alla fall ﬂytta
till något nytt igen, eftersom det är mycket
som förändrats och mycket man inte
förstår.
I början var det också svårt att inte ha
någon plattform eller nätverk när det gällde
att söka arbete.

Vad kan SWEA göra för hemvändare?
– Jag tror att hemvändarmöten är bra för
de nyanlända. I SWEA utomlands är man
mer öppen för att ge råd och tips till de
nyanlända. Det skulle vi i Sverige kunna bli
bättre på. Kanske kan man tipsa om skolor,
arbeten eller vuxenutbildningar. Men det är
svårt att säga vad SWEA kan göra i Sverige
därför att alla kommer tillbaka med olika
förutsättningar; en del har varit utomlands
länge, en del har inga vänner kvar i Sverige
andra har ett stort nätverk.

Helene Comstedt
Ålder: 52
Familj: 3 barn
Yrke: i skola, egen företagare inom
coaching och meditation.
Bor i: hus i Vellinge kommun söder om
Malmö.
Har bott i: ett hus i Budapest
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Hemvändare bör vara en resurs för Sverige
Ewa Hedlund kom i höstas ut med en bok om
utlandssvenskar. Hon har själv bott utomlands
i 24 år innan hon för två år sedan Áyttade hem
till Stockholm.

Vad var det bästa med att ﬂytta tillbaka till Sverige?
– Att man förstår språket, alla ord, även när någon mumlar i ett
café. Sedan uppskattar jag klimatet i Stockholm jämfört med
Bryssel. Här har vi ﬂer soltimmar och mindre vind. Jag tycker
också om det stora kulturutbudet i Stockholm. Det var det säkert
rikt i Bryssel också men då hade jag inte tid att ta del av det.

TEXT: ELSA MARECHAL

Ewa Hedlund for till Bryssel 1987 för att arbeta som EUkorrespondent för Svenska Dagbladet. Hon ﬂyttade först ner
ensam, hennes man Josef blev kvar i Stockholm. Planen var att
hon bara skulle arbeta utomlands ett år, men Ewa trivdes så bra
att hon bestämde sig för att stanna ett tag till. Josef omskolade sig
till fotograf och ﬂyttade ner till Ewa. Paret bodde och verkade i
Bryssel i 24 år. Ewa hann arbeta som journalist, medieråd och som
taleskvinna för EU-kommissionären Margot Wallström.
– När mitt kontrakt på EU-kommissionen gick ut och min man
pensionerades, kände vi att det var dags att åka hem. Bryssel är en
rolig stad att vara i när man arbetar och är med i EU-dansen men
det är ingen stad att bo i som pensionär.
Vad var det svåraste med att ﬂytta hem?
– Vardagslivet. De stora problemen man stöter på är ofta
engångsfrågor, men jag tycker det lilla i vardagen var svårast, som
alla sociala koder jag inte förstod. Jag tyckte det var tråkigt att alla
var så ointresserade av vad jag hade varit med om under alla dessa
år utomlands. Det var också svårt att ta upp tråden med riktigt
gamla vänner, man får lite tränga sig på igen.
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Vilket råd skulle du ge till någon som funderar på att ﬂytta
tillbaka?
– Om man har möjlighet tycker jag man ska ﬂytta i omgångar, inte
i ett svep som vi gjorde, omställningen blev för stor. Det hade varit
bättre om vi pendlat en tid och bott i vår övernattningslägenhet ett
tag innan vi sålde huset i Belgien och köpte ett nytt här. Det hade
varit lite som att skola in sig, nu kändes det för brutalt att bara
rycka upp rötterna.
Om man vill arbeta i Sverige ska man nog tänka på att komma
hem i en ålder då man fortfarande är attraktiv på arbetsmarknaden.
Sverige är mycket mer åldersﬁxerat än andra länder när det gäller
att anställa folk.
Hur tycker du att Sverige tar vara på hemvändarnas erfarenheter?
– Dåligt! Idag är svenskar som återvänder till Sverige den största
invandrargruppen. 2010 och 2011 återvände 20 000 svenskar hem,
det är 20 procent av alla invandrare. Och de ﬂesta är i arbetsför
ålder.
Jag vill radera bort bilden av en utlandssvensk som en lyxig
hemmafru i Kalifornien eller en solbränd pensionär på Rivieran.
De ﬂesta utlandssvenskar är inte längre i en vd-position utan ﬁnns
i alla möjliga yrkesgrupper.

TEMA
Utﬂyttade svenskar är en outnyttjad resurs för Sverige och den
erfarenhet och kunskap som hemvändare har tas inte heller till vara
av det svenska samhället.
På senare tid har det börjat hända saker kring den frågan. I år
anordnar riksdagen ett seminarium om hemvändare och cirkulär
migration och i höst arrangerar Svenskar i Världen ett seminarium
om svenska hemvändare. Där ﬁnns även projektet Kosmopolit som
handelsminister Ewa Björling arbetat fram, ett sorts nätverk som
tar till vara på utlandsföddas och hemvändares kompetens.
När och varför gick du med i SWEA?
– Jag gick inte med i SWEA förrän i december förra året. I Bryssel
kände jag aldrig behovet av att vara med för jag hade fullt upp med
mitt yrkesliv, men när jag kom tillbaka saknade jag att umgås med
väninnor. Det var skönt att få träﬀa andra kvinnor som hade en
liknande erfarenhet från utlandet. Man känner en generositet mot
andra kulturer hos Sweor och de är lätta att få kontakt med.
Vad skulle SWEA kunna göra för hemvändare?
– Bli bättre på att fånga upp hemvändande kvinnor även de som
inte är Sweor.
Ewa Hedlund
Ålder: 64
Familj: maken Josef
Yrke: mediakonsult
Bor: i hus i Trångsund, Stockholm. Har bott i: hus i centrala
Bryssel på cykelavstånd från EU:s högkvarter

Boken, Utvandrare.nu - Från emigrant till global
svensk, är utgiven av föreningen Svenskar i Världen
www.sviv.se

Skriv ICE i din mobil
,

TEXT: JOSEPHINE CARLSSON STOCKHOLM

Sweor reser. Det ligger i vår natur. Tack och lov tänker vi inte alltid på att saker och ting kan hända. Var som helst. När som
helst. När något inträffar är kaoset totalt. Första gången ICE blev ett begrepp för mig var juli 2007, då en serie bomber
detonerat i Londons tunnelbane- och bussnät. Flera av de kringliggande mobiltelefonerna hade en ICE-kontakt.
Ett stort problem vid katastrofer är att snabbt kunna identiÀera skadade, men även att kunna nå närstående så snabbt
som möjligt. Det behöver inte vara en katastrof orsakad av människa eller natur, det kan vara du själv som plötsligt förlorar
medvetandet. Mobiltelefoner är då till god hjälp. Men hur vet man vem som är anhörig när man tittar på namnregistret?
Det är här ICE kommer in. ICE är förkortningen av In Case of Emergency. Skriv in ICE på din mobil och numret till din/dina
närmsta anhöriga. Gör det gärna för mer än en person exempel ICE spouse och ICE son.
Jag hoppas ingen ska behöva leta efter mina ICE nummer, men det känns skönt att de Ànns.
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TEMA

FÖRRA HÖSTENS HEMVÄNDARTRÄFF ÄGDE RUM DEN 11 OKTOBER HEMMA HOS JOSEPHINE CARLSSON. DET VAR ETT GLATT GÄNG KVINNOR MED OLIKA BAKGRUND, ÅLDER
OCH SYSSELSÄTTNING SOM FICK TILLFÄLLE ATT LÄRA KÄNNA VARANDRA. PÅ BILDEN I FRÄMRE RADEN: LENA ARBMAN, KARIN SOFIOS, ANN-MARGRETH SALOMONSSON,
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Enligt Svenskt Näringsliv är den största
gruppen immigranter till Sverige återÁyttade
svenskar. För oss som bor i Sverige känns det
kanske inte så. De hemvändande svenskarna
märks inte, de talar svenska, de är ju
svenskar. Men de är svenskar med en annan
erfarenhet.
TEXT: JOSEPHINE CARLSSON, FD ORDFÖRANDE STOCKHOLM
FOTO: KERSTIN GRAFFMAN, STOCKHOLM

temagrupperna och valberedningen. Det är en informationsrik och
pratglad kväll.
Vad har vi då att erbjuda dig som just ﬂyttat till Stockholm?
Vi erbjuder en mötesplats för att träﬀa kvinnor med liknande
bakgrund som tycker det är roligt att prata om till exempel
barnbarn i USA eller vänner i Kapstaden. Du kanske träﬀar någon
som bott där du bodde. Det blir givetvis också en del frågor om
skolor, boende och arbete. Styrelse- och valberedningsmedlemmar
är aktiva med att berätta om de aktiviteter och saker man kan göra
inom föreningen.

Det är inte lätt att vara hemvändare utan att det märks. Ofta har
hemvändarna en lucka i sin svenska identitet. Hur denna lucka
ser ut är ett mått på hur svår/lätt återanpassningen blir. Det är
givetvis lättare om du inte varit utlandsboende mer än några år,
om du har haft nära kontakt med i Sverige boende familj och
vänner, haft regelbundna Sverigesemestrar eller kanske till och med
sommarboende. Svårare är det om du har bott utomlands en längre
tid, kanske emigrerade utan en tanke på att ﬂytta hem igen. SWEA
är den organisation som stöttar den hemvändande kvinnans sociala
situation.

Att vända hem är inte lätt. Kanske speciellt för att omgivningen
gärna tycker att ”det är ju inga problem”, ”du talar ju svenska”
eller kanske till och med ”är det inte skönt att vara hemma”. Just
därför – du är svensk i ett Sverige som du kanske inte känner – kan
isoleringen kännas extra stor. Det kan vara saker i samhället som
förändrats under den tid Swean bott utanför Sverige, men det är
inte det som är det svåra. Det som är viktigt är att så snart som
möjligt få ett socialt nätverk som förstår.

Jag tror att de ﬂesta SWEA-avdelningar har någon typ av
sammankomst för nya medlemmar. Syftet är givetvis att berätta om
den lokala SWEA-avdelningen, att träﬀas och få praktiska tips och
information om platsen man ﬂyttat till.

För många blir hemvändarkvällen ett avstamp till nya
vänskapsband som håller genom åren. Jag vågar skriva att det håller
genom åren, efter att sett och själv fått uppleva nya vänner som så
småningom blir det vi kallar nära vänner . Hemvändarkvällen är
ingen mirakelkur för den ensamma hemvändaren men ett mycket
bra steg på vägen att trivas i Stockholm, Sverige.

Hemﬂyttningar sker under hela året men huvudsakligen under
sommaren. Vi har därför SWEA Stockholms ”Hemvändarkväll”
på den tidiga hösten. Till denna kväll är alla nyanmälda
Sweor inbjudna samt styrelsen, redaktören, koordinatorn för
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Min uppmaning till den ny hemkomna Swean är att bli aktiv.

Välkommen hem!

Solidaritet och
idérikedom runt
båtkatastrofen
Swean Ann-Marie Kjellander
har bott i Italien i hela sitt
vuxna liv och har på nära håll
sett hur italienare är mästare
på att klara av kritiska
situationer. Här berättar hon
om båtkatastrofen utanför ön
Giglio.
,

TEXT: ANN-MARIE KJELLANDER ROM
FOTO: MAURO BUSONERO

Italien har varit på förstasidorna i all
världens tidningar för den hemska olyckan
med kryssningsfartyget Costa Concordia
vid ön Giglio intill den vackra toskanska
kusten i januari.
Men hur mycket tidningarna än har
skrivit tror jag inte många av er har fått
läsa om de fantastiska människorna som
arbetade på båten och de som fanns på
den ganska lilla ön. Och den italienska
utryckningspersonalen: räddningstjänst,
sjöberedskap och brandmän. Ja, ni läste
rätt - även brandmännen har gjort stora
insatser. Man lyckades faktiskt rädda

4 000 personer vid ett skeppsbrott en
vinternatt. Och när jag skriver detta har
det gått en månad sedan olyckan inträﬀade,
15 personer dog och 17 personer saknas.
Familjemedlemmar till de saknade tas
om hand helt gratis i området och man
fortsätter att leta i båten. Sedan några dagar
har man börjat pumpa ut bränslet ombord,
men det rör sig om sådana mängder att
det kommer att ta minst 28 dagar under
förutsättning att vädret inte blir dåligt eller
havet för stormigt.
4 000 räddade är helt otroligt: De
ﬁck kläder och mat. Hotellen som var
vinterstängda öppnades på ön och i Santo

Stefano, som den närmaste fastlandsbadorten heter. Ja, Benetton öppnade sin
butik på natten och folk ﬁck ta kläder som
de ju behövde. De som behövde kryckor,
rullstolar eller annat stöd ﬁck det med.
Och nu kommer många tillbaks med
ﬁltar de ﬁck och tackar för hur de blev
omhändertagna.
De fem svenskarna som var ombord
behövde inte koppla in ambassaden, utan
ﬁck smart hjälp att ta sig hem. Men i
tidningarna ger man hellre plats åt enstaka
ﬁgurer som klantar sig för det ger större
rubriker!

Framsidesfotograf: Stéphane Maréchal
Stéphane delar sitt liv mellan Bohuslän och Provence där han arbetar som frilansfotograf. Hans bilder har publicerats i ett ﬂertal svenska
tidningar och magasin som Aftonbladet, Göteborgs-Posten, M-magasin, Tara, Allas...
Utöver reportageresor runtom i världen arbetar Stéphane som bröllopsfotograf och porträttfotograf.
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Besök våra svenska
kulturskatter i sommar

Swea är jag sedan mina år i Santa
Barbara och Boston. Jag vet därför vilket
kulturintresse som ﬁnns inom SWEA och
vill dela med mig av några av mina favoriter
bland de kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och miljöer som svenska staten
äger.
Att ta hand om det svenska kulturarvet är
en spännande uppgift, inte minst då det
är en del av vår gemensamma historia och
framtid. Det är fantastiskt vilka ”hemliga
rum” som ﬁnns i vårt land – besöksmålen är
många.
Svenska kronan äger fastigheter i ett 60-tal
länder runt hela vår jord, främst rör det
sig om ambassader och residens. Många
av er Sweor har säkert besökt en eller ﬂera
av de fastigheter jag ansvarar för. Förutom
att arbeta med utrikes fastigheter sitter jag
i ledningen för SFV och kommer därför
också i kontakt med de kulturskatter vi
förvaltar i Sverige.

Här berättar Berit Nilsson,
fastighetschef på Statens
fastighetsverk (SFV), om
några av Sveriges vackraste
platser och byggnader.
TEXT: BERIT NILSSON, STOCKHOLM

18

Jag växte upp i Göteborg på 60-talet.
Skansen Kronan, Skansen Lejonet och
Älvsborgs Fästning var viktiga landmärken
för mig när jag började upptäcka min
hemstad. De är alla fastigheter som
förvaltas av SFV och de är samtliga en
del av vår historiska berättelse kring
maktbalans. Den 26 maj kommer SFV
att arrangera Hemliga Rum. Då öppnas
några av de rum där just maktbalans är

det gemensamma temat, det vill säga
fastigheter som spelat en roll i berättelser
kring Sveriges gränser och de inre och
yttre hot som funnits genom tiderna.
Allmänheten inbjuds att besöka cirka 15
hemliga rum, från norr till söder.
Liksom många göteborgare seglade jag
mycket i min ungdom. Varje sommar
tog vi oss från Göteborg, längst kusten
och upp mot Fjällbacka/Grebbestad. Det
första stoppet var alltid Marstrand och
kursen lades ut mot Carlstens fästning.
Vi passerade Pater Nosters fyr och ofta
blev det strandhugg på Gullholmen.
Gullholmen är en av de många
kronoholmar som förvaltas av SFV.
På den tiden styrdes mina seglatser mycket
av var nöjeslivet var som bäst. Men många
gånger lade vi också till vid Sveriges
västligaste ögrupp – Väderöarna. Det är
en ögrupp som fortfarande är ett av mina
favoritställen. Idag har ön utvecklats från
en lotsstation till ett uppskattat utﬂyktsmål
med vandrarhem, restaurang och badtunna.
Klipporna är fantastiska, liksom utsikten
från den gamla lotsutkiken. Även
Väderöarna förvaltas av SFV.
Med åren har det även blivit ett och annat
besök på våra fastigheter på landbacken.
Totalt förvaltar vi cirka 2 300 fastigheter.
Det är allt från de kungliga slotten, och

regeringsbyggnaderna i Stockholm, till
marinbasen i Karlskrona, länsresidensen,
Dramaten och Operan samt lärosäten
i Uppsala. Dessutom förvaltar vi en
sjundedel av Sveriges mark. Det är främst
marken ovan trädgränsen och där har vi ett
nära samarbete med samerna.
En favorit hos mig är Läckö Slott vid
Vänern. Dit lyckades Magnus Gabriel de
la Gardie samla hela Europa på 1600-talet
och där gick det livat till. De la Gardie var
drottning Kristinas gunstling och enligt
dåtidens ideal en stilig och eftertraktad
man – är inte så säker att han stämmer
med dagens ideal!? På Läckö kan man få
en trevlig guidning i uppbyggda miljöer.
Förutom slottet ﬁnns där slottskyrka,
slottsträdgård, en bra restaurang och trevlig
shop. Dessutom håller vi just nu på att
färdigställa ett naturrum – Victoriahuset.
Huset skänktes som 30-årspresent till
kronprinsessan Victoria, tillika hertiginna
av Västergötland. I det nya huset som
beräknas stå färdigt till hösten kan
besökaren se, känna, lyssna till och läsa om
de genuina natur- och kulturvärdena kring
Läckö och Vänerskärgården.
Karlsborgs fästning besökte jag först för
ett år sedan. Även där ﬁnns en fantastisk
historia som beskrivs i form av uppbyggda
miljöer. Karlsborg är som en liten stad och
byggdes när Sverige förlorat Finland till

Ryssland i kriget i början av 1800-talet.
Statsrådet Baltzar von Platen, som
konstruerat Göta Kanal, var initiativtagare
till den nya fästningen. Tanken var att
det var till Karlsborg som kungafamiljen,
regeringen, guldreserven och kronjuvelerna
skulle ﬂyttas i säkerhet vid krig. Men
Karlsborg, liksom Vaxholms kastell och
många andra försvarsanläggningar, var
omodern redan när den stod färdig.

”En favorit hos mig är
Läckö Slott vid Vänern.”
Utvecklingen av vapen gick snabbare
än byggtekniken och de tjocka murarna
stoppade inte kulorna.
Också i min nuvarande hemstad
Stockholm, ﬁnns ﬁna pärlor som SFV
förvaltar. Med Djurgårdsfärjan från Slussen
når man Skeppsholmens idyll. Hela
Skeppsholmen och Kastellholmen förvaltas
av SFV. Här ﬁnns Moderna museet,
Arkitekturmuseet, Östasiatiska museet,
Skeppsholmens Hotell med sin läckra
uteplats i vårsolen och Skridskopaviljongen.
Dessutom en massa skjul och förråd där
verksamheten sjuder. På Skeppsholmen kan
jag strosa en hel dag.
En annan plats där man kan fördriva en

dag är Drottningholm. Det är ett av de
åtta kungliga slott som SFV förvaltar.
Drottningholm är sedan 1991 upptaget på
Unesco World Heritage List. I den vackra
slottsparken, har vi precis återskapat den
ﬁna lindallén genom att plantera cirka 160
nya lindar. Tar man båten från Stadshuset
till Drottningholm kan man dessutom få
sig en ångbåtsbiﬀ på vägen.
Det var några av mina favoriter bland
SFV:s besöksmål. Men det ﬁnns många
ﬂer. För min egen del har jag mycket att
upptäcka norr om Stockholm. Jag skulle till
exempel gärna besöka Sandvikens ﬁskeläge
i Ångermanland, där får man en bra inblick
i hur ett ﬁskeläge såg ut på 1700-talet.
Förra sommaren lanserade vi en app så
att det skulle bli lättare att hitta till det
svenska kulturarvet. Än så länge ﬁnns
bara de största besöksmålen med, men
vi kompletterar vartefter. Ladda gärna
ner appen ”SEVÄRT”. Skickar ni ett
vykort till oss så får ni dessutom en
gratis årsprenumeration på tidningen
Kulturvärden och kan läsa mer om våra ﬁna
fastigheter.
FOTO VÄNSTER SIDA:
VAXHOLM SLOTT: ÅKE ESON LINDMAN,
VÄDERÖARNA: BENGT HEDBERG
FOTO HÖGER SIDA:
NIDINGEN: SFV, DROTTNINGHOLM OCH LÄCKÖ
SLOTT: ÅKE ESON LINDMAN, PATER NOSTER: RAÄ
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Margaret vill ha Áer medlemmar
Den 1 januari i år axlade Margaret Sikkens
Ahlquist, SWEA Holland, rollen som ny
internationell ordförande. Forum Àck en
pratstund med henne.
TEXT: ELSA MARECHAL
FOTO: MARGARETA SVENSSON

Margaret Sikkens Ahlquist bor i Holland sedan 1992. Hon har
varit ordförande för SWEA Holland och var bland annat med och
arrangerade världsmötet i Amsterdam 2007. Hon har även suttit
i SWEAs internationella kongresskommitté och valberedning.
Förutom SWEA, ligger gymnastik Margaret varmt om hjärtat.
Hon är utbildad gymnastik- och idrottslärare och bakom sig
har hon ett långt engagemang inom både det svenska och
internationella gymnastikförbundet. Sedan elva år tillbaka är hon
även ledamot i Internationella Olympiska Kommitténs Sports for
All Commission.
Varför åtog du dig detta uppdrag inom SWEA?
– Det var ett långt och noggrant övervägande innan jag sökte.
SWEA är en unik organisation och jag har varit avdelningsordförande och saknade lite att inte längre vara aktiv i SWEA.
Internationell ordförande ger en extra dimension och det lät
spännande, så jag sökte.
Vad har du gjort sedan januari?
– Massor! Det har varit mycket att sätta sig in i. Det är inte alltid
lätt att veta var man ska hämta informationen och vem som har
den rätta informationen. Jag har medverkat i en mängd möten och
läst avdelningsprotokoll, verksamhetsberättelser och mycket annat.
Som tur är sitter Åsa-Lena Lööf kvar som Past President under ett
år och stödjer mig.
Vad kommer att bli din huvudsakliga uppgift framöver?
– Jag kommer att arbeta vidare på alla pågående projekt, som till
exempel framtidskommittén. Sedan kommer jag att tillsammans
med styrelsen leda SWEA och vara ett stöd för våra regioner och
avdelningar.
Vad vill du tillföra SWEA som ordförande?
– Jag vill fokusera på bättre kommunikation och se hur vi bättre
kan använda oss av de nya sociala medierna. I allmänhet vill
jag verka för att SWEA blir en mer eﬀektiv och professionell
organisation. Med alla duktiga Sweor som ﬁnns där ute tror jag
att vi kan ta ännu ett steg framåt. Sedan vill jag försöka locka ﬂer
att gå med i SWEA och hitta oprövade vägar för att värva nya
medlemmar.
När och varför gick du själv med i SWEA?
– Jag gick med i SWEA direkt när jag kom till Holland 1992, då
hade avdelningen just startat.
Vad har SWEA betytt för dig?
– Jättemycket, jag har fått många trevliga vänner och jag tycker
det är roligt med den internationella sidan. Det är så lätt att umgås
med Sweor, åker man på ett möte och inte känner någon har man
aldrig den där obehagskänslan som man kan få i sådana situationer.
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Det är så lätt att få kontakt med Sweor. Och som aktiv i SWEA
har jag lärt mig massor.
Varför är det viktigt att SWEA ﬁnns?
– Dels för alla stipendier som vi delar ut, vilket visar att vi är en
internationell välgörenhetsorganisation och inte någon syförening.
Dels att vi erbjuder svensktalande kvinnor ett nätverk och främjar
Sverige utomlands. Och inte minst därför att vi kan hjälpa till
i krissituationer som till exempel under tsunamin i Japan, då
svenskar ﬁck hjälp att ta sig hem.
Vad kan vi bli bättre på?
– Vi kan bli mer eﬀektiva och bättre använda de verktyg som ﬁnns
idag för bland annat kommunikation.
Hur tror du SWEA är om tio år?
– Vi kommer att ha ﬂer medlemmar och vi kommer att ﬁnnas i
Sydamerika.
Margaret Sikkens Ahlquist
Ålder: 56
Familj: maken Geert Jan, barnen Robin 19 år och Lisette 17 år.
Bor: i ett radhus i Lelystad, en ny stad i Holland som ligger 3
meter under havsytan.
Kommer från: Stockholm, har sommarhus på Orust, Västkusten.
Yrke: gymnastiklärare
Fritidsintressen: motionsledare för damer, läsa.

SWEA kommer att göra något stort

Ann-Marie Gustafson i Perth blev den 1 januari i år SWEA Internationals nya vice ordförande.
TEXT: ELSA MARECHAL
FOTO: PRIVAT

– När man är född i Grums i Värmland har man en enda ambition
i livet, att ﬂytta därifrån, säger Ann-Marie, när hon berättar varför
hon ﬂyttade utomlands för första gången 1979.

Varför är det viktigt att SWEA ﬁnns?
– Jag tror SWEA är oerhört viktig särskilt för unga svenskor som
ﬂyttar långt bort som exempelvis till Australien. SWEA blir ofta
deras enda länk till Sverige.

Under sina år som expat har hon hunnit med Skottland,
USA, Singapore, Australien och Kenya. Till en början var hon
medföljande till sin amerikanske make men har parallellt byggt en
imponerande karriär som ekonom i både olje- och bankbranschen
runtom i världen. Och vid ﬂytten till Nairobi för några år sedan
blev hennes man John medföljande när Ann-Marie ﬁck posten
som ﬁnanschef på ett stort oljebolag. Under alla hennes år
utomlands har SWEA funnits vid hennes sida och hon har varit
med och startat SWEA Perth och har när tiden räckt till haft
uppdrag som avdelningsordförande, kassör, sammankallande i
SWEAs ﬁnanskommitté och internationell skattmästare.

Vad kan vi bli bättre på?
– Jag tycker vi skulle satsa på ﬂer och större evenemang utanför
Sverige. Nu ﬁnns ju Sverigemiddagen, Conﬁdencen, VM och
RM men procentuellt är det inte många som åker på dessa
arrangemang, dels för att det är långt och dyrt dels för att de
kanske inte har tid. Man skulle kunna ha turnerande ﬁlmfestivaler
eller föreläsningar som åker runt i de olika avdelningarna i världen.
På detta sätt kunde de enskilda avdelningarna få en större känsla
av att vara del av den stora SWEA-världen och det skulle vara
intressant att kunna se och lyssna på samma saker oavsett om man
sitter i Israel, Perth eller Toronto.

Varför åtog du dig detta nya uppdrag?
– Sedan jag gick i pension kände jag att jag har tid att hjälpa till
igen. SWEA har varit ett stort stöd för mig under alla mina år
utomlands och jag vill i min tur ge tillbaka och hjälpa alla dessa
fantastiska svenskor som ﬁnns där ute.

Hur tror du SWEA är om tio år?
– Jag tror att vi kommer att göra något nytt och stort. Vi har haft
fokus på våra stipendier som har blivit stora. Nu kan vi fokusera på
annat, kanske har vi ett tv-program i SWEAs regi, ett tvåspråkigt
barnprogram eller universitetskurser i tvåspråkighet. Vet inte vad
det blir men jag är säker på att SWEA kommer att göra något
stort i framtiden. Vi har många nya unga Sweor som har otroliga
talanger, kunskaper och energi som jag tror kommer att hitta nya
mål för SWEA.

Vad kommer att bli din huvudsakliga uppgift framöver?
– Jag kommer att hjälpa till med på olika projekt och vara ett stöd
för Margaret Sikkens Ahlquist. Vi kände inte varandra tidigare
men hon har gjort ett otroligt gott intryck på mig. Jag tror hon är
som skräddarsydd för rollen som internationell ordförande. Hon
har en bred intelligens och är enormt kompetent.
När och varför gick du själv med i SWEA?
– Jag gick med redan första gången jag ﬂyttade till Singapore
1995. Jag hade tidigare varit medlem i Svea of Texas på 80-talet.
Detta var innan avdelningen blev SWEA Houston. Tack vare
SWEA har jag aldrig fått hemlängtan, jag har aldrig saknat Sverige
eftersom jag hade ett svenskt ungänge och jag har haft fantastiskt
roligt tillsammans med andra Sweor.

Ann Marie Gustafson
Ålder: 64
Familj: man John, döttrarna Sigrid och Christine.
Bor: i ett hus i en innerförort till Perth, Australien och i ett hus i
Kangerud, Värmland.
Kommer ifrån: Grums i södra Värmland
Yrke: ekonom
Vad gör du på fritiden: cyklar, reser, åker motorcykel, läser och
är ute med båten.
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ÅRETS SVENSKA KVINNA
- man ser till exempel kläder på catwalken
och frågar sig vem som ska bära dem. Våra
kläder ska man kunna ha på sig.
Filippa Knutsson har under åren varit
kreativ chef, men i november 2011
lämnade hon den dagliga verksamheten i
företaget. Hon sitter kvar som delägare och
styrelseledamot, men har gett sig själv ett år
att ”bara vara”.
– Filippa K är som ett barn som jag är
mamma för. Men barn blir äldre, andra får
inﬂytande och man är inte bara mammabarn längre. Under tonårsåren hade vi en
viss identitetskris, ett sökande. Förra året
fyllde barnet 18 år och hade mognat till en
vuxen person och jag kände mig redo att
släppa taget.
– Jag har lämnat över mer ansvar till andra.
Företaget är inte beroende av mig längre.
Vissa vill ha all kontroll över sina företag,
men jag vill att det ska fungera även den
dag jag blir gammal. Jag behöver gå in i
nästa fas i mitt eget liv.

ÅSK som satt Sverige
på modekartan
Klassiskt, stilrent och bra
kvalitet. Filippa Knutsson,
som bidragit till att sätta det
svenska klädmodet på världskartan, är 2012 års mottagare
av SWEA Internationals
hedersbetygelse Årets
Svenska Kvinna.
TEXT: ANNA SJÖBLOM
FOTO: FILIPPA K

– Jag kände till SWEA, men inte det här
priset. Det är ett erkännande och jätteroligt,
jag blir stolt, säger Filippa Knutsson om
utmärkelsen.
Det har gått 19 år sedan hon grundade
Filippa K tillsammans med dåvarande
maken Patrik Kihlborg och designern
Karin Segerblom. Det som började som
ett samtal kring middagsbordet, är i dag
ett företag med en omsättning på drygt
500 miljoner kronor – och ett signum för
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svensk modedesign. Filippa K-kläderna
ﬁnns numera i 20 länder och de egenägda
butikerna uppgår till 48 stycken. De
främsta marknaderna är Norden, Holland,
Belgien och Tyskland.

Hon har tre barn från två tidigare
äktenskap och delar sedan ﬂera år tillbaka
tiden mellan Stockholm och Paris, där
mannen hon delar sitt liv med bor. Hon
säger att hon känner sig som europé – och
att uppväxten utomlands gjort henne
modigare när det kommer till att våga i
Sverige.
– Mitt blod är svenskt, men eftersom jag
inte växte upp i Sverige har jag sluppit
undan jantelagen och att allt ska vara så
lagom, att inte våga sticka ut. Samtidigt
är en del av mig väldigt svensk, jag vill ha
ordning och reda och gillar ärlighet.

Filippa Knutsson växte upp i London
med sin mamma, konstnären Martina
Clason. Förutom den internationella
bakgrunden, har hon även mode såväl som
entreprenörskap i blodet. Hennes pappa,
Lars Knutsson, grundade klädmärket
Gul & Blå i slutet av 60-talet och Filippa
började arbeta för honom när hon ﬂyttade
till Sverige som 21-åring. När han sålde
företaget sex år senare, tog planerna för
Filippa K form.
– Jag ville stå på egna ben, visa att jag
kunde själv, säger hon.

Däremot betraktas hennes kläder som
typiskt skandinaviska.
– Jag har alltid dragits till det enkla och
rena, men det tog lång tid innan jag själv
förstod hur svensk min stil var, Filippa
K riktar sig till moderna kvinnor och
män, det spelar ingen roll om de bor i
Stockholm, Milano eller Shanghai, de har
samma behov – att hitta kläder som är både
moderiktiga men ändå bekväma, lätta att
kombinera och som håller länge stilmässigt.
Enkelheten är det svåraste – det ställer
krav på kvalitet och detaljer, man kan inte
gömma sig bakom ytliga dekorationer.

Medan verksamheten vuxit, har företagets
grundtanke bestått: att göra enkla, stilrena
kläder med bra passform.
– Vi pratar mycket om livsstil inom Filippa
K. För mig har det varit viktigt att utgå från
mig själv och de jag känner, det vill säga
riktiga människor och behov. Jag har aldrig
varit intresserad av modet för modets skull

Filippa Knutsson har tidigare fått en rad
utmärkelser, bland annat Damernas Världs
designpris Guldknappen (1997), Gunilla
Ahréns Förebildspris (2008) och Kungliga
Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj
(2010). Hon kommer att ta emot ÅSKutmärkelsen vid middagen den 6 oktober
under MEMAs regionmöte i Paris.

ÅRETS STIPENDIATER

Stipendium för studier av ryska fredsaktörer
Doktoranden Annelie
Schlaug tilldelas 2012 års
Agneta och Gunnar Nilssons
stipendium för studier av
interkulturella relationer. Det
får hon för sin forskning och
avhandlingen Peacebuilding
as Spacemaking.
TEXT: SOILE LAZARZ, STOCKHOLM

38-åriga Annelie Schlaug kommer
ursprungligen från Vingåker i
Södermanland och har en magisterexamen
i freds- och konﬂiktstudier. Hennes stora
språkintresse ledde henne till Moskva
1998. Där kom hon bland annat att arbeta
som lektor i svenska språket vid Moskvas
statliga universitet och vid det Ryska
statliga humanistiska universitetet.
Från Moskva har Annelie Schlaug även
arbetat med politiska val – och främst
kvinnors rättigheter – i olika länder. Hon
var bland annat anställd av Kvinna till
Kvinna i Georgien 2008-2009, fram
till att tjänsten på grund av den väpnade
konﬂikten upphörde.

behålls är mindre känt. Kunskap från lokala
fredsaktörers egna perspektiv kan bidra till
att medel används mer eﬀektivt.
Hur går ditt forskningsarbete till?
Jag spelar in intervjuer och låter dem förhålla sig på olika sätt till annan forskning
och teorier: dels analyserar jag intervjuerna
med hjälp av teori för att förstå hur
något som sägs kan förklaras. Det ﬁnns
till exempel teorier om hur människors
handlingsutrymme begränsas beroende på
hur omgivningen placerar dem i grupper
om bland annat kön. Det intervjuerna
säger om begränsning på basis av kön säger
i sin tur något om hur den kunskapen
kan kombineras med andra teorier om
fredsbyggande. Min avhandling kommer
att bli ”teoritung” för det ﬁnns mycket
teoretiska luckor att fylla med förståelse.
Men teori om fredsbyggande, genus och
annat används i praktiken, bland annat i
fredsarbete, så det ﬁnns ingen motsättning
där.

Dina fritidsintressen är capoeira, ﬁolspel
och trädgårdsarbete. Vad betyder capoeira
för dig?
Det är en träningsform som kopplar ihop
ﬂera saker: samarbete, humor (i ﬁntandet),
musik och gränstänjande, inte minst
gränser för den egna förmågan att göra
snabba val. Att vara i konstant rörelse är
det riktigt vackra med det hela. Det är
dessutom så pass svårt att jag aldrig blir
fullärd. Det är befriande när det alltid ﬁnns
mer att utveckla.
Vilken typ av musik spelar du helst på din
ﬁol?
Av det klassiska tycker jag mest om
kammarmusik, den har en del gemensamt
med capoeiran! Jag har även väldigt roliga
minnen av att spela i rockband.
Vad odlar du helst i din trädgård?
Luktärter och pioner!

AGNETA OCH GUNNAR NILSSONS STIPENDIUM 2012
Juryn för Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier
av interkulturella relationer har utsett

Våren 2011 påbörjade hon sin
doktorandutbildning i statsvetenskap vid
Lunds universitet och Malmö högskola.

ANNELIE SCHLAUG
till stipendiat 2012.

Hur blev du intresserad av fredsforskning?
Jag har fått med mig en syn från min
uppväxt att vanliga människor kan påverka
sin omvärld till det bättre om de gör det
tillsammans. Inte för att det är lätt men för
att det är nödvändigt. Fredsarbete handlar
om den typen av förändring, inte minst i en
värld där militära lösningar upprätthåller
såväl konﬂikter som politiska och
ekonomiska val i vid mening. Aktivismens
krav på kreativitet, problemlösning,
saklighet och kritiskt vändande och
vridande på frågor sammanfaller
dessutom med krav på god forskning och
undervisning. Har man dessa intressen
faller det sig naturligt att vilja forska om
hur fred skapas på gräsrotsnivå!
Finns det någon tidigare forskning i ämnet?
Det ﬁnns det, men inte tillräckligt. Det tas
ofta för givet inom biståndsvärlden att det
ﬁnns någon form av handlingsutrymme för
gräsrotsaktivister, men hur det skapas och

Är det möjligt att motstå våld utan att tillgripa våld? Hur kan man på
gräsrotsnivå skapa utrymme för freds- och försoningsinitiativ?
Annelie får stipendiet för att dokumentera lokala aktörers röster i
konÁiktområdena i Kaukasus. Fältstudierna är en del av hennes
avhandlingsprojekt vid den statsvetenskapliga institutionen vid Lunds
universitet.
Med mångårig erfarenhet av deltagande observationer i Ryssland och
Kaukasus har Annelie bästa förutsättningar för fältstudier rörande
konÁikthantering och mångkultur samt för en systematisk analys av de
svårigheter och möjligheter som rörelser och individer stöter på i arbetet
för fred och dialog.
Vi önskar henne lycka till!
Karine Henrotte-Forsberg
Barbro S. Osher
Inger Schuberth
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Sanna gick från modernt till klassiskt
För tre år sedan bytte Sanna
Gibbs musikal mot opera. I år
får hon SWEA Internationals
Sigrid Paskell-stipendium.
TEXT: ANNA SJÖBLOM
FOTO: PRIVAT

Så länge hon kan minnas har 26-åriga
Sanna Gibbs sjungit – och hennes vägval
har formats därefter. På gymnasiet gick
hon musikalprogrammet i Sandviken
utanför hemstaden Gävle. Hon ﬂyttade
sedan till Stockholm när hon kom in på
musikalutbildningen 2008, men efter ett
läsår tog sången en ny riktning.
– Min sångpedagog, som är operasångerska,
föreslog att jag skulle sjunga opera. En dag
hade hon anmält mig för att provsjunga
till en operautbildning. Jag gick dit och
sjöng musikalsånger på klassiskt vis. Jag ﬁck
provsjunga en gång till – då hade jag lärt
mig två arior och kom in på utbildningen,
säger hon.
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Under två år läste hon sedan den
förberedande utbildningen på Operastudio
67. Hösten 2011 påbörjade hon det
treåriga operasångarprogrammet på
Operahögskolan.
– Det är en stor utmaning både fysiskt,
känslomässigt och intellektuellt att sjunga
opera. Man sjunger på olika språk och det
är mycket att sätta sig in i. Dels berättelsen
i själva operan, dels de allmänmänskliga
frågeställningar som dyker upp.
Att hon tidigare varit verksam inom
musikalteater ser hon som en fördel.
– Jag har varit med i produktioner, stått
mycket på scenen och fått vägledning för
att jobba sceniskt. Jag vet inte om jag har
ett försprång, men jag har mycket träning
vad gäller kroppskontroll och att föra mig
på scenen.
Hon ser också ett ökat intresse för opera
bland yngre människor.
– Jag tror att det blivit ett större intresse
i takt med att det visas direktsända
operor från Metropolitan på till exempel
Bio Rio här i Stockholm. Med internet,

Youtube och Spotify blir opera också mer
lättillgängligt.
– Fler vill mixa konstformer och
inkorporera opera. Vi får förfrågningar
om samarbete från andra konstskolor. Det
tror jag är en naturlig och nödvändig del i
utvecklingen – att konstformerna blandas
med varandra.
Juryn för Sigrid Paskell-stipendiet skriver
i motiveringen att ”Sanna Gibbs har en
lovande och mycket tilltalande sopranröst.
Med en välkontrollerad ton, elegant
framtoning och ett naturligt musicerande
har Sanna alla förutsättningar att nå långt. ”
Stipendiet på USD 10 000 kommer hon
att använda till att köpa studiematerial,
men också till sånglektioner, master
classes och workshops – och kanske även
språklektioner.
– Nu vill jag få in grundtekniken. Sedan vill
jag bara fortsätta att utvecklas och växa som
sångerska. Jag skulle vilja jobba både här
hemma och utomlands, säger Sanna Gibbs
om framtiden.

ÅRETS STIPENDIATER

Dominic studerar svensk miljöretorik

Dominic Hinde har tilldelats
SWEA Internationals
stipendium för forskning
i svenska språket,
litteraturen och samhället för
avhandlingen ”The Rethoric of
the Environment in Sweden”.
TEXT: SOILE LAZARZ, STOCKHOLM
FOTO: PRIVAT

Dominic Hinde är 25 år och doktorand vid
University of Edinburgh. Han är uppvuxen
i London men kom tidigt i kontakt med
Sverige genom familjens resor.
Varför valde du att forska i retorik som
använts i tre stora svenska miljöfrågor?
Mitt främsta intresse är samtidsfrågor
men samtidigt är samhället en produkt
av komplicerade historiska och kulturella
strömmar. Jag tror att man kan dra en gräns
i slutet på 60-talet mellan den moderna och
historiska miljörörelsen, därför lägger jag
mycket fokus på 70-talet och framåt.
Analysen börjar 1970 med Vindelälvens
planerade vattenreglering som markerar
slutet på vattenregleringens glanstid och
som nu anses vara en stor seger för den

svenska miljörörelsen.
Sedan hoppar jag fram till 80-talets
kärnkraftspolitik och debatten kring
folkomröstningen om kärnkraft. Den
är av stort intresse eftersom den var en
”nationaldebatt” och kan knytas ihop med
demokratifrågor, ett område jag anser vara
viktigt som forskningsämne.
Efter det fokuserar jag på valrörelsen
i Stockholm 2010 och vilken roll
motorvägsprojektet Förbifart Stockholm
spelade i riksdagsvalet. Moderaterna och
Miljöpartiet intresserar mig mycket; hur
man utvecklat miljöfrågor för att synas vara
miljövänliga politiker, även om man kanske
inte är det. Det kallas ”greenwashing” och
blir allt vanligare i politisk retorik.
Min tanke är att visa hur viktigt språk och
retorik, alltså inte fakta, är när vi behandlar
stora samhällsfrågor som miljön, och hur
man möjligtvis skulle kunna använda denna
kunskap i framtida debatter.
Vad har vi för nytta av att få veta hur
retoriken påverkar politiker, journalister och
debattörer?
Jag tror att man vinner på att
betrakta samhällsdebatten som en rad
kommunikativa konﬂikter som tävlar om
att etablera vissa sanningar för en publik.
Om man vill underlätta kommunikationen

med väljare, andra politiker och
makthavare, så måste man förstå vilka
processer som fungerar bäst, och fundera
över kreativa sätt att förklara och legitimera
komplicerade begrepp inom den oﬀentliga
debatten.
Jag ser mig som en del i en större rörelse
och hoppas att min forskning kan bli ett
konkret bidrag till ett grönare och mer
rättvist samhälle.
Vilka andra engagemang har du?
Jag klättrar och vandrar och spelar fotboll i
ett amatörlag. När man sitter och läser eller
skriver hela dagarna, fem dagar i veckan, är
det en lättnad att koncentrera sig på något
annat. Jag är också aktiv inom miljörörelsen
i Skottland och är verksam feminist.

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
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SWEA Professional är en succé!
Med mindre än ett år på
nacken har denna nystartade
grupp inom SWEA San
Francisco fått en fantastisk
uppslutning till sina
aktiviteter!
TEXT: URSULA HULTQVIST, SWEA PROFESSIONAL,
SAN FRANCISCO

Det hade länge talats om att starta
en grupp för våra yrkesverksamma
Sweor, med fokus på nätverkande och
kunskapsöverföring. Vilket gensvar vi ﬁck!
SWEA Professionals premiär ägde rum på
Googles huvudkontor i Mountain View,
CA i juni 2011. Ett mycket inspirerande
frukostseminarium med Stacy Sullivan
som berättade om sin roll som Chief
Culture Oﬃcer på Google. Vilken otroligt
inspirerande arbetsplats! Vi bjöds på
frukost och guidad tur på ett enormt stort
företag. Inte en dag för högklackade skor!
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Efter ett kort sommaruppehåll träﬀades
vi för en mer oﬃciell ”Kick oﬀ ” för
SWEA Professional. Denna gång ﬁck vi
den stora äran att besöka en av SWEA
San Franciscos egna entreprenörer,
Jenny Sagström. Hennes företag Sköna
Advertising, en trendig reklambyrå i hjärtat
av San Francisco, stod för inbjudan. Vilket
underbart gäng med inspirerande och
positiva tjejer! Vi intervjuade varandra och
pratade om våra förhoppningar med vår
nystartade grupp. Kvällen avslutades med
ett lärorikt föredrag av kvällens värdinna,
som berättade om hur det är att vara svensk
kvinna i reklambranschen i USA. Ett
mycket bra (event) evenemang där alla kom
till tals och vi kände oss väldigt motiverade
och peppade att driva vår nya grupp framåt.
Därnäst på kalendern stod Stanford
University! En vacker söndagseftermiddag
i november träﬀades vi återigen för att
besöka utställningen ”Innovative Sweden”,
i regi av Svenska institutet. Vi ﬁck se 20
framgångsrika svenska uppﬁnningar inom

alltifrån läkemedelsindustrin till teknik
och kommunikation. Efter vår trevliga
rundvandring samlades vi runt bordet där
det bjöds på kaﬀe och hembakat.
Mätta och belåtna satte vi oss med
kaﬀekoppen i knäet för att ta del av nästa
avsnitt på dagens program, nämligen ett
spännande föredrag i ämnet ”Women and
leadership” med Denise Brouillette, konsult
inom strategisk ledarskapsutveckling och
föreläsare vid UC Berkeley. Till detta event
kom 60 Sweor!
SWEA Professionals senaste träﬀ ägde
rum på Ericssons kontor i San Jose.
Återigen ett väldigt informativt och
trevligt frukostseminarium med inte
mindre än sex av Ericssons kvinnliga så
kallade Top Executives. Vi ﬁck höra ett
mycket intressant föredrag om Ericsson,
deras produkter och framtida planer. Ett
enastående tillfälle att byta visitkort och
skapa nya kontakter! Vi hade 22 platser
att erbjuda våra medlemmar, men ﬁck

SWEA PROFESSIONALS PREMIÄR TOG PLATS PÅ GOOGLES HUVUDKONTOR

50 anmälningar och sålde slut på antalet
platser på mindre än en timme!
SWEA Professional har visat sig vara
här för att stanna. Kombinationen
föreläsning, studiebesök och nätverkande
har visat sig vara en succé! Det är viktigt
att öppna dörrar till nya kunskaper
och företagskontakter, men även att ge
utrymme för våra medlemmar att lära
känna varandra. SWEA har ett unikt
systerskap världen över som vi ska vara

mycket stolta över och värna om. SWEA
Professional känns som ytterligare en gren i
detta fantastiska nätverk.

har du mycket att dela med dig av till dina
SWEA-vänner!
Tycker du det här verkar intressant, men
vill ha lite stöttning för att komma igång
med en SWEA Professional grupp där
du bor? Hör av dig till oss i SWEA San
Francisco så ställer vi gärna upp med ideér
och tips!

SWEA Professionals aktiviteter välkomnar
alla våra medlemmar, oavsett var man
beﬁnner sig i livet. Många som varit
hemma med barn under en tid har
uppskattat denna grupp mycket, då det
varit en väg tillbaka till arbetsmarknaden.
Vare sig du är på väg in i karriären, mitt
upp i den, eller lämnat den bakom dig – så

För mer information:
ursula.hultqvist@gmail.com
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Moderna Strandvillor
Strandbyn i Eckerö, Åland, är ett koncept skapat av en familj som själv bott över tio år
utomlands med begränsade möjligheter att både vistas och sköta om sitt semesterboende. Strandby erbjuder ett bekymmersfritt ägande med möjlighet till återuthyrning
av huset när man själv inte är på plats. Läs mer på strandby.ax

Eget hus | Adress: Käringsundsvägen 194, 22270 Eckerö | Rumsyta: 101,0–105 m2 | Antal rum: Private:
Vån 1: vr/kök och storstuga + 1 sr + bdr + d + wc + 2 x terrass + uteförråd + tekn. utr. Vån 2: 2 r + bdr |
Business: Vån 1: vr + k + 1 r + bdr + d + wc + 2 x terras + uteförråd + tekn. utr., Vån 2: 3 sr + 2 x bdr |
Färdiga: Ber. 05/2012 | Försäljningspris 198 750 €, skuldfritt pris från 397 500 € | Föhandsmarknadsföring
Försä jni
Försäljning:
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+358 50 2795, hvf@ati.ax

Strandby villor bildar ett aktiebolag som har hyrt tomten av Ålands Turisminvest Ab med ett långtidshyreskontrakt
på 99 år. Detta möjliggör att villorna kan köpas och ägas även av personer som inte är bosatta på Åland.
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Sweor på bokmässan i Göteborg -

”Grymhet” av
Birgitta Lindqvist,
Albert Bonniers förlag
TEXT: GABRIELLA HAGELBERG LEGILLON, PARIS
FOTO: ANNA-LENA AHLSTRÖM

Gult som solen, och som den kinesiske
kejsarens kläder, lyser bokomslaget på
Birgitta Lindqvists nya novellsamling.
Bredvid den svarta fenixfågeln står
ristat i blodrött det kinesiska tecknet för
“Grymhet”.
Många av oss känner till Birgitta
Lindqvist, medlem i SWEA Paris, som
en inspirerande författare som ofta gjort
framträdanden inom SWEA.
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mycket få västerlänningar som bodde i
staden. Om denna omtumlande tid har
hon skrivit romanen “Där ingen kan nås”,
utgiven på Norstedts förlag 2005.
Det tog Birgitta nästan 40 år att komma
tillbaka till Kina. Språket, som hon lärt
sig av en ung rödgardist med Maos lilla
röda som enda lärobok, har hon tagit upp
igen och 2010 ﬁck hon stipendium av
det Kinesiska Författarförbundet. Detta
gav henne möjlighet att skriva och leva i
Shanghai under tre månader.

Denna samling av 26 korta noveller
börjar med sagan om mannen som blev
dömd, av helvetets demoner, till det
hemskaste straﬀ som någon kunde dömas
till i Kina – att bli återfödd till kvinna!

Enkelt och lågmält berättar hon,
nästan som en syster till en syster, i
boken ”Grymhet” om möten med både
historiska personer och människor i
dagens Kina. Mest handlar det om
kvinnor.

Birgitta Lindqvists dramatiska
förhållande till Mittens Rike började i
Peking under kulturrevolutionen. Hon
var då en ung blond kvinna och en av de

Och var ﬁnns grymheten i dessa
kvinnoöden? Den ﬁnns inﬂätad i
kvinnornas liv som i lindorna med vilka
man hårt snörde ﬂickornas fötter och

gjorde dem handikappade på livstid.
Kvinnor kände sådan vanmakt över det
lidande de ﬁck utstå att de själva blev
grymma. Som änkedrottningen Cixi
som till tidsfördriv kastade sina tjänare
i Sommarpalatsets sjö för att se dem
drunkna från däcket på sin marmorbåt.
Mitt i grymheten glömmer Birgitta ändå
inte dess motvikt – kärleken!
Genom Nobelpristagaren Lu Xiabos
kärleksförklaring till sin hustru kastar
hon in en gnista av hopp för kvinnorna i
nutidens och framtidens Kina.
Birgitta bor i Paris och är medlem i
SWEA Art gruppen. Hon samarbetar
med konstnärerna och hennes texter
har inspirerat till utställningar med
Parisgruppen.

BÖCKER

Två spännande böcker

”Imbecill” av
Siv Jägerung,
Floraledens förlag
TEXT: GABRIELLA HAGELBERG LEGILLON, PARIS
FOTO: PRIVAT

Den 22 september 2011 står en Swea
från Irland, Kari Rosvall, på scenen
mitt på bokmässan i Göteborg. Bredvid
henne står författarinnan Siv Jägerung
som skrivit romanen om Karis liv. Boken
”Imbecill” är baserad på intervjuer och är
en alldeles sann livshistoria.
Kari föddes 1944, mitt under andra
världskriget, på en arisk födelseklinik i
Norge. Mamman var norska och pappan
var en tysk soldat. De nyfödda barnens
huvuden och anletsdrag mättes och
undersöktes noga. Kari hade de ariska
måtten och tio dagar gammal blev
hon tillsammans med andra bebisar
nedpackad i en låda och transporterad
till ett barnhem i Tyskland. Där skulle
barnen uppfostras till den ariska rasens
föredömsmänniskor.
Efter krigsslutet kom de små barnen

så småningom med Röda Korsets hjälp
till ett barnhem i Sverige där de ﬁck bo
i väntan på adoptivföräldrar. För Kari
tog det lång tid att bli bortadopterad.
Eftersom ingen pratade med henne lärde
hon sig inte heller att uttrycka sig och
ﬁck som 4-åring stämpeln ”imbecill” över
sitt födelsecertiﬁkat.
Romanen är skriven på ett sätt att även
ungdomar kan ta den till sig. Den handlar
inte bara om den nazistiska galenskapen
utan också om utanförskap i ett trångsynt
Sverige på 50- och 60-talen.
Till slut ﬁck Kari adoptivföräldrar.
Kärleken och förståelsen från sin styvfar
gjorde att hon även sedan hon tidigt,
under tragiska omständigheter blivit
ensamstående mamma, orkade uppfostra
och ge kärlek till sin son.
Kari är idag en av de få överlevande av
dessa 30 barn som skickades till Tyskland.
Den irländska TV-kanalen RTE har
gjort ett en timmes program om hennes

liv. Trots alla svårigheter är hon idag en
kvinna som inspirerar andra. Genom
sin positiva livssyn och sin smittande
entusiasm har hon fått stor respons från
tittare i hela landet.
Kari som lärde sig handarbeta av sin
styvfarmor är idag textilkonstnär och
kontaktperson för SWEA Art i Dublin.
Hon är mycket lyckligt gift och har just
blivit irländsk medborgare.
Siv Jägerung, som tidigare endast skrivit
facklitteratur, har återgivit Karis livsöde
på ett fängslande och trovärdigt sätt.
Hon har behandlat detta mycket känsliga
material med stor respekt och värdighet.
Efter bokmässan i Göteborg har boken
fått stor uppmärksamhet i Sverige och
Kari har blivit intervjuad om sitt otroliga
livsöde av både radio och tidningar.
Tillsammans har även Kari och Siv varit
på ﬂera skolor i Sverige och berättat om
boken och de fortsätter att turnera med
den.
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BÖCKER

Två nya kokböcker inom SWEA

TEXT: KAREN PETERSSON, BEIJING

Hur förklarar man, helst på kinesiska,
hur man gör köttfärslimpa eller
citronmarängtårta? Vad ska vi ha till
middag? Vill du ha inspiration?
Kokboken ”Med kniv & gaﬀel i Kina”
på både svenska och kinesiska, hjälper
till att förenkla och förgylla både vardag
och fest med svenska och andra populära
västerländska recept.
Boken har enkla instruktioner och vackra
fotograﬁer.
Dessutom ﬁnns en smart tipssida i slutet av
boken.

Hela försäljningssumman
skänks till Spring Bud

Trion bakom boken är Rebecca Bengtsson
(svensk text), Coco Bergman (kinesiska)
och Helena Jeppsson (foto).
Efter stora ansträngningar trycktes boken
och den allra första utgåvan köptes till
SWEAs medlemmar i Beijing 2010.
Kokboken blev snabbt populär och nu
trycks den tredje utgåvan.
30

Denna utgåva sponsras av SWEA Beijing
för främjande av svenska språket och
kulturen, vilket gör att 100 procent av
försäljningssumman skänks till ”Spring Bud
Project” som hjälper fattiga kinesiska ﬂickor
med skolutbildning.
Visst är det härligt, man kan både äta gott
och göra gott!

”Med kniv & gaﬀel i Kina” är en kokbok
som varmt rekommenderas både som
present och väldigt gärna till sig själv.
Boken kostar 250 kronor och kan köpas via
SWEA Beijing.

BÖCKER
Olsson och Karina Larsson, bildade en
kommitté och samlade in alla slags recept
från våra medlemmar, så boken kunde
tillfredställa alla smaker. Matlagning är
något som ligger många varmt om hjärtat
och många sitter på sina egna eller ärvda
idéer till en god måltid.
Här ﬁnns allt från de traditionella svenska
maträtterna, som är så viktiga för oss
emigranter, till de enklaste, snabbaste och
godaste recepten, samt det nya köket med
inﬂuenser från andra kulturer. Precis som
namnet talar om, så är detta ett urval med
“SWEDISH TASTE”, – det vi svenskar
gillar.

“SWEDISH TASTE” i New Jersey
TEXT: KARINA LARSSON, NEW JERSEY
FOTO: FRÅN VÄNSTER: CATARINA GOMBRIIOLSSON, KARINA LARSSON OCH KERSTIN
MALMSTRÖM.

Kokboken “SWEDISH TASTE” är en
registrerad SWEA-produkt som Sweorna
i New Jersey ställt samman. Den är nu en
vinstgivande ”fund raiser”.
När SWEA New Jersey har styrelsemöte
bjuds det på god mat och dryck. Genom
åren har värdinnorna haft en varierad

kavalkad av goda maträtter som oftast
startar våra träﬀar och den ständigt
återkommande frågan är: “Kan vi få
receptet?”

Boken har redan sålts i en stor upplaga.
Den är en guldgruva i ditt kök och
dessutom en utmärkt present att ta med till
värdinnan när du går på fest. Priset är bara
$15!!
Boken “SWEDISH TASTE” kan köpas
i Svenska kyrkan i New York eller via
SWEA New Jersey.

Detta födde en idé, varför inte göra en
kokbok så vi kan sprida dessa underverk
till alla medlemmar, eller ännu bättre - till
ALLA som kan tänkas vara intresserade av
mat.
Vi, Kerstin Malmström, Catarina Gombri-

En liten barnbok från Asien
Gunilla Kolmodin, SWEA Bangkok, har
sskrivit en liten intressant bok som handlar
oom Johan som åker med sina föräldrar och
ssin lillasyster Alice till Thailand på semester.
M
Man får följa med på Johans äventyr i det
n
nya landet, när han bland annat besöker en
sskola, träﬀar en thailändsk familj och rider
eelefant.

”Johans resa till
Thailand”
av Gunilla Kolmodin
,

TEXT: ELSA MARECHAL GÖTEBORG

Gunilla Kolmodin har bott i Thailand
ttillsammans med sin man sedan 1995. I
Sverige arbetade hon som Montessorilärare
iinnan hennes man
ﬁck ett erbjudande
aatt medverka i ett
iindustriprojekt i
Thailand. I närheten av
ffabriksområdet där han
arbetade låg en liten
by med en traditionell
byskola, där har Gunilla
arbetat under många år.
Med sin långa
erfarenhet som lärare
har hon lyckats göra
en bok som både

är underhållande och informativ om
vardagslivet i Thailand och om hur barn
lever ute på landsbygden.
Boken ”Johans resa till Thailand” ger även
en pedagogisk insikt om hur barn upplever
nya saker i sin omvärld.
Illustrationerna i boken är gjorda av
konstnären Prawit Mongkolnawarat från
Bangkok.
Boken kan beställas direkt hos Gunilla:
kolmodin@loxinfo.co.th
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Svensk arkitektur utomlands
- Vi tycker att det är
a
angeläget
att lyfta frågan
o arkitekturens roll i
om
u
utrikesrepresentationen,
s
säger
Berit Nilsson,
f
fastighetschef
på Statens
f
fastighetsverk.
Hur den
s ut och har sett ut
ser
g
genom
åren. I boken
k läsaren följa med
kan
f
från
en kontinent till en
a
annan
och se hur dessa
b
byggnader
– på olika
s i olika kulturer –
sätt
s
symboliserar
Sverige och
s
svenska
värden.

Boken “Seventeen Swedish
Embassies built 1959-2006”
öppnar dörrarna till 17 av våra
statsägda ambassader och
ambassadresidens ritade av
svenska arkitekter.
TEXT: ELSA MARECHAL

Sveriges ambassader och andra
utrikesfastigheter representerar Sverige
i världen. De är våra skyltfönster mot
omvärlden och ska visa svensk kultur,
design, tradition och kvalitet. Statens
fastighetsverk – förvaltare av Sveriges
stadsägda fastigheter utomlands – ger idag
ut boken “Seventeen Swedish Embassies
built 1959-2006”, en rikt illustrerad bok
som visar hur svensk arkitektur fungerar
som diplomatiskt verktyg i världen.
Den här boken öppnar dörrarna till
17 av våra statsägda ambassader och
ambassadresidens ritade av svenska
arkitekter. Bland dessa ﬁnns nytillskotten
på senare år; House of Sweden i
Washington, DC, ambassadresidenset i
Pretoria och ambassadresidenset i Santiago
de Chile. Genom arkitekturfotograf Åke
E:son Lindmans vackra bilder får läsaren
ta del av rum som annars förblir slutna för
många. Formskribent Hedvig Hedqvist
guidar vant genom designhistorien.
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A besöka en svensk
Att
a
ambassad
ska ge en känsla
a att möta den svenska
av
s
själen,
landet och det
s
svenska
folket – oavsett
o den är belägen i New
om
D
Delhi,
Moskva, Maputo,
Tokyo eller Berlin. Hur har våra svenska
arkitekter löst uppgiften över tiden? Det
ger “Seventeen Swedish Embassies built
1959-2006” svar på.
Två versioner av boken
Boken, som är formgiven av Carl Johan
Hane, ges ut i två versioner dels en stor
”coﬀee table book” dels en mindre variant i
mjukband, en så kallad paperback.
- Kanske kan vi med boken i det mindre
formatet nå en bitvis ny målgrupp. Den
stora coﬀee table boken är mycket vacker,
medan den lilla känns behändig och mer

bläddervänlig. En förhoppning är att boken
bland annat ska nå ut till de som studerar
ämnen som har med vår verksamhet att
göra, säger Berit Nilsson.
“Seventeen Swedish Embassies built
1959-2006” ges ut i samarbete med Votum
förlag och är en efterföljare till “14 Swedish
Embassies” som utkom 2001.

För mer information kontakta:
Berit Nilsson, fastighetschef,
Statens fastighetsverk, 08 696 70 21,
berit.nilsson@sfv.se
Åsa Carlberg, pressekreterare,
Statens fastighetsverk,
08 696 76 00, asa,carlberg@sfv.se

Raoul Wallenberg uppmärksammas i år

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

TEXT: KARIN HÖGLUND, BUDAPEST

Den svenske diplomaten Raoul Wallenberg,
är ihågkommen för sitt mod och sin insats
under andra världskriget. Här i Budapest
är han hedrad på många sätt. Han ﬁnns
avbildad på ﬂera platser runt om i staden
och han har även fått en gata uppkallad
efter sig.
Det var här i Budapest som Raoul
Wallenberg under ett halvår 1944 räddade
tiotusentals judar undan förintelsen; en
osjälvisk insats där han gav några av dem
svenskt skyddspass eller gömde dem i den
svenska legationsbyggnaden.
I år skulle Raoul Wallenberg ha fyllt 100 år
och han hedras på många platser runt om i
världen.
Här i Budapest startade året med
utställningen ”To me there’s no other
choice” som öppnade den 17 januari.
På plats vid invigningen var Sveriges
utrikesminister Carl Bildt i sällskap med
Ungerns utrikesminister János Martonyi.
Carl Bild höll en föreläsning om
Raoul Wallenberg ”Human rights
and international relations”. Det är en

•

Svenska institutets arbete med
att öka kännedomen och intresset
för Sverige fortsätter under 2012.
Innovation, samhällsfrågor,
hållbarhet samt kulturella och
kreativa näringar står i fokus,
eftersom det är områden där
Sverige upplevs ligga i framkant.
Ett exempel är Innovative Sweden
som turnerar med 20 nya svenska
uppﬁnningar – från ögonstyrda
datorer till miljövänlig båtfärg, och
svenska modeskapare som lyfts
fram på modemässor runt om i
världen.

•

Det öppna och kreativa Sverige
illustreras även i satsningen
Curators of Sweden, där vanliga
svenskar får ta över landets
oﬃciella twitterkonto @sweden
en vecka i taget. Hittills har
bland andra en kvinnlig präst,
en ekologisk bonde och en
reklambyråägare hunnit ge sin bild
av Sverige.

•

Även i historien ﬁnns mycket
att lyfta fram. Raoul Wallenberg
och August Strindberg är två
kända svenskar som är föremål
för minnesår 2012. Wallenbergs
insatser under andra världskriget
hedras med utställningen ”To
me there’s no other choice”, som
visas i bland annat Tel Aviv,
Moskva och Berlin, medan
Strindberg lyfts fram inte minst i
svenskundervisningen världen över,
bland annat genom en konferens
på Sorbonne i Paris.

•

För den som är nyﬁken på hur
Sverige uppfattas utomlands
rekommenderas webbplatsen
http://sverigebilden.si.se. Sidan
innehåller index, intervjumaterial
och analyser som visar
Sverigebilden i speciﬁka länder och
uppdateras löpande. På www.si.se/
sverigepaketet ﬁnns även material
för den som vill informera om och
presentera Sverige.

vandringsutställning som kommer att visas
på sju andra platser runtom i världen under
2012.
Vi i SWEA Budapest passade på besöka
utställningen och tog på samma gång några
av de andra internationella kvinnorna med
oss.
Under året kommer det att hållas många
olika evenemang här i Budapest för att
hedra Raoul Wallenbergs minne och
minnas alla de människor som dog
under kriget. Den 24 februari hölls en
minnesceremoni och den 15 april kommer
en utomhuskonsert att äga rum vid
Wallenberg Memorial.
SWEA Budapest ska ha ett eget program
under året för att hedra Raoul Wallenberg.
Vi kommer att organisera en vandring
i Budapest i hans fotspår, där vi får en
guidad tur i de kvarter där han arbetade
och vi besöker kaféet där han intog sitt
morgonkaﬀe.
Efter OEMAs regionmöte i Wien i
oktober kommer en efterresa att gå till
Budapest och under den guidade turen
kommer vi självklart att ta upp Wallenberg
på ett eller annat sätt.

FRÅN VÄNSTER: KARIN HÖGLUND, HEIDI EKMAN, MAGDALENA WIGGINS, KATJA FRIBERG
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Svenska som
modersmål utomlands

Ett omfattande projekt om
våra barns tvåspråkighet
håller på att ta form
inom SWEA. Här berättar
initiativtagaren Lena
Normén-Younger om
den nya internationella
mammagruppen.
TEXT: LENA NORMÉN-YOUNGER, VANCOUVER
FOTO: PRIVAT

Som språkälskande utlandssvensk visste jag
redan innan mina barn föddes, att det var
viktigt att de skulle förstå och tala samma
språk som jag. Hur viktigt förstod jag inte
förrän min äldste son Thor började tala.
En dag satt han på min arm framför en
stor oljemålning av pappa som jag pekade
på och förklarade. Thor räckte ut sin
lilla hand och sade sitt första ord: ”bk”.
Svenskans ”bok”, fast med en tiomånaders
hemmagjorda uttal. De följande orden
som kom var en blandning av svenska och
engelska. ”Mk” (mjölk) och ”harrägå” (where
did it go) var länge favorituttryck. Men ju
ﬂer ord som Thor lärde sig, desto mer tog
engelskan över.
Jag kommer ihåg hur rådvill jag kände
mig. På ett sätt ville jag uppmuntra hans
tal, men samtidigt kände jag impulsen
att rätta honom eftersom jag ville att han
skulle prata svenska. Jag var först bland
mina vänner att få barn. SWEA Vancouver
hade fortfarande ingen mamma-barngrupp
och alla runt oss talade engelska. Självfallet
gjorde Thor det också.
Som tur var kom sommaren när Thor var
19 månader. Efter åtta veckor hemma i
sommarhuset med mormor och kusinerna
bebisbabblade han på svenska. Bara
svenska.
När vi kom hem upptäckte hans
chockerade pappa att han hade glömt all
engelska. Tillbaka i British Columbia tog
det 3-4 veckor innan språken var tillbaka
parallellt. Efter den sommaren existerade
svenskan som språk mellan mig och Thor,
och engelskan som språk mellan honom
och hans pappa.
Jag vet inte tillräckligt om språkutveckling
för att veta, om det ﬁnns vissa
utvecklingsspurter i hjärnan som gör
tajmingen viktig, men vi har aldrig haft
problem med att ett språk tagit över det
andra efter det. Min tidiga oro över att
han bara skulle tala engelska gjorde mig
också enormt konsekvent i användandet
av svenska, säkert pådriven av personliga
egenskaper som en otrolig envishet och
målmedvetenhet.
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Modersmålet är det som existerar närmast
känslorna. Om vi blir närda och älskade
på ett eller ﬂera språk som barn är det
ofta det som vi som vuxna har lättast för
att uttrycka oss på, när vi beskriver hur vi
känner och hur vi tänker. Modersmål är en
omskrivning för det språk som man lär sig
först. I Thors fall var det både min svenska
och pappas engelska. Idag som sexåring
byter han obehindrat och våra samtal i
familjen växlar allt mer mellan svenska och
engelska.
Personligen har jag haft alla resurser som
ﬁnns för att lära mina barn svenska. Mycket
tid med barnen som hemmavarande
mamma, ett pratsamt och diskussionsglatt
sinne, fyra svenska au pairer, en ﬂerspråkig
närmiljö, somrar i svenska sommarstugan
med jämnåriga lekkamrater och kusiner,
svenska skolan och framförallt många
SWEA-vänner med liknande livssituation
och ambition som jag att lära barnen
svenska.
Dessutom har jag haft hjälp av en kurs som
jag tog tidigt genom ”Svenska Mammor”.
Kursen var nätbaserad och byggde på boken
”Barn med ﬂera språk” av Gunilla Ladberg.
På ett sätt tror jag att denna kurs tidigt ﬁck
mig på rätt köl med min attityd till svenska
som modersmål.
SWEAs huvudsyften är att främja
svenska språket, kulturen och de svenska

traditionerna. Som mamma till två svenskkanadensiska pojkar försöker jag verka
för dessa syften. Men jag behöver hjälp.
Din hjälp och experternas. Därför startas
nu detta projekt inom ramen för SWEAs
verksamhet. Vi är många runt om i världen
som kämpar på ensamma och inte alltid vet
vad som är bäst när det gäller våra barns
språkinlärning. Genom att göra gemensam
sak hoppas jag att vi kan organisera oss
bättre och få hjälp av den expertis med väl
etablerad sakkunskap som ﬁnns i Sverige.
Som utlandssvenskar representerar vi
och våra barn en av de största framtida
invandrargrupperna i Sverige. Vi är viktiga,
något som det stöd projektet får i Sverige
just nu vittnar om.
Vad är planen? Just nu (mars 2012) förs
diskussioner med SWEAs internationella
styrelse hur detta projekt ska drivas. När
du läser detta ska en styrgrupp med en
Swea från Asien, en från Europa och
undertecknad från Nordamerika ha
etablerats. Vi kommer att uppdatera den
preliminära plan som ﬁnns godkänd,
fortsätta deﬁniera behoven av utbildning
och stöd som Sweor med barn och
barnbarn behöver för att kunna lära dem
svenska. Till en del genom forskning i
samarbete med olika svenska institutioner
men också baserat på de personliga
erfarenheter ni alla besitter. Vi har redan

fått en mängd positiva svar från olika
svenska instanser och ﬂera planerade samtal
om samarbete. I väntan på ett en egen
plats på SWEAs hemsida för projektet
kan ni följa min blogg eller facebookgrupp
för uppdateringar och information om
projektet. Din åsikt och dina erfarenheter
är viktiga, så dela gärna med dig av vad du
tänker på och vad du behöver för att dina
barn inte bara ska förstå, men även prata,
sjunga och skämta på svenska.
Några avslutande ord till er som känner
att ni missat tåget. Det går ALLTID nya
tåg. Det är det som är det ﬁna med språk.
Man kan lära sig språk hela livet. Om
du av olika anledningar inte kunnat eller
orkat prioritera svenskan så kommer det
alltid nya chanser. Kom ihåg att en passiv
svenska lättare kan övergå till aktiv svenska
om barnet själv som ungdom eller vuxen
åker till Sverige. Våra utlandssvenska barn
är hjälpta av den grund du lagt genom att
älska dem med och på svenska, oavsett
vilket nivå du lagt det på.
Blogg:
Kanadakorrespondenten.blogspot.com
Facebookgruppen ”Svenska som modersmål
utomlands”: http://www.facebook.com/
groups/svenskasommodersmal/
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Gunilla Ladberg –
svensk expert på Áerspråkighet
TEXT: LENA NORMÉN-YOUNGER, VANCOUVER
FOTO: PRIVAT

Jag träﬀar Gunilla Ladberg en kall
februaridag i ett soligt Stockholm. Vi har
mejlat fram och tillbaka ett par gånger
om alla de böcker som hon skrivit i ämnet
ﬂerspråkighet. Hennes bok ”Barn med ﬂera
språk. Tvåspråkighet och ﬂerspråkighet i
hem, förskola och skola” (3:e uppl. 2003)
läste jag redan 2006, när jag precis fått mitt
första barn. Boken var en introduktion till
den underbara värld som ﬂerspråkighet
innebär. Den gav mig många tankeställare
om hur jag kunde förhålla mig som
mamma till ett barn som skulle växa upp i
en engelskspråkig omgivning.
Gunilla är beteendevetare med psykologutbildning i botten och disputerade i
pedagogik 1973. På 1980-talet började hon
engagera sig i frågor rörande ﬂerspråkighet.
Ämnet var då relativt nytt i Sverige och
behövde studeras mot den skolpolitiska
diskussion som fördes under 70-talet, i
vilken man ville att alla elever skulle få en
likvärdig chans att göra bra ifrån sig i den
svenska skolan. Sedan dess har Gunilla
fortsatt att arbeta med och forska på
ﬂerspråkighet. Numera arbetar hon mest
med uppdragsutbildning för kommuner,
skolor och enskilda företag.
Vi för en intressant diskussion om
husmanskost och jag slås igen av på hur
många olika sätt man kan se på detta med
ﬂerspråkighet. Under samtalet med Gunilla
får jag nya infallsvinklar. En sak som vi
utlandssvenska föräldrar ofta debatterar

”...afrikanska barn
som ofta talar upp till
5-6 språk i samma
familj.”

är frågan om man kan blanda språk? Min
tidiga uppfattning var alltid ett tvärsäkert
nej baserat på att de jag träﬀat som blandat
svenska och engelska sällan har barn som
enbart svarar på svenska. ”Jo”, säger istället
Gunilla Ladberg och använder sig av ett
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exempel med afrikanska barn som ofta talar
upp till 5-6 språk i samma familj. Gunilla
citerar också en väninna som talade fem
språk innan hon började skolan, och som
säger att hon aldrig hade kunnat lära sig
så många språk om familjemedlemmarna
runt henne konsekvent använt ett språk.
Men Gunilla påpekar också att detta är i

en situation där barnet har en ﬂerspråkig
närmiljö utanför familjen där alla språken
används med olika människor runt
omkring.
”Vad händer om man som utlandssvensk
förälder inte har svenska runt sig?”
Gunilla svarar att det ﬁnns två aspekter av
detta: Man kan söka upp andra ﬂerspråkiga

miljöer eller skapa sin egen svenska miljö.
Om man är omgiven av andra språk än
landets dominerande språk, dvs om man
lever i en ﬂerspråkig miljö, ökar också
acceptansen för svenska, både hos barnet
och de omgivande barnen och vuxna. Det
uppfattas inte konstigt eller avvikande att
man har ett annat modersmål, utan i stället
blir det en del av ens identitet. Detta kan
vara avgörande för barnets motivation att
fortsätta tala svenska när det t.ex. börjat
skolan.
Man kan också skapa en svensk miljö
som Svenska Skolan, en SWEA-grupp
för mammor med barn och andra svenska
vänner. Möjlighet att åka hem till Sverige
till familjemedlemmar som bara talar
svenska verkar också vara ett bra sätt att få
barnet att lära sig och använda sig av sin
svenska.
Om ingen av ovanstående situationer

förelägger, det vill säga om man är den enda
människan som talar svenska runt barnet,
är situationen annorlunda. Gunilla menar
att det kan vara viktigt för den svenska
föräldern att alltid återvända till svenskan
om man upplever en situation tillsammans
med barnet på landets dominerande
språk. Genom att på svenska summera
och diskutera det som hänt efter att man
upplevt det på engelska ger man barnet
en möjlighet att också reﬂektera över det
på svenska. Att återkoppla till svenskan
kan också vara viktigt för barnet som har
svenska som ett av många språk, i likhet
med exemplet baserat på de afrikanska
barnen, som blandar många språk inom
familjen.

återkommer i mina tankar är det som
Gunilla skrivit om i boken ”Tvåspråkig,
ﬂerspråkig eller bara enspråkig?”, om
hur de språk som älskade personer talar
blir känslomässigt viktiga för barnet. Jag
minns plötsligt en ﬂicka i min äldste sons
förskoleklass. Hana som är sex år, har
en japansk-brasiliansk mamma och en
kinesisk-kanadensisk pappa. Hon talar
portugisiska, mandarin och engelska
hemma. I skolan talar hon franska. Nu
vill Hana börja japansk skola för att lära
sig japanska bättre så att hon kan tala
med mormor som bara hälsar på i Kanada
ibland.
Barn kan, bara vi låter dem.

Efter ett långt intressant lunchsamtal
med Gunilla åker jag vidare till ett annat
möte. På tunnelbanan funderar jag vidare
på allt det hon berättat om. Något som

Som inspiration erbjuder SWEA den lilla lättlästa språkläran ”Tvåspråkig, ﬂerspråkig eller bara enspråkig” av Gunilla Ladberg till ett
medlemspris av 60 SEK + porto. Boken kan köpas på Gunilla Ladbergs hemsida. Kontakta henne och berätta att du är medlem i SWEA så
skickar hon boken direkt till dig oavsett var du bor i världen.
Web: www.ladberg.se
Email: gunilla@ladberg.se
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VEMAs RM i Telemark,
27 - 30 september 2012
MAMEs RM och Torontos
30-årsjubileum i maj
Vi for på en guidad heldagsutﬂykt till
de mäktiga Niagarafallen, den vackra
gamla staden Niagara–on-the-Lake och
vinprovning på en av traktens berömda
vingårdar. En annan tur tog oss runt i
centrala Toronto, där vi ﬁck se stadens
många ansikten som Chinatown, de
färgrika exotiska marknaderna, nöjes- och
teaterkvarteren, Financial Districts gytter
av skyhöga kontorstorn, basebollarenan
Rogers Centre, Harbourfronts vackra
parkpromenader längs Lake Ontario och
inte minst Casa Loma ”slottet” som tronar
över staden. En ”höjdare” var lunchen
i roterande ”360 Restaurant” på 114:e
våningen i CN Tower, världens högsta
torn, 553 m i strumplästen, med milsvid
utsikt över hela Torontoregionen. Efter en
kort färjetur från hotellet befann vi oss på
Toronto Islands, en oas av lugn och grönska
för promenad eller joggingtur. Öarna bebos
av konstnärer och någon övervintrad hippie.
Vad vore ett besök i Toronto utan
museibesök? Många Sweor besökte Art
Gallery of Ontario med utsökt kanadensisk
konst, men lika uppskattat blev Skomuseet
inrymt i en stor ”skokartong”. Där fanns
skor från alla tider och skor från hela
världen.
SWEA Torontos 30-årsjubileum
ﬁrades med en elegant middag och en
hejdundrande fest med diverse spex och
trevligheter och blev deﬁnitivt höjdpunkten
på MAMEs RM.
För de reslystna Sweorna väntade sedan
tulpanfestival i Ottawa med cocktailparty
hos den svenske ambassadören.
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Telemark erbjuder allt ifrån vackra
kustpärlor till storslagna naturupplevelser
som Telemarkskanalen, Hardangervidda
och Gaustatoppen, varifrån en sjättedel av
Norges land kan skådas under en klar dag.
Telemark har långa traditioner inom
folkmusik och speciellt vackra folkdräkter,
som används ﬂitigt än idag.
Kulturskatter i form av stavkyrkor där
Telemark har Norges största och historiska
platser som Rjukan, den norska industrins
vagga. Detta och mycket mer därtill vill vi
visa er under några äventyrliga dagar 27
- 30 september med efterresor för er som
vill se mer. Vi i SWEA Telemark önskar er
hjärtligt välkomna till oss.

evenemanget och den första SWEA Artutställningen ingick i programmet.
Nu är det dags igen. SWEA Paris är värd
för årets RM precis 10 år senare. Nu blir
det också vernissage och utställning med
SWEA Art. Den här gången på Svenska
Klubben med mingel och chansen att se
vacker konst och träﬀa nya som gamla
SWEA-vänner på samma gång. Utﬂykter,
promenader och shopping ﬁnns givetvis
med i år också. Festmiddagen äger rum på
lördagen och då passar vi också på att ﬁra
SWEA Paris 25-årsjubileum. Det bjuds
på god mat och underhållning och givetvis
kommer det att ﬁnnas chans att vinna ﬁna
priser i vårt lotteri.
MEMAs styrelse har förmöte fredagen
den 5 oktober. Detta är ett tillfälle för
nya avdelningsordförande att lära känna
varandra och också de ’gamla’ som sitter
kvar. Själva årsmötet äger rum dagen efter
och det är öppet för alla medlemmar.
Ni som inte var med förra gången, kom och
känn på Parisatmosfären, ni som var med
kom och återupplev den.
Välkomna till höstvackra Paris!

Vid frågor, mejla oss gärna på
RMTelemark2012@gmail.com.

FOTO: LOIS LAMMERHUBER

OEMAs RM i Wien,
4-7 oktober 2012
FOTO: STEPHANE MARÉCHAL

MEMAs RM i Paris,
4 - 7 oktober 2012
Minns ni MEMAs första regionmöte
2002? Även då var SWEA Paris värd för

Habsburgarnas gamla kejsarstad Wien
sjuder av aktivitet. Förutom ett fantastiskt
kultur- och musikutbud, har Donaumetropolen Wien utvecklats till ett
aﬀärscentrum för de nya EU-länderna
österut.
Staden är lyckligt lottad med många
grönområden runt vackert renoverade
byggnader i barock-, gotisk- och Jugendstil.

REGIONMÖTEN VÄRLDEN ÖVER
Wien är ett mycket populärt resmål och vi
har därför preliminärt reserverat hotellrum
i Wiens centrum, där även Regionmötet
kommer att äga rum.
SWEA Wien har sammanställt ett
intressant 4-dagars program. Vi ställer
upp och visar er vår vackra stad och dess
omgivningar med massor av historiska
och kulturella sevärdheter, tar med er
till traditionella Heurigen för att smaka
traktens viner och goda mat och vi avslutar
som vi brukar med en gemensam festkväll.
Efter Regionmötet erbjuder vi möjligheten
att deltaga i en resa, antingen till Salzburg
eller till Budapest, där Sweorna på plats
välkomnar er.
Var goda och informera era medlemmar
om OEMAs kommande Regionmöte och
pricka för Wien, 4-7 oktober 2012 i era
almanackor!

också att erbjuda olika naturutﬂykter och
ett besök till Crystal Cathedral som är en
modern men otroligt vacker kyrka gjord
av glas. Vi har allt från exklusiv shopping,
museibesök, pittoreska miljöer till ett dopp
i Stilla havet för den som inte är rädd för
kallt vatten.
Om du har några frågor är du välkommen
att kontakta Grete Bigert på
grete@jettravelgroup.com.
Så hjärtligt välkomna till oss i SWEA
Orange County där ”Life is a beach”!

Hjärtligt välkomna till Wien!

OAMEs RM i Philadelphia,
19 – 21 oktober 2012
ASIENs RM i Beijing,
14 - 17 oktober 2012

FOTO: MANFRED HORVATH

VAMEs RM i Newport Beach,
Kalifornien,
11- 14 oktober 2012
Här hos oss i ”OC” skiner solen nästan
jämt. Detta tillsammans med våra
underbara stränder, vackra vyer, höga berg
och djupa dalar samt massor av sevärdheter
hoppas vi kunna locka Sweor från alla
jordens hörn.
Mellan den 11 och 14 oktober i år kommer
vi att hålla SWEA VAMEs regionmöte
i Newport Beach bara några minuters
promenad från Stilla havet.
Orange County har en rik historia med arv
inte minst från Mexico som vi bland annat
kommer att få höra om på en utﬂykt till
San Juan Capistrano Mission. Vi kommer

Välkomna till Beijing där historien möter
modern tid. Ta chansen att besöka ett
av världens sju underverk, den kinesiska
muren som sträcker sig totalt 630 mil från
öst till väst, som ett skydd mot historiska
ﬁender i norr. Möt det kinesiska folket
till vardags och fest. Upplev de sista
Hutongerna, som är de trånga gränder
med låga hus som var Beijings traditionella
byggnader. Få en återblick till Olympiaden
2008 och det omtalade ”fågelboet”.
Hotellet ligger i Chaoyang som är Beijings
diplomatdistrikt men också hem för den
berömda sidenmarknaden, Xiùshujiē.
Efterresa till Xi’an
17-19 oktober 2012
Resan går till staden Xi’an, i centrala
Kina där vi besöker den berömda
terrakottaarmén från 246 f.Kr. ett av
1900-talets största arkeologiska fynd.
Xi’an spelade en viktig roll som en station
på sidenvägen under antiken och är en av
Kinas äldsta städer. Under en period av
1000 år, 13 dynastier och 73 kejsare var
staden Kinas huvudstad. Xi’an betyder
Västra freden.

Philadelphia som ligger i sydöstra
Pennsylvania har ett rikt kulturutbud med
ﬁna museer, konstcentrum och oförglömlig
arkitektur.
På programmet står, förutom regionmöte
och välkomstmingel på det centralt belägna
hotellet, Double Tree Hotel, en guidad
tur i Philadelphias mysiga Old City. Ett
måste i staden är ett besök i LOVE Park,
där den berömda LOVE-statyn av Robert
Indiana har kommit att representera
den broderliga kärlek som Philadelphia
grundades på. Festmiddag dukas upp på
American Swedish Historical Museum
där vi även får en guidad visning av museet
som grundades 1926 och är det äldsta
svenska museet i USA. Vi gör också en
utﬂykt till Wilmington, Delaware, dit de
första svenskarna anlände redan 1638 för
att grunda en koloni. Där besöker vi bland
annat den gamla kyrkan, Old Swedes, som
stod färdig 1699.
Varmt välkomna till oss önskar SWEA
Philadelphia!
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RM och VM
ger vänner och minnen för livet

– Den här bilden, från VM i Kuala Lumpur, är jag mycket stolt över för jag var den enda som vågade hålla i ormen.

Många av oss har ännu inte hunnit eller
haft möjlighet att fara på ett region- eller
världsmöte med SWEA. Men en som skulle
vilja se att alla Sweor åker minst en gång på
ett internationellt möte är Margaretta Simpson
alias Simpan från Boston. Hon har själv
varit Swea sedan 1994 och hunnit med 13
regionmöten och nio världsmöten.
TEXT: ELSA MARECHAL
FOTO: KERSTIN ALM, LOS ANGELES

När var ditt första RM eller VM?
– Mitt första RM var i Boston 1995, sedan åkte jag till Atlanta
1998 där vann jag en Sverigeresa på en lott som kostade 10 dollar.
Efter det var jag fast på kroken.
– Det är fantastiskt att resa på dessa möten. Man träﬀar vänner
från hela världen och man får se och uppleva så mycket spännande.
Programmen under mötet och på efterresorna är ofta jättebra och
vi har så duktiga Sweor som guidar oss runt.
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Vilket är ditt ﬁnaste minne från ett RM eller VM?
– Jag tänker på en oförglömlig kväll i Kina när 100 Sweor åt
middag i månskenet på kinesiska muren eller när vi satt 400 Sweor
på Sankt Petersplatsen i Rom och lyssnade på påven.
Vilket är ditt roligaste minne från ett RM eller VM?
– När jag blev avslängd av en kamel i Tunisien. En kamel reser
sig vanligtvis med bakbenen först, min gjorde tvärtom så jag föll
baklänges ned på marken.
– I Budapest blev jag och en annan Swea jagade av polis i
tunnelbanan. Vi hade inte förstått att vi skulle stämpla biljetterna,
när polisen kollade oss och såg att vi inte hade stämplat ville de
ha en massa pengar. Men vi gav dem inget utan sprang ifrån dem,
säger hon och skrattar åt minnet.
Ska du åka i år?
– Ja, i år åker jag till OAMEs RM i Philadelphia.
Varför tycker du att man ska åka på ett RM eller VM?
– För man har så himla roligt och det är ett sätt att komma till
ställen som man kanske annars inte skulle åka till. Och jag tror
inte att man förstår hur stort SWEA är förrän man har varit på ett
internationellt möte.

SWEA Art
Jubileumsutställning i Paris
4-12 oktober 2012
Välkommen till nästa spännande utmaning – vår jubileumsutställning i hjärtat av Paris – på Svenska Klubben,
Rue Rivoli 242, mitt i Paris – ett stenkast från Place de la Concorde.
SWEA Art startade vid MEMAs regionmöte 2002 och vi ﬁrar 10 års-jubileum i Paris i samband med MEMAs
regionmöte. Utställningen är öppen för alla – professionella konstnärer, Du som just börjat måla och alla däremellan.
Temat för utställningen är:

Kärlek
Ditt bidrag är Din tolkning av kärlek till någon eller någonting.
Vernissage I är i samband med minglet torsdagen den 4 oktober 2012 kl 19.00
Vernissage II arrangeras av Svenska Konstföreningen tisdagen den 9 oktober 2012 kl 19.30 – 21.00
När Du läser detta är anmälningstiden redan förbi men om det ﬁnns återbud är Du varmt välkommen att delta.
Kontakta sweaart@hotmail.com för information. Se också vår nya hemsida www.swea.org/art.
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Lättlagad och god sommarmat
TEXT: MIA EVANDER, LONDON
FOTO: STÉPHANE MARÉCHAL

När ni får den här tidningen i er hand
börjar sommaren närma sig, denna älskade
årstid som betyder så mycket för oss
svenskar. Det måste vara de långa, mörka
vintrarna som gör det. I England, där jag
har bott i över trettio år, är sommaren
inte alls lika betydelsefull. För många
av våra vänner är det helt normalt att
stanna i London hela sommaren och ta
semester utomlands vid någon annan tid
på året. Stackars deras barn, brukade jag
tänka, när våra var små. Att vara hemma
hela sommarlovet! Det förde tanken till
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fattiga barn i Harlem, sittande på smutsiga
trappsteg heta sommardagar, täckta av
gatans damm. Så var det förstås inte alls,
men det är så ingrott i mig att barn ska vara
på landet på sommaren.
I England är man troligen välbärgad om
man har råd att ha både ett hem i London
och ett på landet, men i vårt stora land
där det ﬁnns så mycket plats är det inte
ovanligt att man har två hem, även om
sommarstället bara är en liten stuga, kanske
utan vatten och elektricitet även i våra
dagar. När jag var barn var det torrdass och
fotogenlampor som gällde i vår pyttelilla
skärgårdsstuga. Vatten bars i hinkar
från brunnen och maten förvarades i en

jordkällare som luktade så härligt och alltid
var sval, hur varm sommaren än var.
Det blir en fullspäckad sommar här
i London med både Drottningens
diamantjubileum och Olympiaden. Jag
misstänker dock att de ﬂesta av oss svenskar
i förskingringen ändå vill ha vår årliga
sommardos av fosterlandet, antingen det
är stugan på landet, Stockholms skärgård,
Västkustens klippor eller något annat
smultronställe som drar. Det är roligt när
vänner kommer på besök och fyller upp
gäststugan eller lägger till vid bryggan, men
det är tidskrävande också, och vad beträﬀar
sommarmaten brukar jag försöka hålla den
både lätt och lättlagad.

För mig hör rödbetor till sommaren och att äta
dem nykokta, varma med smör är jag säkert
inte ensam om att gilla. Eller, som en svåger
brukade säga: ”Alla ursäkter att äta smör är
ju bra…” Det kan vara svårt att förutse hur
mycket rödbetor som går åt, och ofta brukar jag
få rester. För ett par år sedan var det populärt
att göra en sallad med bland annat kalla
rödbetor, blåmögelost och valnötter i, men den
här gången ska ni få ett annat rödbetsrecept
som jag hoppas att ni kommer att gilla. Jag
har fått det av en ung engelsk-svensk väninna
– en mycket begåvad ﬂicka; konsthistoriker,
jurist och kock. Hon brukar göra receptet
som cocktail-tilltugg och använder då små
havrekex i stället för rostat bröd, men jag har
gjort om det litet till en förrätt i stället.

Receptet till efterrätten klippte jag ut ur
en engelsk tidning för många år sedan.
Författarinnan hävdar att det ﬁnns två säkra
sätt att göra en middag lyckad: att bjuda på
rikligt med gott vin och att servera en efterrätt
med choklad. Det ligger något i det. Det har
blivit populärt på senare år att använda
choklad med hög kakaohalt – gärna 70 procent.
I vissa recept kan det bli litet väl starkt, men
här tycker jag det går bra, även om man
mycket väl kan ta annan mörk choklad av god
kvalitet.

VARM CHOKLADDESSERT
6 personer

ANNAS RÖDBETSTOAST MED
RÖKT LAX
6 personer
250 g kalla, kokta rödbetor skurna i små
tärningar
250 g mascarpone
6 skivor vitt bröd
300 g rökt lax i tunna skivor
svartpeppar
Ta ut rundlar av brödskivorna och
rosta dem lätt. Bred på snålt med smör
och lägg dem på en ugnsplåt, gärna på
bakplåtspapper. Jag använder mängder av
bakplåtspapper - vem vill diska i onödan?
Där kan de vänta i ﬂera timmar om ni vill.
Rör ner rödbetorna i mascarponen och
smaksätt med svartpeppar. Det kan göras
en stund i förväg.
När det är dags att äta värmer man snabbt
upp brödet i ugnen – ett par minuter i 200
grader Celsius räcker. Lägg upp skivorna på
individuella tallrikar – om ni råkar ha några
gröna så är det förstås vackert. Fördela den
rökta laxen mellan brödskivorna och toppa
med rödbetsblandningen. Tack vare att
mascarponen är så hård blir det riktiga små
berg, vilket ser roligt ut.
Märit Huldt, signaturen Hiram, har många
beundrare. I min generation har väl de
ﬂesta en rad med hennes böcker på hyllan.
När inspirationen tryter och man inte kan
komma på något att bjuda på är det alltid
en bra idé att sätta sig ner med en av hennes
böcker. Med den trivsamma texten och de
underfundiga teckningarna är de mer än bara
receptsamlingar och jag har en känsla av att
Hiram nu börjar upptäckas även av de yngre
matlagarna. Den här räkrätten är läcker
och suveränt lättgjord. Har man persilja i
landet så är det inga problem att alltid ha alla
ingredienserna hemma, och man kan med lugn
tillförsikt välkomna oväntade gäster.

FRU BRÅTTOMS RÄKRIS
4 personer
300-400 g skalade räkor
ca 1 msk currypulver, beror på tycke och
smak och curryns styrka
1.5 dl ﬁnhackad persilja
125 g saltat smör
1 pressad vitlöksklyfta (kan uteslutas)
salt
ris för 4 personer, gärna rikligt – jag brukar
använda vitt Basmatiris
Köpta, färdigskalade räkor är tyvärr oftast
en besvikelse, så man får nog göra sig
besväret att skala själv. Jag tycker frysta
ishavsräkor är de godaste, men det kanske
man inte ska säga till Västkustbor, som
älskar sina Smögenräkor. Jag testade
en gång och kom fram till att ett halvt
kilogram räkor med skal blir till drygt
125 gram när de är skalade, så det tar
en stund. Gör som jag: lyssna på en
inspelad talbok medan ni håller på – eller
lyssna på ”Sommar” om ni är i Sverige,
detta radioprogram som har sådan
genomslagskraft. Alla verkar ha lyssnat på
det och alla har synpunkter på innehållet.
En konversationsräddare på många
middagsbjudningar.
I en stor skål, lämplig att ta till matbordet,
blandar man räkor, curry, persilja, vitlök
och smör, skuret i små bitar. Salta litet. Det
går bra att göra en god stund i förväg. Låt
skålen stå i kylen, men den får inte vara
iskall när riset kommer i.
Koka riset när det är dags att äta och rör
ner det i skålen. Servera omedelbart.
Som vanligt: Varma tallrikar, tack!

300 g mörk choklad
100 g mjukt smör
120 g ﬁnt strösocker
4 stora ägg, uppvispade med en nypa salt
1/2 tsk vaniljsocker
50 g vetemjöl
Till serveringen: vispgrädde
Sätt in en plåt i ugnen och värm upp till
200 grader Celsius.
Smöra och mjöla sex små suﬄéformar som
rymmer ca en deciliter.
Bryt chokladen i bitar och smält i vattenbad
på spisen. Många av er gör säkert det här
i mikrovågsugnen numera, men jag har
aldrig prövat det.
Medan chokladen svalnar litet rör man
ihop smöret (jag använder saltat, för jag
tycker om brytningen mellan salt och
sött) och strösockret. Vispa i äggen och
vaniljsockret. Blanda ner mjölet och rör tills
smeten är slät och tillsätt sist chokladen.
Fyll formarna och baka dem på plåten i
8-10 minuter.
Ställ formarna på små fat och pudra
ﬂorsocker över. Jag har två burkar med
perforerade lock i skaﬀeriet – en för
ﬂorsocker och en för kakao. Finns att köpa
i aﬀärer som säljer matlagningsattiraljer, jag
rekommenderar dem varmt. Tidigare stod
jag och fumlade med tesilar..
Servera chokladen med iskall vispad
grädde, gärna smaksatt med någon
apelsinsmakande likör.

En knaprig sallad med rostade pinjenötter
eller solrosfrön i passar bra till.
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Madelene Trolle
Ann-Charlotte Storer
Anette Johnson
Cecilia Browning

atlanta@swea.org
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REGION MELLERSTA EMA (MEMA)
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Köln-Bonn
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Rivieran
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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
Karin Höglund
Sandra Almén
Malin Miller
Jessica Lundgren
Anna Gustafsson Bril
Helen Rennie Smith
Cecilia Westman
Pia Edstam
Boel Björkman
Emilie Laurin
Sara Jegeman Henauer

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

Maria Mellblom
Anna Centerman
Ingela Aldrin
Agneta Melin
Charlotte Altéus
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 och på hemsidan www.swea.org ber vi er e-posta:
advertising@swea.org,

Swea International Inc.
552 S. El Camino Real
Encinitas, CA. 92024
USA
ofÀce@swea.org
www.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 för massutskick i försäljningssyfte.
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MEDLEMSFÖRMÅNER
MEDLEMSFÖRMÅNER
Att vara Swea har många Áer förmåner än vänskapen och vårt fantastiska kontaktnät!

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, SPONSORER
OCH SAMARBETSPARTNERS!

Vi hoppas att de medlemsförmåner vi har tagit fram för alla SWEAs medlemmar ska vara till glädje för många av er. Företagen
som erbjuder dessa förmåner gör det i kombination med att sponsra SWEAs verksamhet på olika sätt. Det är SWEAs Framtids-

SWEA FORUM

och PR-kommittéer som arbetar med medlemsförmåner och sponsoraktiviteter. Hör gärna av er till oss med tips och idéer:

1.6 miljonerklubben

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

Carbonara Properties
Göta Kanal

GÅ MED I 1,6 MILJONERKLUBBEN/2.6 MILJONERKLUBBEN

Lina Börjesson

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

Marianne Sample, B&B

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

Nordea

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

Sigtunaskolan SSHL
SoÀa Distans

GÖTA KANAL- KRYSSA SOM ÅRETS SVENSKA KVINNA!

SVT World

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

Swedish Delight B&B

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

Tetra Laval
Viveka Kjellgren, mäklare

SVENSKA INSTITUTET – 20 % PÅ KÖP FRÅN SWEDEN BOOKSHOP

Ålands Turisminvest AB

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

WEBB-ANNONSÖRER
Alfa Moving

SVENSKA MAMMOR LÄGRE MEDLEMSAVGIFT FÖR SWEOR!

SoÀa Distans

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

SVT World

SEK 200 (ordinarie pris är SEK 250) per år för medlemskapet. Svenska Mammor har ett med SWEA närbesläktat syfte

Ålands Turisminvest AB

och jobbar för att nätverka kring barn till svenska mammor och pappor. Läs mer på: www.svenskamammor.com
SVT WORLD - SVERIGES TELEVISIONS UTLANDSKANAL

SPONSORER
OCH SAMARBETSPARTNERS

Sveriges Televisions utlandskanal SVT World sänder huvudsakligen svenskproducerade program från samtliga SVT-kanaler.

The Barbro Osher Pro Suecia Foundation

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

The Heimbold Foundation

och Australien får Du som SWEA 15 månaders abonnemang för 12 månaders pris vid tecknande av ett nytt abonnemang.

Lisbeth och Bertil Hult

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

SAS

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

Swedbank

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

Svenskt Näringsliv

Abonnemang i USA och Kanada kommer att kosta USD 19,50/mån.

SVIV, Svenskar i Världen

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

Nämnden för Sverigefrämjande
i utlandet, NSU:

NORDIC REACH (ENDAST USA)

Utrikesdepartementet

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

Svenska institutet

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

VisitSweden
Exportrådet

BILLIGARE MEDLEMSKAP I SVIV
Är du medlem i SWEA har du möjlighet att bli medlem i föreningen Svenskar i Världen, SVIV, för endast 350:- (ord. avgift 500:-)
Läs mer på www.sviv.se
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Snälla ﬂickor kommer
till himlen, vi andra kommer
hur långt som helst
www.friforetagsamhet.se

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

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

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