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Gymnasie- och grundskoleutbildning på svenska eller engelska. IB-program
sedan mer än 30 år med mycket goda resultat. Mångfald av fritidsaktiviteter och
nära kontakter med högskolor och näringsliv. Vår skola ligger i idylliska Sigtuna, invid
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skolan och internatlivet genom provboende.
Under sommaren erbjuder vi sommarkurser i svenska och matematik samt
konﬁrmationsläger.
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Vem vill du ha som Årets Svenska Kvinna 2013?
Nominera din favorit
ÅRETS SVENSKA KVINNA/ÅSK 2013, som presenteras av SWEA i
syfte att sprida både svensk ”goodwill” i andra delar av världen och kännedom
om SWEA i Sverige. Utmärkelsen instiftades i samband med SWEA Internationals 10-års jubileum i Los Angeles 1989.
Mottagaren skall vara en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i världen. Hon bör gärna vara känd även
utanför den lokala avdelningen. Detta engagemang bör inte ingå som del av
hennes yrkesuppdrag som t.ex. turistchef, kulturattaché eller liknande Sverigefrämjande åtaganden. Mottagaren kan vara SWEA-medlem.
Förslag kan endast inkomma från SWEA-avdelning. Enskild SWEA kan nominera
till sin avdelning, Minst en SWEA-avdelning måste stödja nomineringen.
Förslagen skall vara ÅSK-kommittén tillhanda senast den 20 januari 2013.
Kommittén administrerar nomineringarna och skickar sedan förslagen vidare
till SWEA Internationals styrelse för beslut.
Ytterligare information Ànns att hämta på SWEA Internationals hemsida under
Áiken Stipendier & ÅSK.
New York i oktober 2012
ÅSK-kommittén genom
Christina Moliteus Sammankallande
e-post:ask-committee@swea.org
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SIGRID PASKELLS STIPENDIUM
Sigrid Paskells stipendium inom scenkonsterna 2013. SWEA inbjuder alla medlemmar att
skicka in förslag på kandidater till Sigrid Paskells Stipendium, som i år utdelas i dans.
Stipendiet ges ut inom scenkonsterna: sång, dans, teater, instrumentalmusik med en konstart
i taget under en rullande fyraårsperiod.Stipendiet avser unga lovande svenskor/ar i början av
sin karriär.Stipendiet utlyses inte utan en kommitté söker aktivt kandidater.
Förslag kan även inkomma från individuella SWEA-medlemmar och avdelningar. Den
föreslagna kandidaten får inte vara en Swea eller nära anhörig till en medlem i SWEA.
Förslagsgivaren motiverar i skrift och med CDs eller DVDs sitt val av stipendiat. Stipendiet
är på USD 10 000.
Nomineringsförslagen skall vara kommittén till handa före 14 januari 2013.En jury utser
stipendiaten. Valet bekräftas av SWEA Internationals styrelse på årsmötet i april.
Stipendiaten förväntas ge en enkel redovisning för hur stipendiet använts.
Förslag på stipendiat skickas med motivering till:
Sigrid Paskell-kommittén Anki Rosander (sammankallande)
Skillinggränd 1
112 20 Stockholm
Tel: 08 6116686 Mobil: 070 7974403
e-post: anki.rosander@telia.com
Föreslagen kandidat ombeds fylla i SWEA blanketten och skicka tillbaka till nominerande
förening/ person. Den/de skriver in motiveringen.
Alla förslag skickas automatiskt till Paskell-kommittén.
Formulär ﬁnns på: www.swea.org/paskell
Nomineringsblankett, Paskell-stipendiet 2013.
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LEDARE

Med passion och
professionalism kommer man långt
När jag för några månader sedan efterlyste Sweor som gör karriär utomlands, kunde
jag inte i min vildaste fantasi drömma om ett så stort gensvar. I detta nummer
berättar Maja, Gunilla, Marlene, Kristina och Helena om sina yrkesval och karriärer.
Samtidigt passar vi på att be om tips till andra Sweor som vill slå igenom utomlands.
Det som genomsyrar dessa Sweors kloka råd är att man ska ha passion för det man
gör och att man framför allt ska vara proffsig på det man åtar sig. Med dessa två råd
kan man komma hur långt som helst, det har de redan bevisat.
Nätverket SWEA Professional i San Francisco anordnade en rolig kväll där Sweor
Àck lära sig att bli just mer proffsiga, på schemat stod bland annat makeup,
porträttfotografering och modevisning. Ska man ut i arbetslivet kanske man behöver
en au pair, Lena Normén-Younger berättar om sina barns ”extra storasystrar” och
hur en anställningsintervju kan gå till.
I det här numret får ni även några glimtar från olika evenemang runtom i SWEA-land.
I våras var det 30-årskalas för SWEA Toronto, sommaren i Sverige var fylld med
diverse sammankomster och i Melbourne är man just nu i full gång med att bygga
upp en alldeles ny SWEA-avdelning.
Missa inte London-Swean Emelie Krugly Hills intressanta artikel om överläkaren Ulla
Zachrissons arbete inom palliativvård. Hon berättar om hur man kan hantera tiden
i livets slutskede, ett laddat och svårt ämne som Zachrisson har arbetat med i över
25 år.
Att Sweor kan bygga upp företag har vi läst om men vi har även en mängd Sweor
som kan skriva böcker. På boksidorna Ànns det något för alla, från engagerade
humorserier och Ànurliga barnböcker till livshistorier i ett främmande land och en
spännande släkthistoria i Sverige.
Så var det dags att ta upp agendan och boka in den 3 till den 6 oktober 2013, då
det bär av till Världsmötet i Bologna. På sidan 38 kan ni läsa om vad Rimini-Sweorna
bjuder på.
God jul, gott nytt år och trevlig läsning med Forum!

Elsa

ELSA MARÉCHAL, 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 mångfasetterade 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!

2012 närmar sig sitt slut och det har varit ett
händelserikt år i många avseenden. Det Ànns mycket
oro runt om i världen, ekonomiska och politiska
problem som påverkar oss alla på ett eller annat sätt.
Att vara engagerad i en internationell organisation
med spridning över hela jorden gör att vi med jämna
mellanrum påminns om att vi faktiskt alla berörs,
oavsett om det är händelser i det land man bor eller i
en helt annan del av världen.
Medlemskapet i SWEA ger oss det stöd vi kan behöva,
samtidigt som det är en glädje att tillsammans med
likasinnade få uppleva den vänskap och trygghet som
vår gemenskap erbjuder.
I det här numret av Forum kan vi bl.a. läsa om
Sweor i karriären. Det är många av våra medlemmar
som förvärvsarbetar och jag tror att vi i framtiden
kommer att se mer av detta. Tidigare fanns inte
alltid den möjligheten för medföljande kvinnor, men
tiderna förändras och situationen för svenska och
svensktalande kvinnor utanför Sverige har hängt med i
utvecklingen.
SWEA har funnits i många år, men det som funnits
ännu längre är begreppet au pair. Flera Sweor har
börjat sin utlandsvistelse som au pair och av olika
anledningar blivit kvar utomlands. Att som mamma få
ha det stöd som en au pair ger, skapar en möjlighet
att få förvärvsarbeta samtidigt som barnen fortsätter
att använda sitt svenska språk. Ni hittar intressant
och viktig information om detta i artikeln längre fram i
Forum.
De unga Áickor som reser iväg för att arbeta som au
pair hittar många gånger också SWEA. Det är vanligtvis
via våra webbsidor där de hittar något lockande och
då är steget inte långt till att bli medlem. Det är en
av de saker som jag tycker är unik med vår förening.
Är du ung, är du mitt i livet eller njuter du av att ha
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din karriär bakom dig, för oss alla Ànns det plats i
SWEA. Jag bedömer mig själv som ”mitt i livet” och
gläds varje gång jag får träffa unga idérika Sweor
tillsammans med lite äldre kloka och erfarna. Det är en
bra kombination och vi behövs alla för att föra SWEA
framåt.
Den kombinationen av Sweor ska vi också försöka ha
i våra styrelser och kommittéer. Det gäller oavsett om
vi engagerar oss lokalt, regionalt eller internationellt.
I början av nästa år kommer SWEA Internationals
valberedning att börja sitt arbeta med att hitta
kandidater till våra kommittéer för 2013. På webbsidan
hittar ni en sammanställning av de kommittéer vi
har. Jag vet att det Ànns många idéer och synpunkter
på vad som kan och bör göras. Ta möjligheten och
anmäl ditt intresse till valberedningen! Kontakta din
avdelningsordförande som har all information!
2013 blir också det år vi kan hälsa en ny avdelning
välkommen. SWEA Melbourne som nu är en satellit
till SWEA Perth kommer att stå på egna ben från den
1 januari. Vi vet att det Ànns många svenska kvinnor i
Australien och vem vet, kanske är det Áer avdelningar
på gång ”Down under”?
Det händer mycket inom SWEA och smakprov på allt
detta kan ni läsa om i Forum. Tack till er som på ett
eller annat sätt medverkat till att alla Sweor nu har sin
tidning i handen. Utan ert frivilliga arbete skulle det
inte ha skett.
Låt mig nu önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År
samtidigt som jag ser fram emot ett spännande SWEAår, 2013.

MARGARET SIKKENS AHLQUIST, ORDFÖRANDE
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Besök oss på
www.nordeaprivatebanking.com
eller ring +352 43 88 77 77
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Att välja skola är att välja framtid!
Lundsbergs skola erbjuder en professionell och
trygg studiemiljö med syfte att lotsa varje elev mot
individuellt anpassade och ambitiösa studiemål.
Här ges eleverna möjlighet att fokusera på skolarbetet och samtidigt uppleva en meningsfull och
utvecklande fritid. Att få dela livet på Lundsberg
med kamrater från när och fjärran leder många
gånger till att livslånga vänskapsband knyts.
Sommaren 2013 arrangerar vi som vanligt
våra mycket uppskattade sommaraktiviteter –
ferieskola, konfirmations- och sportläger.
För ytterligare information besök vår hemsida:

www.lundsbergsskola.se

grundad 1896
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TEMA: Sweor i karriären
Här berättar Sweor hur de har gjort karriär utomlands och tipsar oss om saker att
tänka på när vi ger oss ut i arbetslivet utanför Sveriges gränser.

”Upp till var och en
att skapa sitt eget liv”
Maja Svensson från Skåne ŏck blodad
tand efter sin första utlandserfarenhet
som au pair i Texas. Hon bara skulle
göra karriär utomlands. Nu har hon sitt
eget klädmärke i New York.
TEXT: ELSA MARÉCHAL, GÖTEBORG
FOTO: ANNA SCHORI

Efter Texas började Maja studera
internationell ekonomi och politik vid
Internationella Handelshögskolan i
Jönköping, just för att där erbjöds hon
utlandsstudier på Nya Zeeland och i Mexiko.
– Vid det laget var nog egentligen Sverigeloppet kört – efter mina studier ﬁck jag en
praktikplats på generalkonsulatet i New York.
Jag skulle vara där i tre och halv månad - jag
har nu bott i New York i över fyra år.
Efter generalkonsulatet ﬁck Maja tjänst på
Invest Sweden, där hon arbetade till december
i fjol, då hon tog beslutet att arbeta fulltid
med sitt klädmärke ELSA AND ME.
HUR KOM DU IN I DIN BRANSCH?
– Det var när jag väl landat i New York
och träﬀat alla likasinnade entreprenörer
som jag ﬁck mod och energi att börja söka
efter vad mitt företag skulle kunna handla
om. Jag förstod, via mina kontakter i the
Garment District, att man inte behövde vara
modedesigner, utan att så länge man hade en
visuell bild av en design så var det fullt möjligt
att göra kläder. Med hjälp av en tillskärare
designade jag mina första klädesplagg som
kom med i en modeshow och eftersom jag
ﬁck positiv feedback, tänkte jag att – Jamen,
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jag kanske kan detta. Sedan bestämde jag mig
för att det var ekologiska aﬀärskläder jag ville
satsa på.
VAR ÄR DU NU I DIN KARRIÄR?
– Jag känner mig som en etablerad företagare,
och har inga planer på att gå tillbaka och
arbeta för någon annan. ELSA AND ME är
fortfarande i sin uppbyggnadsfas men sedan
januari, då jag började arbeta fulltid med
företaget, har jag lyckats sälja klänningar så att
det täcker mitt leverne, vilket är första steget
på vägen.
VILKA SKILLNADER SER DU MELLAN USA OCH
SVERIGE?
– Jag tror den största skillnaden mellan
Sverige och New York är att New York är så
diversiﬁerat och att ingen riktigt kan deﬁniera
sig själv via någon annan, utan det är upp till
var och en att skapa och välja hur man vill
leva sitt liv. Här ﬁnns inget tak, men här ﬁnns
heller inte något golv. Medan i Sverige, där
befolkningen fortfarande är rätt homogen,
det är enklare att deﬁniera sig själv via någon
annan, vilket jag tror skapar en lite mer
instängd känsla av att det ﬁnns vissa normer
man bör följa. Känslan är att det ﬁnns ett tak
för vad man kan åstadkomma samtidigt som
det ﬁnns ett väldigt tryggt och säkert golv.
– Över huvud taget har Sverige för mig
kommit att representera mer rutin, mindre
risk och mindre kreativitet än New York. Jag
tror att möjligheten för mig att ha fått arbeta
i New York gjorde att jag startade företag
mycket tidigare än vad jag kanske hade gjort
om jag bott kvar i Sverige.
– Jag tror att man som svensk har en otrolig

fördel av att få bo i New York. Man får
ta del av den spänning, konkurrens och
entreprenörsanda som råder, samtidigt som
man vet att skulle någonting gå fel, så kan
man alltid ﬂytta tillbaka till Sverige – ett val
som amerikanen inte har och som inte kan
fångas upp av ett tryggare system om något
skulle gå fel.
VAD HAR VARIT SVÅRAST?
– Jag har haft allra svårast för att acceptera
att sådant man säger att man ska göra, ganska
ofta inte görs om man inte påminner och
skyndar på.
VAD HAR VARIT ROLIGAST?
– Att få lära känna sig själv och Sverige bättre.
TIPS TILL ANDRA SWEOR
– Jag tror på professionalitet framför allt.
Jag har fått uppfattningen att är man inom
business, så är det professionalitet, resultat,
artighet och lojalitet som i slutändan
respekteras och segrar, så även i USA.

Maja Svensson
Ålder: 29
Familj: Mamma, pappa och storasyster +
extra-mamma och extra-pappa
Yrke: Egenföretagare och kläddesigner
Kommer från: Född i Valje, Blekinge och
uppvuxen i Näsum, Skåne
Bor just nu: Brooklyn, New York
Har bott: Houston, Texas. Studerat i
Mexiko och på Nya Zeeland

TEMA: Sweor i karriären

”Mitt nätverk
är A och O
i allt jag gör”

I USA styr du själv dina framgångar och
möjligheterna är oändliga. Om man jobbar
hårt, strategiskt och målinriktat så får man
lön för mödan så småningom. Även om jag
har ﬂera ﬁna titlar och mina barn tror att jag
är rik och berömd så har karriär aldrig varit
målet för mig. Det är den personliga och
professionella upptäcktsresan som man gör
när man utmanar sig själv med nya uppdrag,
som är det som ständigt driver och motiverar
mig.
VILKA SKILLNADER SER DU MELLAN USA OCH
SVERIGE?
– Det är stora skillnader mellan hur man gör
aﬀärer i Sverige och i USA men det är ett
mycket bra ”äktenskap” när svenska företag
hittar rätt amerikansk partner och vice versa.
Amerikanen har bättre business know-how
och tar vara på marknadsmöjligheter snabbare
än en svensk (som ofta väntar lite för länge
och därmed riskerar att missa tillfället) medan
svenska företag ofta har teknik som är mer
utvecklad och avancerad och som amerikanen
behöver.
VAD HAR VARIT SVÅRAST MED ATT JOBBA I USA?
– Jag hade ingen mammaledighet.

Gunilla Girardo bor sedan 18 år utanför
Washington D.C. Hon har arbetat
för både amerikanska och svenska
organisationer med hela USA och
Sverige som sitt arbetsfält.
TEXT: ELSA MARÉCHAL, GÖTEBORG
FOTO: PRIVAT

Gunilla har varit medlem i SWEA sedan
1995 och det var genom ett e-mail från
sin lokala SWEA-avdelning som hon ﬁck
arbetet som vd för Svensk-amerikanska
handelskammaren (SACC-USA). Efter tio
år på handelskammaren och efter att ha varit
marknadsförare, redaktör och aﬀärsutvecklare
för olika företag och organisationer är
hon nu egen företagare och entreprenör.
Hon har bland annat byggt upp Next
Level Leadership, ett företag som hjälper
chefer att bli bättre chefer, att bygga sina
organisationer mer eﬀektivt och sätta ihop
sina framgångsteam. Med säte i Washington
D.C. har hon idag ett team på trettio mycket
erfarna chefsutvecklare utspridda över hela
USA. Dessutom fortsätter hon att bygga upp
relationer och aﬀärsmöjligheter och utveckla
nya marknader för svenska och amerikanska
företag vilket i USA beskrivs som en rain
maker.
VAD BESTÅR DITT ARBETE AV?
– Mitt nätverk är A och O i allt jag gör.

Mitt dagliga arbete är mycket varierande
och består av allt från matchmaking för
företag, aﬀärs-coaching, marknadsföring, PR,
aﬀärsutveckling och organisationsbyggande
till att hitta investerare, ordna handelsresor
(trade missions) för svenska företag och
att hjälpa svenska företag expandera på
den amerikanska marknaden eller leda
delegationer av amerikanska intressenter till
Sverige.
– Jag arbetar även aktivt med att utveckla nya
aﬀärer mellan Sverige och USA. Just nu är
jag engagerad i att introducera ett par mycket
intressanta företag på den amerikanska
marknaden där mitt uppdrag är att öppna
dörrar till potentiella kunder.
– Jag håller också på att starta ett nytt
spännande företag i Sverige, där jag och mina
partners kommer att avslöja amerikaners
hemliga Rain Making Skills för svenskar som
vill gå vidare till nästa personliga och/eller
professionella mål med stormsteg.
HUR ÄR DET ATT ARBETA UTOMLANDS?
– Det är toppen. Jag gillar att arbeta, vilket
jag tror kommer från min uppväxt på en
gård i Bollebygd. Semester var ett ovanligt
fenomen hos oss. I min mammas kök hänger
fortfarande en broderad bonad med de kloka
orden: “Vill du naturens väg till verklig
sällhet veta så lyd dess enda bud: Arbeta”.
Det betyder naturligtvis inte att jag inte
gillar att vara ledig eller uppskattar fritiden.

VAD HAR VARIT ROLIGAST?
– Alla underbara människor som jag träﬀar
varje dag i mitt arbete och att jag med hjälp
av mitt nätverk relativt enkelt kan sätta ihop
olika företag med rätt kontakter för att skapa
bästa förutsättningar till framgång.

GUNILLAS TIPS TILL ANDRA SWEOR
•
Ge inte upp! Alla kan uppnå The
American Dream. Se till att ha en plan B,
C och D om plan A inte fungerar.
•

Ta med det bästa som Sverige har
gett dig och kombinera med de bästa
aspekterna du upptäcker med att arbeta
och bo i USA.

•

Var inte rädd för att fråga. Amerikaner är
alltid redo att hjälpa till där det behövs...
all you have to do is ask.

•

Visa intresse och empati. Engagera dig i
din lokala community i dina barns skolor,
i olika professionella nätverk, i din sport,
i din kyrka, i din hobby, etc.
Gunilla Girardo
Ålder: 47
Familj: Barnen Elsa 14 år, Sven 11 år
Yrke: Entreprenör
Kommer från: Bollebygd, Västra Götaland
Bor just nu: Alexandria, Virginia, USA
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TEMA: Sweor i karriären

”Min hobby
blev mitt jobb”

Redan innan Marlene O’Reilly Őyttade
utomlands arbetade hon med inredning.
Då var hon anställd i möbelaffärer
i Eskilstuna - nu har hon sitt eget
inredningsföretag i Florida.
TEXT: ELSA MARÉCHAL, GÖTEBORG
FOTO: PRIVAT

Marlenes första utlandsvistelse, på 1980-talet,
var i New Delhi i Indien. Då var hon
medföljande småbarnsmamma. Efter Indien
har familjen bott i Heidelberg, Tyskland och i
upstate New York. I USA bestämde Marlene
sig för att satsa på sin passion för inredning
och utbildade sig till designer. De senaste 16
åren har hon bott i Florida där hon har fullt
upp med inredningsuppdrag.
VAD BESTÅR DITT ARBETE AV?
– Jag inreder allt från ett enkelt rum till hela
hus. En del kunder vet vad de tycker om,
men kan trots det inte koordinera och sätta
ihop tyger, väggfärger, gardiner, golvmaterial
etc. Man behöver någon som kan hjälpa
till och komma med förslag. – När någon
ringer och vill träﬀa mig åker jag dit för
att ta en titt på projektet. Det är viktigt att
man känner att man kan bli ett bra “team”
tillsammans. Kunden får se om hon tror
att jag är rätt person och jag får besluta om
jag tror att jag kan ﬁxa det hon vill ha. – Jag
frågar hur kunden lever i sitt hem, om de
till exempel har stora middagar, ser på TV
dagligen, om de har barn och husdjur. Vi
diskuterar inredningssmaker och budget.
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Sedan gör jag oftast en presentationstavla
med bilder på allt som jag föreslår ska inköpas
till projektet. På så sätt får kunden en bra
överblick på hur det hela kommer att se ut
när det är klart. Sedan beställer jag varorna
och efter cirka sju veckor ﬁnns jag på plats,
installerar allt och ser till att jag har en nöjd
och glad kund.
VAR ÄR DU NU I DIN KARRIÄR?
– Jag älskar mitt arbete och min karriär. Har
ju min hobby som mitt jobb och med egen
ﬁrma kan bestämma hur varje dag ska
utformas. Jag kan arbeta långa dagar i ﬂera
veckor när det behövs, men jag kan även
ta det lugnt och resa några dagar mellan
projekten eller i väntan på leveranser.
HUR ÄR DET ATT ARBETA UTOMLANDS?
– Jag vet inte om mitt jobb skulle fungera
lika bra i Sverige som det gör här i USA?
Tror kanske att en del människor i
storstäderna hemma i Sverige använder sig
av inredningsarkitekter, men inte i samma
utsträckning som här. I Sverige gör man
det mesta själv. Jag har haft svenska gäster
här som utbrustit att de aldrig skulle vilja
ha någon utomstående som kommer in och
föreslår var “skåpet ska stå”. Många i USA
som har ﬂera hem spelar hellre golf eller går
till stranden än letar efter möbler. Det är där
som jag kommer in.
VAD HAR VARIT SVÅRAST?
– Det var nog svårast i början då man inte
kände någon och inte hade byggt upp en
kundbas ännu. När det väl “lossnat” och man

haft några riktigt stora projekt, brukar det
sedan rulla på av sig själv.
VAD HAR VARIT ROLIGAST?
– Att få arbeta med människor och vackra
ting! Jag älskar att utforma vackra rum och se
kundernas reaktion när allt är på plats. Det är
också jätteroligt med alla underbara och unika
människor som jag genom mina uppdrag fått
tillfälle att lära känna. Mina projekt har tagit
mig från Florida till platser som New York,
Bahamas och Las Vegas.
MARLENES TIPS
•
Språket är viktigt, man måste se till att
man talar det bra. Att man har en dialekt
och accent gör inget, men man måste
förstå kunden och kunna utrycka sig väl.
•

Det är också bra att kunna visa upp
projekt som man tidigare arbetat med,
samt kunna ge namn på människor som
kan ge referenser om dig.

Marlene O’Reilly
Ålder: 54
Familj: Maken Tom och barnen Richard, 29,
och Evelina, 26.
Yrke: Designer och ägare av “Living Color
Designs”
Kommer från: Eskilstuna
Bor just nu: Lake Worth, Florida
Har bott: New Delhi Indien, Heidelberg
Tyskland, Ithaca New York

TEMA: Sweor i karriären
För elva år sedan övertalade Kristina
Karlsson sin pojkvän att sälja huset
för att öppna sin första kikki.K butik
i Melbourne. Idag har de 83 butiker i
Australien, Nya Zeeland och Singapore
och planerna är att fortsätta expandera
till resten av världen.
TEXT: ELSA MARÉCHAL, GÖTEBORG
FOTO: PRIVAT

Efter ett år i Australien bestämde sig Kristina
Karlsson från Falkenberg för att stanna
i landet. Samtidigt började hon allvarligt
fundera på vad hon skulle vilja arbeta med.
Klockan tre en morgon vaknade hon och
skrev på en lapp vad som var viktigt för henne.
På lappen stod det: “Jag vill arbeta med
någonting som gör att det är kul att köra
till jobbet på måndag morgon. Jag vill starta
ett eget företag. Jag vill ha en regelbunden
kontakt med Sverige. Jag vill gärna hålla på
med svensk design och jag vill tjäna 500 dollar
per vecka.”
Kristina visste ganska snart att hon skulle
arbeta med design på något sätt, för det var
hennes stora intresse. När hon sedan skulle
sätta upp sitt hemkontor insåg hon att i
Australien fanns det inget som hon ville ha i
sitt arbetsrum. Då kontaktade hon företaget
Ordning & Reda och erbjöd sig att öppna en
butik åt dem med deras varor i Australien.
– De ville gärna öppna butiker här men tyvärr
hittade jag ingen bank eller investerare som
ville satsa på detta. Då tänkte jag att jag får
väl göra något själv och lånade 3 000 dollar av
min pojkvän Paul till min första kollektion.
Intresset blev stort och jag började sälja mina
kontorsvaror till butiker i Australien och via
min internetbutik.
HUR SER DITT ARBETE UT IDAG?
– Efter att ha startat ett företag från början
och i stort sett gjort allt från design och
bokföring till att packa beställningar och vara
butiksbiträde så har jag nu mitt drömjobb
som Creative Director och överser all design.
Jag älskar att ägna mig åt den kreativa delen
av företaget och att designa nya produkter.
Jag sitter också med i vår styrelse och i
ledningsgruppen. Som egen företagare
engagerar jag mig i de ﬂesta delar av företaget,
men design är min passion och mitt ansvar.
HUR ÄR DET ATT ARBETA UTOMLANDS?
– Jag har bott i Australien i 16 år nu och trivs
superbra. Enda nackdelen är att det är så långt
hem. Jag är väldigt lyckligt lottad som bor i
Sverige två månader per år, juli och augusti,
och arbetar därifrån. Så jag har det bästa av
två världar.

”Gör något du
brinner för”
VAD HAR VARIT SVÅRAST?
– I början var det jobbigt att vara borta
från familj och vänner. Resan hem är lång
och tidskillnaden gör att man inte alltid
orkar åka hem för en kort period. Men jag
försökte vända alla negativa saker till positiva
drömmar. Och högt på önskelistan stod att
köpa ett hus i Falkenberg och bo där två
månader om året. Önskat och gjort; nu lever
jag mitt drömliv.
VAD HAR VARIT ROLIGAST?
– Att bygga upp mitt eget företag kikki.K
eftersom det fått mig att syssla med svensk
design, ha kontakt med Sverige och även
kontakt med många svenskar som bor här.
Vi har ﬂera svenskar som arbetar hos oss och
många kunder som är svenskar. Australiensare
älskar svensk design och australiensare och
svenskar trivs jättebra ihop. Sedan ﬁck jag
ett pris som jag tog emot av kungen på

Operahuset i Sydney.
KRISTINAS TIPS
– Mitt absoluta bästa tips, var man än bor
är att hitta något som man verkligen är
entusiastisk för som gör att man vill åka till
jobbet på måndag morgon. Livet är kort och
man tillbringar mycket tid på arbetet, så att
göra något man verkligen brinner för är det
viktigaste.

Kristina Karlsson
Ålder: 39
Familj: Förlovad med Paul Lacy, barnen
Axel 4 1/2 år & Tiﬀany 1 1/2 år
Yrke: Creative Director
Kommer från: Falkenberg
Bor just nu: Melbourne, Australien
Har bott: Tyskland, Österrike och USA
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TEMA: Sweor i karriären
VAR ÄR DU NU I DIN KARRIÄR?
– Jag har blivit känd för att utveckla en
speciell vävteknik, där en vävd realistisk bild
kan upplevas på långt håll. Detta är något
jag nu vill dela med mig och föra vidare
in i kunskapsbalken genom kurserna och
genom att låta mina elever ställa ut med mig.
Samtidigt hoppas jag kunna fortsätta utveckla
min egen konst.

“Marknaden i USA
är 27 gånger större
än i Sverige”

HUR ÄR DET ATT ARBETA UTOMLANDS?
– Min karriär hade varit otänkbar om
jag stannat i Sverige, men endast möjlig
därför att jag är född i Sverige. Marknaden
i USA är 27 gånger större än i Sverige.
Den amerikanska arkitektkåren på
sextiotalet var positivt inﬂuerad av svensk
och skandinavisk design. Mina vävnader
hamnade i många företags entréhallar, och
1973 ﬁck jag både American Institute of
Architects Craftsmanship Medal och hade
en separatutställning på Museum of Modern
Art i New York.
VILKA SKILLNADER SER DU MELLAN SVERIGE OCH
USA?
– I Sverige ﬁnns än intresset, kunskapen
om kvalitet och hantverk. I 40 år har jag
återvänt för att få mitt garn, mest ryaullen
som är unik i Sverige, spunnet och färgat på
Wålstedts Textilverkstad i Dala-Floda. Sedan
1975 har Alice Lund Textilier utfört 22 av
mina monumentaltextilier. – I USA ﬁnns
möjligheterna att få uppdrag. Som emigrant
är detta en drömsituation, att kunna behålla
en levande kontakt med sitt hemland, och
vara till nytta i båda länderna.
VAD HAR VARIT SVÅRAST?
– Att inte veta var man hör hemma.

Textilkonstnärinnan Helena Hernmarcks
bildvävnader pryder många stora
entréhallar runtom i USA och hon
har ställt ut sina textila konstverk på
Museum of Modern Art i New York.
Helena är säker på att hennes karriär
skulle sett annorlunda ut om hon
stannat i Sverige.
TEXT: ELSA MARÉCHAL, GÖTEBORG
FOTO: LARS DAHLSTRÖM

Helena Hernmarcks utlandsliv började redan
när hon var 14 år. Då valde hon att ﬂytta till
sin mamma, Kerstin Simon, som bodde i
London. Med engelskan inlärd återvände hon
ett tag till Sverige för sin textila utbildning
på Handarbetets Vänner och Konstfack.
Sedan 1980 bor och verkar hon i Ridgeﬁeld,
Connecticut, med sin man industri- och
möbeldesignern Niels Diﬀ rient.
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HUR KOM DU IN I DIN BRANSCH?
– Min ”bransch” är mer ett kall. När jag var
17 år tog min pappa, Carl Hernmarck, mig
med på ett besök hos Alice Lund och Soﬁa
Widén i Hytting utanför Borlänge. Dessa
två textilkonstnärer, särskilt Alice Lund,
inspirerade mig så med sin livsstil och sitt
yrkesval så att jag valde min bana där och då,
något som jag aldrig ångrat. Alice, liksom
Edna Martin, lärare på Konstfack och Astrid
Sampe, internationellt känd textildesigner
blev mina mentorer.
VAD BESTÅR DITT ARBETE AV?
– Jag är konstnär, har egen ﬁrma och
producerar mest stora bildvävnader och
främst till oﬀentlig miljö här i USA.– Jag
sköter min egen marknadsföring och PR,
varvar beställningarna med utställningar
samt samarbetar än idag med Alice Lund
Textilier, numera ägd av Frida Lindberg, 25 år.
Har sedan 2003 gett regelbundna tvåveckors
kurser, jag håller cirka en kurs om året.

VAD HAR VARIT ROLIGAST?
– Att känna att man hamnat rätt.
HELENAS TIPS TILL ANDRA SWEOR
•
Ta seden dit du kommer utan att förlora
din egenart.
•
Sikta på att berika det nya landets kultur
med den begåvning du har i bagaget
•
Fokusera på det du gör bäst, och gör
alltid det som är roligast först.
Helena Hernmarck
Ålder: 71 år
Familj: Man, Niels Diﬀ rient, industri- och
möbeldesigner
Yrke: Textilkonstnär
Kommer från: Gamla Stan i Stockholm
Bor just nu: Ridgeﬁeld, CT USA
Har bott: Stockholm, London, Stockholm,
Montreal Kanada, London, och Dorset UK,
New York NY, Ridgeﬁeld CT

De bygger broar mellan
svenskar och italienare
Agneta Söderström och Hilda Ljunghill har länge varit aktiva
i svenskkretsarna i Rom. För tio år sedan startade de en
resebyrå tillsammans, idag är många av deras anställda Sweor.
TEXT: ANN-MARIE KJELLANDER, ROM
FOTO: PRIVAT

Den resebyrå som Sweorna Agneta Söderström och Hilda Ljunghill,
startade i Rom för exakt tio år sedan heter Amicheitalia - ungefärlig
översättning blir ‘Italiens väninnor’ och det är faktiskt ett riktigt kul
namn som väl avslöjar deras avsikt. Båda två hade långa erfarenheter
av att arbeta i resebranschen både från Sverige och Italien. Ja, Hilda
hade i för sig läst ﬁlm på universitet och hoppades bli regissör så
resebyråarbetet kände hon först som ett tillfälligt jobb för att tjäna lite
pengar, medan Agneta hade tagit ﬁl kand. i statskunskap och språk
och egentligen drömde om en UD-framtid, men hon arbetade med
Jan-Erik Löwenadler för ferieskolan Svezia och även mycket för EF.
Agneta ﬁck uder sin uppväxt chansen att gå i skola på ﬂera håll och
lära sig många språk; erfarenheter som hon helt klart haft stor glädje
av.
Den resebyrå som dessa två startade för tio år sedan har idag åtta
anställda. Inte illa! På Amicheitalia ﬁnns nu SWEA Roms ordförande
Christina Hallmert, andra superaktiva Sweor som Ulrika Brunstedt,
Anna Cavallini, Katarina Grand och så har även en norska och en
danska fått jobb där.
Agneta säger skrattande att hon varit såväl kund som leverantör till
Italien och att det är lättare att vara kund än leverantör. Hon har helt
enkelt rört sig på alla sidor av turismen. Under EF-tiden skickade hon
italienare på språkkurser till Sverige, medan hon nu ju skickar svenskar
till Italien.
Det är roligt, säger hon att genom att verkligen känna två folk så väl,
kunna göra saker som får dem att passa ihop. Svenskarna kan vara
jobbiga och kräva middag klockan 18 vilket är otänkbart i Italien, där
det är middag tidigast klockan 20 och svenskarna kan till och med vilja
ha menyn för middagen nerskriven ett år i förväg! Men nu vet töserna

på Amicheitalia hur man skall behandla dessa olikheter och liksom
smälta ihop dem.
När jag träﬀar Agneta på kontoret i Rom är hälften av “Italiens
väninnor” på semester. Vi sitter och pratar i ett av arbetsrummen i
den kanske inte så stora men ändå mycket ljusa, luftiga och härliga
arbetslokalen i centrala Rom mitt inne i tysta ganska, bilfria kvarter.
Men det är klart, vi ses i augusti, den stora semestermånaden i Italien.
Faktiskt en månad då man kanske, trots värmen, borde ta sig till Rom
för att få njuta av staden, tom på merparten av sina innevånare. Och
bilar!
När Agneta kan ta sig lite ledigt åker hon gärna till sitt hus på landet
i Umbrien just av längtan efter lugn, tystnad, natur och frisk luft.
Ibland räcker det för henne att bara tänka lite på detta ställe och så
känner hon sig som en ny människa, säger hon. Samtidigt upphör hon
aldrig att söka upp nya saker i Rom och resten av Italien, att gå på
utställningar och följa med vad som händer inom kultur, mat och vin
för att hela tiden kunna erbjuda sina svenska resenärer riktigt speciella
upplevelser.
Det var Agneta och Hilda som ﬁxade allt boende och ätande och
utﬂyktande för det fantastiska SWEA-världsmötet i Rom 1999. Allt
var strålande och allt var Agnetas förtjänst men hon syntes liksom
aldrig. Det var också Agneta som var min stora hjälp, när jag ﬁck för
mig att vi skulle starta SWEA i Rom 1993. Det var hon som hjälpte
mig, inte bara att ﬁnna en ﬁn lokal och god middag till invigningen,
men framförallt med det stora jobbet med att ringa runt på gamla fasta
telefoner till dem som skrivit på en lista vid kyrkans julbasar att de vore
intresserade i fall vi startade en SWEA-avdelning i Rom. Ojoj, vilket
jobb det var, när varken mejl eller mobiler fanns.
Alla verkar glada på Amicheitalia, Agneta och jag snackar på, men de
tre som inte är på semester jobbar oavbrutet, helt koncentrerade på sina
uppgifter. Det är verkligen roligt att få binda ihop Sverige och Italien,
länder som de känner och älskar och de gläds åt att kunna intensiﬁera
kontakterna dem emellan. Ok det är ett jobb, men ett jobb fyllt av
glädje i hjärtat.

FOTO: FRÅN VÄNSTER PÅ ÖVERSTA RADEN: AGNETA SÖDERSTRÖM,
SOLVI CATULLI (EJ SWEA), KATARINA GRAND, ANNA CAVALLINI, ANNI
KNUDSEN, HILDA LJUNGHILL, ULRICA BRUNSTEDT, CHRISTINA HALLMERT,
ORDFÖRANDE SWEA ROM
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SWEA Professional bjöd på en kväll
med Glitter och Glamour!
NICOLE CASPERSON, YVONNE ERICSSON, BETTY LIN, MONA SLOTH OCH ERIKA BADAL

Efter ett och ett halvt år med SWEA Professional kan
vi konstatera att det var en helt rätt satsning.
Det behövdes en grupp för den yrkesverksamma
kvinnan.
TEXT: URSULA HULTQVIST, SAN FRANCISCO
FOTO: CHARLOTTE FERREY OCH ANKI VINNERÅS, SAN FRANCISCO

Det är en speciell tid när man börjar få lite mer tid för sig själv igen,
barnen är lite äldre, hunden ligger hellre på soﬀan än hänger med på
raska promenader och till och med mannen vet hur man rostar bröd
och kan hitta mjölken till kaﬀet utan hjälp! Det blev inte en grupp för
karriärister, istället växte det fram en grupp med underbara kvinnor
som har så mycket att ge till varandra och samtidigt har ett stort behov
av vidareutveckling och skapande av nya nätverk. Ryktet spred sig
snabbt i San Francisco Bay area och SWEA San Francisco ﬁck många
nya medlemmar som sökte sig till SWEA just för att kunna delta i
SWEA Professionals aktiviteter. SWEA San Francisco passerade just
400-strecket och har numera 404 medlemmar!
En av de styrkor som är väldigt tydliga är just samhörigheten
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man känner med andra svenska kvinnor. Vi har ju alla en liknande
bakgrund och vi delar framförallt samma kultur. Vi har alla fått vaccin
mot mässling, röda hund, TBC men så ﬁck vi också en extra spruta
som hette Jantelagen. Den får man bara om man är svensk och den
injektionen blir man inte av med så lätt! Det är kanske extra påtagligt
om man bor i USA? Här är alla störst, bäst och vackrast, men det
ﬁnns ändå en ödmjukhet i det. Man är ingen hemsk människa för att
man tror på sig själv, det är ok att vara bra och man får tycka det om
sig själv. Men det är lite svårt för oss svenskar ibland. Man ska ju inte
”sticka ut” och hujeda mig den som säger ”Hurra vad jag är bra!”.
Men skam den som ger sig. Vi är ju bra! Vi är ju minst lika bra som
alla andra, om inte bättre? Otaliga framgångsrika startups kommer
från Sverige, Spotify och Skype är två exempel. Men vi måste bli
bättre på att säga det också. Så SWEA Professional försöker skapa
event som hjälper våra medlemmar att utvecklas, både socialt,
yrkesmässigt och även på det mer personliga planet.
Tidigare under våren 2012 besöktes huvudkontoret för LinkedIn och
våra medlemmar i SWEA ﬁck lära sig mycket om hur man på bästa
sätt skapar sig en proﬁl på LinkedIn. Social media och LinkedIn är
dina främsta verktyg, tillsammans med ditt kontaktnät, för att hitta
ditt drömjobb. Det var ett mycket lärorikt besök, men när vi alla

ANNA SANDGREN OCH JOHANNA NILSSON

URSULA HULTQVIST

uppdaterat våra så kallade proﬁler så insåg vi ju att det såg ju inte
så värst professionellt ut med den där semesterbilden vi tog 1988
på Rhodos som proﬁlbild på LinkedIn. Det kan ju också verka lite
konstigt att vi har 30+ års erfarenhet från IT-branchen, men endast är
21 år på bilden!

inte minst, vilken talang våra SWEA-tjejer hade för kvällens uppdrag!
– Jag har lärt mig så mycket. Som egenföretagare har jag även hittat
många bra kontakter för min verksamhet och jag tror faktiskt inte jag
har missat ett enda event med SWEA Professional sedan de startade i
juni 2011, säger Helene Nilsson!

Vi behövde en proﬀsfotograf helt enkelt! Ett frö såddes och vårt event
blev tillslut en fantastisk kväll där vi blandade mingel med ost och vin,
blev sminkade av proﬀsiga sminköser samt ﬁck varsin bild tagen av
en professionell modefotograf. I efterhand ﬁck vi veta att det här var
det roligaste jobb fotografen någonsin hade gjort. Vi tordes inte fråga
varför. Men vi vet ju alla att SWEA har ett rykte om sig att vara himla
kul!

På agendan för höstens program står bland annat en föreläsning med
Brad Warga. Brad var senast verksam som ‘Vice President Recruiting’
på Salesforce.com, ett företag som Forbes utnämnt till världens fjärde
snabbast växande teknikföretag. Föreläsningen har temat ”Hur du får
ditt drömjobb genom Social Media”. Ett event som många väntar med
spänning på!

Med persikofärgade kinder och rosaglittrande läppar satte vi oss sedan
ned för att lyssna till Betty Lin, en modekonsult, som berättade om
vikten av att ”Dress for Success”. Vad har man på sig på en arbetsplats
idag? Klär man sig olika inom olika branscher? Vad har man på sig på
en jobbintervju? Och jag som är tjock om magen, hur ska jag klä mig?
Kvällen avslutades med en modevisning där våra egna medlemmar var
mannekänger och visade kläder från GreenBlackDress, ett företag som
inriktar sig på ekologiska kläder. Vilket jubel från kvällens gäster, och

SWEA Professional har fått växa fram och har nu börjat hitta sin
form. Det skulle vara väldigt roligt om ﬂer lokala avdelningar är
intresserade och att vi på sikt kan utbyta erfarenheter med varandra.
Hör gärna av dig till oss i San Francisco, vi välkomnar gärna idéer och
ett utvidgat systerskap!
För mer information:
ursula.hultqvist@gmail.com
BRITT-MARIE MERTZ
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På lördagskvällen var det dags för
galamiddagen som vi alla väntat på och där
vi också ﬁrade SWEA-Paris 25-årsjubileum.
Vi var drygt 140 Sweor under samma tak
och evenemanget inleddes med musik av
några SWEA-män följt av svensk musikalisk
underhållning och allsång under middagen.
En av kvällens höjdpunkter var naturligtvis
när vår internationella ordförande Margaret
Sikkens Ahlquist presenterade Årets Svenska
Kvinna, företagaren och kläd-designern
Filippa Knutsson. Filippa svarade med ett
mycket uppskattat och trevligt tacktal.
Elena Balzamo, översättare av svensk
litteratur till franska mottog SWEA Paris
donation 2012 av dess ordförande Ann-Soﬁe
Cleverstam Wikström.
Söndagen var en dag för avkoppling och
social samvaro för alla, styrelsemedlemmar så
väl som gäster. Två utﬂykter fanns att välja på.
Först en resa till Champagnedistriktet med
vinprovning och lunch inkluderat. Vi som var
med ﬁck lära oss om olika metoder att göra
Champagne, om druvsorter och om hur man
får in bubblorna i ﬂaskan.
Det andra alternativet var en tågresa till
Versailles, Solkungens palats. Tågresa,
guidning och lunch uppskattades till den
grad att en stor grupp glada kulturella Sweor
stannade längre och njöt av spelande fontäner
och klassisk musik i den undersköna parken.
På självständigt SWEA-vis tog de sig hem på
egen hand.

RM och ÅSK-utmärkelsen
i Paris
SWEA Paris var värd för MEMAs
regionmöte 2012. Mötesdagarna
var mycket välbesökta med nästan
200 anmälningar spridda över alla
aktiviteter.
TEXT: ANN WINSTANLEY, PARIS
FOTO: KERSTIN ALM, LOS ANGELES

Besöket inleddes med ett glatt
välkomstmingel på Svenska Klubben, där
SWEA Arts konstverk ed motivet Kärlek
kunde beundras på väggarna och där det bjöds
på snittar, vin och viskonst.
Mötesdagarna var uppdelade på traditionellt
vis med förmöte för regionstyrelsen på
fredagen och det öppna årsmötet på lördagen.
Ett antal Sweor hade anmält sitt intresse
och kom och lyssnade bl.a. vår IO Margaret
Sikkens Ahlquist och MEMAs tidigare RO
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Maude Vännman och Monica Hallworth. Det
var ett inspirerande möte där kul idéer och
kloka tankar framfördes.
På båda mötesdagarna ﬁxade SWEA
Paris festkommittée lunchen med fräscha
sallader och wraps en dag och supereleganta
smörgåstårtor med blomdekorationer den
andra. Ännu ett bevis på SWEA-kvinnors
entusiasm och mångfasetterade kunskaper.
För de Sweor som inte ville närvara vid möten
hade stadsrundturer, guidade promenader
i kända Paris-kvarter och museibesök
anordnats. Bland annat besöktes det ﬁna
Musée Baccarat och Musée d’Orsay. En kväll
samlades 127 glada och pratsamma Sweor till
middag uppe i Montmartre. Där åt vi en god
måltid, drack vin och lyssnade till en fransk
duo som spelade och sjöng typiskt franska
sånger av bland andra Edit Piaf och Charles
Trenet.

FILIPPA KNUTSSON - ÅRETS SVENSKA KVINNA
2012 - JURYNS MOTIVERING: FILIPPA KNUTSSON
FÅR UTMÄRKELSEN FÖR SITT FRAMSTÅENDE
ENTREPRENÖRSKAP SOM BIDRAGIT TILL SVENSK
KLÄDINDUSTRIS UTVECKLING, SPRITT GOODWILL
FÖR SVENSK DESIGN OCH FÖRETAGSAMHET BÅDE I
SVERIGE OCH UTOMLANDS.

Sverigemiddag i Sundets pärla

Det var ett späckat program i Helsingborg med omnejd när
Sweor från när och fjärran mötte upp för den traditionella
sommarmiddagen och stipendieutdelningen.
TEXT: AJA ÖHMAN, SOUTH FLORIDA
FOTO: KERSTIN ALM, LOS ANGELES

SWEA Örestad som stod värd för årets Sverigemiddag. Evenemanget
som hade ett lockande program med både god mat och intressanta
besök ägde rum i Helsingborg den 8 till 10 augusti. Som vanligt skulle
vi få chansen att träﬀa gamla vänner och knyta nya bekantskaper.
Det gjorde att ett stort antal Sweor från när och fjärran mötte upp
i Sundets pärla, som Helsingborg också kallas. Värdinnorna hade
dessutom lyckats ordna härligt väder, en verklig bedrift denna sommar.
Programmet startade med mingel på onsdagskvällen. Det minglades,
dracks bubbel och åts av en otroligt god och generös buﬀé. Stämningen
var snabbt i topp på Grand Hotell.
Klockan nio nästa morgon stod Lasse parkerad utanför hotellet med
”sin” veteranbuss som tog oss på utﬂykt. Lasse i sin grå linnekostym,
”chauﬀörsmössa” och vältvinnade mustasch passade perfekt ihop
med bussen och rattade oss vant och säkert runt i Helsingborg med
omnejd. Inte helt lätt kan tänkas med den stora ratten på ”fel” sida. Vi
blev kunnigt och intressant guidade i bussen och lärde oss mycket om
Helsingborg och dess historia. I det lilla charmerande ﬁskelägret Råå
ﬁck vi lära oss att bor man där bor man på Råå och inte i. Men någon
ö är det inte.
Första stoppet blev på Wallåkra Stenkärlsfabrik där Åsa Orrmell, en
mycket entusiastisk ägare, tog emot oss och engagerat berättade om
brukets historia. Wallåkra var för undertecknad en ny bekantskap
och ett mycket trevligt utﬂyktsmål. Där tillverkas de bruna krus som
kanske mest förknippas med Höganäs.
Nästa mål var Soﬁero där det snabbt packades upp kaﬀe och SWEA-

bakade muﬃns på parkeringen innan vi gick in i parken. Härligt!
Vi delades upp i två grupper och blev ﬁnt guidade i den vackra
trädgården.
Klockan fem var det dags för stipendieutdelning i Helsingborgs
rådhus. Vi blev mycket trevligt mottagna av Helsingborgs
kommunalråd och bjudna på snittar och bubbel. De två lyckliga
stipendiaterna, Annelie Schlaug (Agneta och Gunnar Nilssons
stipendium för studier av interkulturella relationer) och Dominic
Matthew Hinde (SWEA Internationals stipendium för forskning i
svenska språket, litteraturen och samhället) presenterades och mottog
varsin check på vardera $10 000.
En kort promenad tog oss till Parapeten, som byggdes till H55utställningen och har ett fantastiskt läge alldeles vid Öresund. Där
serverades middagen, och vilken middag sen. Underbart god mat,
generöst med vin och ﬁn service. Därtill en vacker solnedgång, ﬁna
uppträdanden, lotteri, som klarades av snabbt och en härlig stämning,
vad mer kunde man önska sig?
Örestads-Sweorna med ordförande Siv Arvelid i spetsen har all
anledning att känna sig mycket nöjda med Helsingborgsdagarna.
Stort tack till dem och till alla generösa sponsorer! forts nästa sida
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FRÅN VÄNSTER: VID VÄLKOMSTBORDET STOD ANN-CHRISTINE LUNDSTEDT, INGRID LÖÖB, LISELOTT ARU, LOLA HILL. SIV ARELID, KERSTIN DENKER, SUSAN BOMANMOMAN. UTSIKT ÖVER SUNDET OCH HELSINGÖR. GUNILLA RAMELL, GÖTEBORG OCH CATHARINA ERICSSON, MALMÖ. STIPENDIATEN DOMINIC MATTHEW HINDE OCH
MARGARET SIKKENS AHLQUIST. SWEOR I DET VACKRA RÅDHUSET. LASSE OCH BUSSEN. AGNETA NILSSON OCH KAJSA HALLBERG, STIPENDIAT 2007.
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SWEAs Flerspråkighetsprojekt
AMANDA OCH WILDE

internetanvändning under arbetstid,
försäkringar och arbetsuppgifter deﬁnieras.
Detta kan bespara både värdfamiljen och
au pairen obehagliga överraskningar. Som
arbetgivare har man skyldighet att ta reda på
vad som gäller i landet man bor i.
För familjer som bor i städer där au pairen
förväntas köra bil, är det viktigt att vara tydlig
med vad som gäller för bilkörning både med
och utan barn. Till exempel är användning
av mobilen när man kör bil förbjudet i
många länder. Ange också i kontraktet om
de eventuellt får låna bil på helgerna, och
hur detta ska regleras. Detta kommer att
underlätta och vara till stor hjälp.

Svensk au pair –
bra för ditt barns språkutveckling
En svensk au pair kan vara till stort stöd
i en utlandssvensk familj. Här berättar
Lena Normén-Younger om vad man ska
tänka på innan man anställer en au pair.
AV: LENA NORMÉN-YOUNGER, VANCOUVER

Det ﬁnns många råd om hur man kan
stödja svenska barn att lära sig svenska när
de bor utomlands. De mest generella råden
är att prata svenska redan från början, att
använda språket på ett konsekvent sätt genom
att knyta det till en speciell person eller
situation, att repetera på svenska om barnet
inledningsvis pratar på det utländska språket
samt att skapa en svensk miljö runt barnet.
De första funderingarna över hur man vill
att barnet ska kunna ta del av ens språk och
kultur formas under barnets första levnadsår.
Då har man redan kommit en bit på väg i sitt
barns språkutveckling. Många yrkesarbetande
mammor eller hemmamammor med ﬂera
barn väljer att anställa en svensk au pair.
En svensk au pair kan vara en otrolig
tillgång både när det gäller både avlastning
i hemmet och barnens språkutveckling. Det
krävs dock att familj och au pair passar ihop
personlighets- och värderingsmässigt. Som
värdfamilj måste man också vara väl medveten
om hur vikigt det är att före anställningen

berätta om de förväntningar man har på sin
au pair.
Oftast sker anställningen efter intervjuer
via Skype eller per telefon utan att man har
träﬀat den blivande au pairen. Man måste
våga ställa många frågor eftersom detta är en
person som man ska dela sitt liv med under
ett år.
Intervjun bör vara ett öppet samtal som
guidar båda parter och hjälper dem avgöra om
sannolikheten är stor att de kommer att trivas
ihop.
När man kommit överens om anställning,
skrivs ett kontrakt i vilket arbetstimmar,
lön, kontraktslängd, reseersättning,

En au pair som hela familjen trivs med blir
som ett storasyskon för barnen, en extra
svensk samtalspartner i hemmet och en
avlastning i hemmet under de år man ofta
känner att man bor alldeles för långt bort
från sin egen familj. Om man inte hittar rätt
person blir det till stress både för värdfamiljen
och au pairen. Vi är alla olika och det ligger
i båda parternas intresse att försöka avgöra
om man passar ihop. Mina barn har haft fyra
extra storasystrar: Emma från Ekerö, Josse
från Rossö, Christine från Helsingborg och
Amanda från Göteborg. Överlag har det
fungerat bra, men visst har det förekommit
konﬂikter och skillnader i förväntningar
som varit jobbiga både för dem och för oss.
I sådana situationer är det bra att fundera på
vad som är viktigast. För mig har det alltid
varit hur mina söner mår och den relation
som våra au pairer har haft till dem. Svenskan
har alltid varit deras gemensamma språk. Våra
au pairer har varit en extra källa till svensk
språkinlärning, men särskilt tacksam har jag
alltid varit över att se det varma förhållande
som växt fram mellan barnen och au pairerna.
Att ha en au pair är ett jättebra sätt att berika
den svenska miljön runt ens barn. MEN, det
ﬁnns inga genvägar – man måste själv också
prata svenska! Ett stort tack till Emma, Josse,
Christine och Amanda, för all tid och kärlek
ni har gett mina barn.
CHRISTINE, THOR OCH WILDE
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SWEAs Flerspråkighetsprojekt
föräldrarna väljer att prata med barnen.
Det är orimligt att förvänta sig av en ung
och eventuellt outbildad person att ta sig
an barnens språkinlärning, om man själv
inte är konsekvent i hur man använder
sitt eget språk med barnen.

EMMA OCH THOR

Tips inför au pair-intervjun
•

•

Fråga om den blivande au pairens
tidigare erfarenhet av att passa små eller
äldre barn. Att ha erfarenhet av svensk
förskola eller passning av andras barn
är värdefulla kvaliﬁkationer. Det tar tid
att förstå hur många faror småbarn kan
utsättas för, om de inte tas om hand av
någon med tidigare erfarenhet.
Prata mycket om förväntningarna
gällande svenska språket. Ibland anställer
utlandssvenska familjer en au pair med
förväntningen att det är hon som ska
lära barnen svenska. Detta fungerar
sällan. Svenska börjar med det språk

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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•

•

Diskutera olika situationer för att se hur
den intervjuade förhåller sig till barn och
deras fostran. Om man arbetar heltid
kommer au pairen att tillbringa mycket
tid med barnen och ha en stor påverkan
på deras beteende och välmående. Man
bör gå igenom områden som konﬂikter,
farligt beteende, matvanor, läggdags,
sovvanor, läxläsning etc. Det gör det
lättare att bedöma om ens åsikter om
uppfostran kommer att stämma överens.
Ett exempel på en fråga man bör ställa
rör barn som inte lyssnar på den vuxne
när de är ute bland mycket traﬁk. Fråga
au pairen vad hon skulle göra om hon var
bredvid en stor väg och barnet vägrade
hålla handen: Vad gör du då? Vad säger
du? Vad gör du om barnet fortfarande
inte vill lyssna?

•

Man kan inom vissa gränser fråga om
livsstil och fritidsintressen. Om man
själv är en person som tycker om att vara
utomhus och man intervjuar någon som
föredrar att titta på TV eller surfa på
Facebook, kanske det inte helt stämmer
mellan parterna. Det är viktigt att
kommunicera förväntningar på fysiska
aktiviteter. Om man har en au pair som
själv är aktiv, kommer barnen också röra
på sig med henne. Någon som föredrar
att baka och laga mat kommer att lära
barnen detta. Vissa saker kanske passar
bättre än andra i ens familj.
Informera om familjens matvanor och
om vad den föredrar att äta. Om man
till exempel föredrar vegetarisk mat
och försöker anställa en au pair som
inte tycker om grönsaker, så bör båda
parterna få ta ställning till vad ett år
tillsammans vid matbordet kan innebära
för utmaningar. Samma sak gäller
rökning, där man i de ﬂesta länder har

VILL DU OCKSÅ
ANNONSERA I SWEA
FORUM?
SKRIV TILL:
ADVERTISING@SWEA.ORG

JOSSE OCH WILDE

rätt att kräva rökförbud på arbetstid och
i sitt hem.
•

En bra fråga att ställa vid intervjun är
”Varför vill du vara au pair ett år?”. Om
personen man intervjuar svarar ”för
att det är ballt”, eller ”för att de tror
att det är bra för deras egen personliga
utveckling”, fundera lite över deras
prioriteringar och mognadsnivå. Hon
kommer att ha ansvar för det dyrbaraste
man har under ett helt år. Som förälder
bör man ha en uppfattning om huruvida
au pairen förstår sitt fulla ansvar.

Tack till SWEA Vancouvers HR-specialist Soﬁa
Agelén-MacKenzie och till språkgranskaren
Silva Kraal.
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Australien får tillökning
ambassaden i Canberra. Hon var också snabb att säga att ambassaden
skulle sponsra en invigning, både med kontanter, kontakter och
närvaro! Jag blev riktigt peppad av att höra så många positiva
kommentarer om öppnandet av SWEA även om inte alla exakt visste
vad det var. Jag tog kontakt med den ena svenskanknutna institutionen
efter den andra. Jag ville också ha med någon från näringslivet
och ﬁck kontakt med svenska Kristina Karlsson som har butiker
med kontorsvaror över hela Australien, kikki K; och som vunnit
många priser för sin företagsverksamhet. Hon donerade vouchers
till alla deltagare på invigningskvällen och ställde sedan upp på en
företagspresentation med dryck och tilltugg som första aktivitet för alla
Sweor i en av hennes butiker.
Men jag går händelserna i förväg! Ännu hade vi inte öppnat och jag
satte upp lappar om invigningsdatumet för SWEA Melbourne redan
fem månader före startdatum 29 augusti. Den sista månaden tryckte
jag upp små inbjudningar och delade ut till svenska skolans föräldrar
och på svenska kyrkans olika evenemang.

CATARINA HANSSON, JENNIFER GRAHN OCH LISA JAHRSTEN

Jag öppnade snabbt en swea.melbourne facebooksida där jag lade in
invigningen och det trillade in anmälningar till kvällen in i det sista.
Samtidigt öppnade jag ett mailkonto: swea.melbourne@gmail.com.
Att starta SWEA i Melbourne hade hela tiden varit tanken sedan
ﬂytten från Kuala Lumpur till Melbourne blev aktuell för familjen.
Den hjälpen jag ﬁck av SWEA när jag ﬂyttade till Malaysia från
Sverige var, som vi alla Sweor har erfarenhet av, mer eller mindre
ovärderlig. Redan i Sverige ﬁck jag kontakt med några oerhört
hjälpsamma Sweor som ställde upp på samtal via skype och svarade
på alla tänkbara frågor. Genom SWEA har jag fått vänner för livet
med liknande erfarenheter. Då jag gick med i SWEA KLs styrelse,
först som programgruppsansvarig och sedan som ordförande, ﬁck
jag en bred inblick i alla områden där SWEA medverkar. Alltifrån
stora samarbeten med ambassad och liknande till den underbara
känslan av att få donera en låda med översatta nya svenska barnböcker

Det blev en rivstart för SWEAs nya satellitavdelning i
Melbourne med 60 medlemmar redan vid invigningen. Här
berättar initiativtagaren Jennifer Grahn hur allt började.
TEXT: JENNIFER GRAHN, MELBOURNE
FOTO: EBBA JANSON OCH CATARINA HANSSON, PERTH

– ”Hej, är det du som är Jennifer Grahn”, frågade Anna LindbladAxerup, prästen i svenska kyrkan.
– ”Ja”, sa jag.
– ”Vad bra, jag har precis pratat med Lisa Jahrsten från Perth om
att bli medlem i SWEA och då nämnde hon att du ﬂyttat hit och
funderade på att starta SWEA här”.
– ”Ja vad kul”, sa jag igen och blev förbryllad över att hon tog upp
ämnet. Ville hon inte att alla aktiviteter skulle vara knutna till kyrkan?
Vi började prata om SWEA och hon sa direkt att svenska kyrkan
gärna skulle stödja oss om vi till exempel ville vara i deras lokaler på
invigningen. Vi var båda överens om att det är nödvändigt med olika
svenska grupper när man är så långt bort hemifrån. Hon tipsade om
svenska skolan som hade e-postadresser till många av svenskorna och
hon satte mig i kontakt med andra nyckelpersoner.
Så började startfasen att öppna en SWEA avdelning. Den andra
personen jag pratade med var Katarina Prime Linmarker på svenska

ANNA NORDSTEDT OCH KRISTINA KARLSSON
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sjuttio gäster kom till invigningen av SWEA Melbourne. När kvällen
led mot sitt slut och det sista på ost- och charktallrikarna var uppätet
hade vi 60 medlemmar och vi blir bara ﬂer. Många har kommenterat
att öppningskvällen var välorganiserad och det tror jag bidrar till det
stora och snabba medlemsantalet men framförallt handlar det om den
positiva inställningen hos alla Melbourne-Sweor – yngre som äldre!

till ﬂyktingbarn som knappt får se solen. Om detta och mer därtill
berättade jag på invigningen av SWEA Melbourne. Där fanns också
Teresia Fors från svensk-australiska handelskammaren som höll
ett fantastiskt tal om svenskheten och värdet av organisationer som
SWEA. Hon hade ﬂugit in från Sydney. Lisa Jahrsten, ordförande
SWEA Perth, som jag haft nära kontakt med ända sedan startfasen
samt Catarina Hansson, vice ordförande och medlemsansvarig för
SWEA Perth var också på plats. De hade tagit tre dagar ledigt för att
ﬂyga över och hjälpa till med för- och efterarbetet. De höll en mycket
underhållande PowerPoint-presentation om SWEA Perths aktiviteter
och om sina erfarenheter av SWEA.
SWEA Melbourne startar som en satellitavdelning till SWEA Perth
och att ha någon närvarade från sin huvudavdelning var helt väsentligt.
De bidrog också med sponsring av invigningen vilket även SWEA
International gjorde.

Jag tror att Asien har stor potential att öppna ﬂera nya SWEAavdelningar. Det ﬁnns engagerade Sweor som ﬂyttat till bland annat
Indien och Indonesien där SWEA inte ﬁnns. Vad vi kan göra är att
inspirera och hjälpa initiativtagande Sweor att våga prova samt avsätta
visst stöd för att öppna nya avdelningar. Kanske till och med starta en
”Fond för nya avdelningar”?

SVENSKA KYRKANS LOKAL, TOORAK HOUSE I MELBOURNE

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

Kontakta Viveka Kjellgren

VILL DU OCKSÅ
ANNONSERA I SWEA FORUM?
SKRIV TILL: ADVERTISING@SWEA.ORG


     
   
       

Licensierad Fastighetsmäklare

“My Professionalism,

Your Peace of Mind”

A: 203.227.4343 M: 203.984.2499
E-mail: kjellgrenv@raveisre.com
www.VivekaKjellgren.com
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Läkaren Ulla Zachrisson höll ett
föredrag för London-Sweorna om sitt
arbete inom palliativ vård och hur man
hanterar tiden innan någon dör.

Hon hjälper i livets slut

TEXT: EMELIE KRUGLY HILL, LONDON
FOTO: EMMA WIESLANDER

Ulla Zachrisson är van vid att prata om
döden. Hon har nämligen gjort det i drygt
25 år. Vi är en liten skara Sweor som har
samlats i en kontorslokal i centrala London
för att lyssna på Ulla. London är sedan en
tid hennes nya hem. Hon är läkare inom
palliativ onkologi, cancerspecialist och
specialist på smärtlindring. Nyligen lämnade
hon en lång karriär som överläkare på den
palliativa enheten vid Stockholms sjukhem,
en av Skandinaviens största palliativa kliniker,
bakom sig. Ulla har i sitt yrkesverksamma
liv hjälpt obotligt sjuka in i döden. Dagligen
mött människor som beﬁnner sig i sitt livs
största kris, där kaos och ångest råder. Hon
har under sin resa också medverkat som
sakkunnig i svenska tv- och radioprogram och
har en unik insikt i ämnet.
Hur hanterar man att livet går mot sitt slut
och hur förbereder man sig och kan man
egentligen göra det? En god död, existerar
den? ”Döden en del av livet”. Ämnet kring
föreläsningen är laddat, ja, rent av ruskigt men
nödvändigt att våga prata om i vardagen.
– Vi undviker gärna att prata om vår död,
kanske för att det är så svårt och oundvikligt.
Astrid Lindgren inledde alltid sina dagliga
samtal med sin syster genom att först
ventilera: ”döden, döden, döden”. Sedan var
det avklarat, kanske något som vi kan ta
lärdom av, inleder Ulla.
Ulla har ett märkvärdigt lugn runtomkring
sig. Hon talar om detta svåra och oundvikliga
på ett mjukt och behagligt sätt och lyckas
med att sätta begripliga ord på de känslor
som dyker upp inför en nära och älskad
anhörigs sista tid. Den palliativa vårdens syfte
är att förhöja livskvaliteten i livets slut och
underlätta döden och döendet.
– Vår ambition är att tillgodose fysiska,
psykiska, sociala och andliga behov. Vi skall
också ge stöd åt anhöriga. För att klara av allt
detta krävs ett välfungerande lagarbete samt
kunskap, lyhördhet, empati och närvaro.
En god död, ﬁnns den? Kanske, menar Ulla
och citerar psykiatrikern Avery Weisman: ”En
god död är den död en människa skulle välja
om hon kunde”.
Ulla berättar om alla de svåra besked hon
har tvingats ge under årens lopp. Patient och
anhöriga har alltid rätt att få veta men har
också rätt att slippa veta. En vanlig fråga Ulla

får är naturligtvis hur lång tid patienten har
kvar att leva. Det går aldrig att utmäta tiden,
menar hon.
Man kan istället beskriva den allvarliga och
kritiska situationen. Symptomlindring, främst
smärta, andnöd, illamående, oro och ångest
utgör den mest centrala delen av palliativ
vård. Behandlingen av svåra symptom har
utvecklats och förﬁnats de senaste 10-15 åren.
Dödsångest kan idag behandlas på ett
skonsamt sätt med rogivande läkemedel. Man
kan aldrig säga: ”Nu ﬁnns det inte mer att
göra”. I livets slut ﬁnns det oändligt mycket
att göra för att lindra och underlätta själva
döden. Närstående tar ofta på sig ett stort
ansvar, något som är underskattat, menar
Ulla. Därför är det mycket viktigt att hela
tiden stötta de anhöriga. Informera om och
förbereda dem på vad som kan hända härnäst
för att minska osäkerhet och otrygghet. Det
är också viktigt att de får känna att de är
närstående och inte vårdpersonal. Syftet är att
hela tiden försöka vara steget före.
– Vi får förstås uppleva mycket sorg, lidande,
ångest och utsatthet i vårt arbete. Men inte
att förglömma även många positiva, ﬁna
och starka möten och situationer. Skratt och
en hjärtlig och varm stämning gör att man
stundvis glömmer det svåra, reﬂekterar Ulla.
Hon berättar om en liten fyraårig ﬂicka som
just tagit avsked av sin mamma. Hon är
på väg att lämna rummet när hon plötsligt
stannar upp i dörröppningen, pussar sitt

älskade gosedjur och springer tillbaka till sin
mamma och lägger det bredvid hennes kind,
vinkar och går iväg med sin pappa.
– Det är viktigt att låta barn till svårt sjuka
föräldrar vara med så mycket som möjligt och
att ge raka svar på deras frågor, säger Ulla.
Hon poängterar också att döden är unik och
individuell för varje enskild person.
– Det är alltid lika svårt att ta beslutet att
avsluta en behandling; trots min mångåriga
erfarenhet är detta alltid ett otroligt
känsloladdat skede. När min far gick bort för
några år sedan ﬁck jag uppleva detta på nära
håll. Inte förrän då förstod jag på riktigt hur
oerhört starkt det var, och min ödmjukhet
förstärktes ytterligare genom detta. Det var
första gången som jag verkligen förstod vad
det innebär att en person som man älskar dör.
Intellekt, tankar, känslor och fantasi, allt som
gör oss levande försvinner. Det var en oerhört
stark känsla som jag inte var fullt medveten
om.
Ulla menar att i stort sett alla är rädda för
själva dödsögonblicket. Ingen skall behöva dö
ensam men sedan händer det tyvärr att döden
ibland kommer oväntat och snabbt.
– I själva dödsögonblicket är vi troligen helt
ensamma men förhoppningsvis trygga och
befriade från ångest och smärta. Att lämna
livet här på jorden, att lämna sina nära och
kära är ett enormt steg för alla människor
även för en hundraåring. forts nästa sida
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Jag har aldrig ångrat
mitt yrkesval
Nästa gång jag möter Ulla pratar vi
inledningsvis om hennes barndom och
ursprungsfamilj där det fanns en stor
värme och öppenhet.
Ett leende spricker fram när hon blickar
tillbaka. Hon visste tidigt att hon ville
bli läkare. Hennes karriär inleddes med
ett sommarjobb på BB då hon var 17 år.
Efter läkarexamen i Stockholm blev hon
mamma. Därefter satsade hon på geriatrik
för att senare övergå till palliativ onkologi,
obotliga cancersjukdomar. Hon arbetade
några år på Radiumhemmet för att erhålla
specialistkompetens i onkologi.
– Hade jag fått leva om mitt liv hade jag valt
samma bana. Jag har aldrig för en sekund
ångrat mitt yrkesval. Detta trots att det många
gånger har varit mycket tungt att bära på all
smärta, ångest och rädsla för det okända.
De svåra stunderna under hennes
yrkesverksamma liv har varit många. Under
slutet av sin karriär stod Ulla inför ytterligare
en känsloladdad utmaning. Kollegan Mona
Britton, professor och överläkare inom
invärtesmedicin kontaktade henne plötsligt
en dag. Hon hade fått diagnosen obotlig
lungsäckscancer och beskedet om en kort tid
kvar att leva. Ulla ﬁck uppdraget att vårda
Mona under den tid hon hade kvar.
– Mona var för mig på många sätt en
ledstjärna. Jag var mycket hedrad och tacksam
att hon vände sig till mig. Det var oerhört
tungt och känslomässigt svårt. Hennes
cancerform var aggressiv och smärtsam.

EMELIE KRUGLY HILL OCH ULLA ZACHRISSON

Smärtlindringen fungerade aldrig fullt ut. Det
var djupt olyckligt. Mona Brittons son, Claes,
skrev senare den starka och uppmärksammade
boken ”Min mamma är död” där Ulla
ﬁgurerar som Claes samtalspartner. De
träﬀades regelbundet under cirka ett års tid
och för Claes var detta en chans att få svar på
frågor som han ville gå till botten med.
– Vi hade många väldigt givande samtal.
Claes frågor ﬁck mig att tänka på ett annat
sätt och gjorde mig ytterligare ödmjuk. Jag
tror faktiskt att vi hjälpte varandra. Boken är
mycket ﬁn och respektfull och den kan säkert
hjälpa många som går och har gått igenom
samma sak, säger Ulla.
Om hon funderar mycket över sin död, är
förstås en självklar fråga. Nej, faktiskt inte, blir
svaret som kommer direkt och från hjärtat.
– Främst känner jag en stor ödmjukhet och

Nu lanserar vi SVT World via IPTV!

tacksamhet inför livet och givetvis hoppas
jag att denna känsla stannar kvar även i livets
slutskede, säger hon med eftertänksamhet.

ULLAS TIPS PÅ LITTERATUR
KRING ÄMNET DÖDEN:
•
•
•
•
•
•

Döden är livsviktig. Samtal inför
döden; Elisabeth Kübler Ross
Den utmätta tiden; Peter Noll
Sista året med Kalle; Barbro Beck
Friis
Livet kan inte vänta. Sabina och
draken; Sara Natt och Dag
Ett år av magiskt tänkande; Joan
Didion
Min mamma är död; Claes Britton

svensk tv världen över

Med kanalen SVT World får du en mix av populära
svenska program från Sveriges Televisions alla
kanaler, dygnet runt.
Nu kan du som tittare smidigt ta emot kanalen
SVT World oavsett i vilket land du bor, även utan
parabol. Som IPTV-tittare får du tillgång till ﬂera
tilläggstjänster som t ex Sveriges Radios alla
kanaler, väder och nyhetspuffar - direkt i din tv.
För mottagning av IPTV rekommenderar vi
en uppkoppling på minst 2 Mbit/s.
Mer info ﬁnner du på: svt.se/svtworld
Abonnemang: www.connova.se
Medlemsförmån: www.swea.org
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Gilla oss på Facebook!
facebook.com/svtworld

Svenskar i Världen bjöd på ett varierat program
CHRISTINA MOLITEUS, HANS ROSLING OCH
ÅSA LENA LÖÖF

I slutet av augusti höll Svenskar i
Världen sitt årsmöte följt av intressanta
föredrag. Årets Svensk i Världen,
professor Hans Rosling, drog en
stor och förväntansfull publik under
seminariedagen.

Annika Winsth, Nordea, Lars Heikensten,
Nobelstiftelsen och Anna Maria Corazza
Bildt, Europaparlamentariker. Alla talade
om oron över hur det ska gå för euron och
Europas ekonomi. Dagen innehöll även ﬂera
paneldebatter som skapade diskussion och
dynamik och visade på både misströstan och
optimism.

TEXT: ELSA MARÉCHAL, GÖTEBORG OCH
MAUDE VÄNNMAN, ÖRESTAD
FOTO: KERSTIN ALM, LOS ANGELES

Höjdpunkten kom när SVIV:s
generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist
och styrelseordförande Michael Treschow
presenterade Hans Rosling som 2012 års
Svensk i Världen. Hans Rosling är professor
i internationell hälsa vid Karolinska
Institutet. Han är framför allt känd som en
av initiativtagarna till Läkare utan gränsers
Sverigesektion 1993 och för sitt arbete
med webbplatsen Gapminder samt för sina
pedagogiska föredrag om global hälsa. Hans
Rosling har en förmåga att på ett roligt,
livfullt och pedagogiskt sätt förmedla statistik
och göra det till ett högst intressant ämne.
Åtskilliga varningsklockor ljöd beträﬀande
den ekonomiska kris som Europa beﬁnner
sig i idag. Och visste ni till exempel att
andelen svenskar i världen är 0,13 procent, att
Kina ligger på topp i världen när det gäller
15-åringars läsförståelse (Sverige hamnade
på plats 19), att vi nu är 500 miljoner EUmedborgare, att svenska kvinnor föder i snitt
1,93 barn och att om kvinnor och män i EU
arbetade lika mycket skulle BNP öka med 20
procent?

På Svenskar i Världens årsmöte handlade
mycket om ekonomin och liksom i SWEA
om bekymret med vikande medlemsantal.
Ordförande Michael Treschow berörde vårt
gemensamma framtida problem nämligen
det, att unga människor idag inte är med i
föreningar utan i stället nätverkar i vidare
cirklar. Kan vi i framtiden ersätta inkomsten
från våra medlemsavgifter genom att sälja de
tjänster som vi nu erbjuder våra medlemmar
gratis?
Även i år hade SWEA ett PR bord i samband
med SVIV:s Europaseminarium.
Det är ett bra tillfälle för oss att träﬀa
våra samarbetspartners och berätta om vår
verksamhet.
Vi hade vårt nya PR material och senaste
Forum med oss och många ville veta mera om
SWEA.
Seminariedagen vars tema var ”Europa –
skymning eller gryning” blev en fullbokad
dag med många intressanta föredrag.
Talarlistan var imponerande med bland
andra Birgitta Olsson, Europaminister,

GLADA SWEOR PÅ SVENSKAR I VÄRLDENS
ÅRSMÖTE
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SANNA GIBBS OCH PRINSESSAN CHRISTINA FRU MAGNUSON

Unga musiker och Sigrid Paskell-Stipendiat i Stallet
En vacker, men något sval, augustikväll i Stockholm samlades
medlemmar i föreningarna Svenskar i Världen, SWEA och
1,6 och 2,6 miljonerklubben till en gemensamt arrangerad
Tongivande Konsert.
TEXT: MAUDE VÄNNMAN, ÖRESTAD
FOTO: KERSTIN ALM, LOS ANGELES

där New York-Sweor stödde i bakgrunden och prinsessan Madeleine
sågs i publiken i Carnegie Hall.
Svenskar i Världens generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist
hälsade välkommen och miljonerklubbarnas Alexandra Charles var
kvällens konferencier.
Konserten inleddes med svensk folkmusik av en ”Låtgrupp”. In tågade
fem synnerligen unga och mycket skickliga violinister i daladräkter. Ett

Konsertlokalen Stallet är ett före detta stall som ligger vid, just
det, Stallgatan, den korta och hårt traﬁkerade traﬁkleden mellan
Strömbron och Nybroplan i Stockholm. Stallet är en vinkelbyggnad
till Musikaliska Akademien. Den ursprungliga stallarkitekturen lyser
igenom ombyggnaden till konsertsalong och ger en inbjudande och
mysig atmosfär. Akustiken är mycket god. Kvällens konsert var utsåld
till sista stol… och några stolar till.
Konsertens huvudaktörer var unga elever från Lilla Akademien, en helt
unik skola i Stockholm, där eleverna kombinerar allmän grundskoleoch gymnasieutbildning med yrkesinriktade musikstudier inom
västerländsk konstmusik. Många av skolans elever har efter examen
blivit antagna vid välrenommerade musikutbildningar i Sverige och
utomlands. Lilla Akademien ﬁrar i år 15 år som fullt utbyggd skola och
det blir en stor jubileumskonsert i Berwaldhallen nästa sommar.
Lilla Akademiens elever deltar ﬂitigt i prestigefyllda konserter ute i
världen och här hemma. I januari 2012 turnerade en grupp av skolans
elever i USA och gav konserter i Chicago, Washington och New York,
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LILLA AKADEMIN

MONA TUMBA, MARGARET SIKKENS AHLQUIST, ÅSA LENA LÖÖF OCH MAUDE VÄNNMAN

par av solisternas ålder var ensiﬀ rig. Sedan följde mer folkmusik i en
blandning av solistframträdanden och grupper. Publiken imponerades
storligen av barnens och ungdomarnas skickliga hantering av
instrumenten och deras musikaliska känsla i framförandet. Skolans
konstnärliga ledare, Nina Balabina, gratuleras varmt till elevernas ﬁna
inslag i kvällens konsert.

Alcina. Hon hänförde helt sin publik och ﬁck stående applåder.
Sanna började sina studier i musicals, men sadlade efter ett år om till
opera.

Så var det dags för SWEAs prisutdelning av Sigrid Paskells
Stipendium i Scenkonsterna. I år var det sångens tur och stipendiaten
är operasångerskan Sanna Gibbs, en förtjusande mörk skönhet från
Gävle. Juryns motivering löd: ”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.” Prinsessan Christina, fru Magnuson gratulerade och överräckte
diplomet till Sanna och av SWEAs ordförande Margaret Sikkens
Ahlquist mottog Sanna stipendiet på 10 000 dollar. I publiken
skymtade också jurymedlemmen Lill Lindfors.

Sedan tog Lilla Akademien och de unga eleverna över konserten igen.
Först ut var Ami-Louise Johnsson, ﬁol, som spelade Chaconne av T.
Vitali med Nina Baladina vid pianot. Nästa nummer ”Konsert” sats
1 av Neruda framfördes av Adam Hofvander på trumpet följt av ”A
Coeur Joie” spelad av Noah Hofvander på saxofon och ”Tango” med
Daniel Thorell på cello, alla tre ackompanjerade av Henrik Måwe vid
pianot. Så kom turen till Henriks eget vackra pianosolo, Debussys
”L’Isle Joyeuse”.
Och till sist Marcus Forss, 2007 års Paskell-stipendiat som använde
sitt Paskell-stipendium till två nya klarinetter, som han döpte till Sigrid
och Swea. Henrik vid pianot och Marcus på klarinetten framförde
”Concierto” sats 2 och 3 av von Weber, i en glad och lekfull, lite retsam
duett. Publiken njöt.

Sanna har i sommar framträtt i två roller, Papagenas och en tärnas, i
Trollﬂöjten på Conﬁdencen och till våren ska hon sjunga huvudrollen
Maria i West Side Story på Stockholms stadsteater. Ackompanjerad
av Henrik Måwe vid pianot framförde Sanna sedan med sin vackra
sopran och sin härliga inlevelse från topp till tå först Mozarts ”Dans
un bois solitaire” och sedan ”Tornami a Vagheggiar” ur Händels opera

Så var konserten till ända och vi alla drog oss ut till stallplan med
ett glas vin och minglade bland gamla och nya vänner på gårdens
kullerstenar, både mingel och vingel på högklackade skor, medan
sensommarnatten mörknade efter en mycket lyckad Paskell-ceremoni
inramad av en helt underbar konsert framförd av Sverige musikaliska
framtid.

Fråga våra Svenska hudläkare
anonymt på iDoc24®
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BLÖTA SWEOR EFTER NÄRKONTAKT MED NIAGARAFALLET

Grattis SWEA Toronto 30 år!
“Skriv en krönika om SWEA Torontos
30-åriga historia” bad ToRo30kommittén. “Javisst, självklart vill jag
dra mitt strå till stacken. Men 30 år på
två sidor, oj, oj - Håll i er, för nu går det
undan!”
TEXT: MARIA DAHLMAN, TORONTO
FOTO: KERSTIN ALM, LOS ANGELES

Låt oss ställa frågan: Vad är SWEA Toronto?
Att SWEAs syfte är att främja det svenska
språket samt sprida svensk kultur och
tradition vet vi ju, men detta kan göras på
många olika sätt. Så vad är SWEA Toronto
egentligen? Som en frivilligorganisation
blir den helt enkelt vad vi medlemmar gör
den till. Vi har alla lika stort ansvar för
att hålla organisationen levande, vital och
intresseväckande. Och jag blir fantastiskt
imponerad, och även lite stolt, när jag läser
om allt som har hunnits med, anordnats och
upplevts av Toronto-Sweor de senaste 30 åren.
1982, samma år som jag föds i
Stockholmstrakten i Sverige, så bildas i
sydöstra Kanada SWEA Toronto. Under
de följande åren när jag lär mig krypa, går
genom trotsåldern, och börjar uppfatta
världen omkring mig, så går den unga
SWEA-organisationen genom motsvarande
stadier av växtvärk och utmaningar. Jag har
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kärleksfulla föräldrar som tar hand om mig,
och på likande sätt gör de omsorgsfulla tidiga
SWEA-ordförandena, och övriga Sweor, stora
personliga uppoﬀ ringar i form av tid, pengar
och praktiskt arbete.
Louise Enhörning har i en skildring liknat
SWEA Toronto vid en vävnad. Jag tycker
detta är en förträﬄig liknelse. SWEA som
en unikt komponerad vävnad där man
fascineras av den kreativitet, strukturer
och färgkombinationer väven uppvisar.
Ibland uppstår ett virrvarr av garnändar
som man trasslar in sig i och slutligen
kanske lirkar fram till rätsidan för att låta
utgöra del i mönstret. Väven är, precis som
SWEA Toronto, ett pågående arbete. De
första SWEA-åren har av de dåvarande
ordförandena beskrivits som spännande,
roliga, jobbiga, intressanta och lärorika.
Fokus ligger då mycket på nätverkande,
trevlig samvaro och att försöka ﬁnna de som
delar Sweornas intressen. Redan tidigt läggs
grunden för ﬂera av de evenemang som än i
dag är årets höjdpunkter för SWEA Toronto.
Det främsta av dessa evenemang måste ju
anses vara julmarknaden. Denna dras igång
som ett sätt att sprida svensk kultur och
tradition, och blir en omedelbar succé.
Flera kontinuerligt pågående och ickeårstidsbundna aktiviteter kommer också tidigt
igång. Syjuntor tråcklas ihop, bokklubbar
skrivs in i kalendrar och Go’matklubb (senare

gourmetklubb och smaklökar) kokas ihop.
Medan dessa fortfarande lever och frodas
har några aktiviteter från de tidigare åren
fallit i glömska, och andra evenemang tagit
deras plats. Ett axplock av aktiviteter från
de tidiga åren är SWEA-lopp på skidor,
modevisning, kulturskutt och kaﬀerep. När
jag nu skriver om detta är det inte utan att jag
blir lite avundsjuk – kan vi inte återuppliva
några av dessa inför kommande år? Grunden
för SWEA Bladet läggs i en tid mycket olik
den informationstekniska era som vi numera
beﬁnner oss i. Med hjälp av skrivmaskiner,
tejp, sax och en hel del skratt och trevlig
samvaro sätts de tidiga Bladen samman. Än
idag är det en rolig och tillfredsställande

MARGARETHA TALERMAN, RO OAME, BRITT
MANNERTORP, CHICAGO, ELISABETH LYCKE,
SOUTH FLORIDA, KARIN VELANDER, CHICAGO

TINA O’MALLEY, CHICAGO, LISA QUONDAMATTEO,
TORONTO, LISE-LOTTE ABRAMOWITZ, TORONTO

process att sätta samman ett SWEA Blad,
men tekniken har förenklat och förändrat
arbetet mycket. Layouten görs numera digitalt
och Bladet trycks i ﬂerfärg på glansigt papper.
Eﬀektiv kommunikation är en väsentlig
beståndsdel för att hålla samman en
organisation som SWEA Toronto. Flera
tidigare ordförande har prioriterat detta
och satte kommunikation, nätverk och
gemenskap högst upp på sina listor, men även
att ha roligt tillsammans och njuta av våra
så viktiga svenska traditioner kom självklart
också kom i främsta rummet. Fokus på
medlemskommunikation ses bland annat i
den månatliga kalender som började ges ut för
ungefär 20 år sedan, och nu på senare år har
också stora (tids-)investeringar gjorts för att
skapa en intressant och levande hemsida.
Under de gångna åren har SWEA Toronto
haft besök av bland andra Cullbergbaletten,
Håkan Hagegård och Lill Lindfors och de har
hjälpt till att anordna en mottagning för det
svenska kungaparet under deras stadsbesök
i Toronto. Flera jubileer har hunnits med

att ﬁras, och nog kan man säga att TorontoSweor inte säger nej till en trevlig fest!

Innan det blir dags att runda av gör jag ett
sista försök att sammanfatta ytterligare några
av de uppskattade aktiviteter och begivenheter
som kommit och gått under årens lopp. Vi har
börjat året med påskfest med hattparad, inlett
maj månad med Valborgsﬁrande, välkomnat
sommaren med midsommarﬁrande, börjat
förbereda oss för hösten med kräftskiva och
Mårten Gås, och så under den allra mörkaste
tiden på året haft värmande glöggparty. Vi har
även haft åtskilliga Jenny Lind-konserter i St
Lawrence Hall, västkustfester med utsökta
räkor, tennisturneringar, plantbytardagar,
och ett antal utställningar som till exempel
Orrefors 100 år av nyskapande, för att bara
nämna några.
Så, var är vi om ytterligare 30 år? Jag är säker
på att organisationen då är en spänstig och
vital 60-åring, och jag hoppas att jag får ta del
av många roliga evenemang innan dess!

Men roar oss är ju inte allt vi gör. SWEA
Toronto har även instiftat stipendier som givit
många kanadensiska studenter en möjlighet
att genom studier vid ett svenskt universitet
eller högskola fördjupa sina kunskaper inom
vitt skilda ämnen. Donationer till stöd för
andra svenska föreningar i Toronto görs
också löpande för att stärka den svenska
gemenskapen här.
Från de första 30 åren kan vi även dra
betydelsefulla lärdomar. Vi ser framförallt
vikten av att hålla ihop organisationen.
Att konstruktivt samarbeta för att lösa
problem som uppstår. Att välkomna nya
medlemmar och idéer och samarbeta över
generationsgränser, geograﬁska skiljelinjer
och mellan olika socioekonomiska grupper.
Finkultur och vardagliga aktiviteter kan
existera sida vid sida, det ena behöver inte
utesluta det andra. Fokusera på att ha roligt
tillsammans!

AGNETA NILSSON,
SWEAs GRUNDARE

Slutligen vill jag rikta ett enormt stort tack
till alla er som genom åren varit verksamma
i SWEA Toronto. Ert engagemang betyder
så otroligt mycket! Utan er hade jag t.ex. inte
haft SWEA att luta mig mot när jag först
kom till Toronto, inte heller hade jag fått
njuta av Jenny Lind-konserter, svensk mat
på julmarknaden eller trevliga stickträﬀar.
TACK!!
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ALLA SWEOR SAMLADE

Sverigeresan gick i Arns fotspår
När hoppet om en sommar nästan Őytt
skingrades regnmolnen den 2 juli och
solen strålade. Just denna dag samlades
i Hjo 51 glada och förväntansfulla Sweor
från Asien, USA och Europa för att
under några dagar tillsammans vandra i
Arns fotspår.
TEXT: WIVIANNE NORDWALL, STOCKHOLM
FOTO: KICKAN WILLIAMS, FLORIDA SOUTH

Lisbeth Claesson och Christina Vollert
hade återigen komponerat en spännande
sommarresa. Det började med en mjukstart
på Stora Torget i Hjo med sina vackra och
välbevarade trähus. Vår erfarna och kunniga
guide Susanne Morgensen lotsade oss runt
och berättade om dokument från 1327 och
skattepapper från 1413 som visade att Hjo
redan då hade stadsprivilegier.
Mer modern information ﬁck vi när vi
stannade till utanför Svenskt Tenns grundare
Estrid Ericsons barndomshem och beundrade
skulpturen utanför ingången med Estrids
egen inskription: “Att Plantera Ett Träd…Att
Plocka Ett Äpple…Att Vakna Tidigt…Att
Säga Godmorgon”.
Vandringen fortsatte genom Stadsparken
med Societetshuset som härstammar från
kurortstiden som startade år 1878. Kvällen
avslutades i Hotell Bellevues matsal, där en
underbar middag väntade på oss.
Även dag två på resan var solen oss nådig.
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Nu skulle vi ut och bese Karlsborgs Fästning,
fortfarande i bruk och i dessa dagar förvaltad
av Statens fastighetsverk. Det var här våra
soldater i FN-tjänst samlades före avfärden
till Afghanistan.
Vi begav oss på en intressant rundvandring
i fästningen, ibland genom trånga passager
med ojämna golv. Vår guide tog till sin hjälp
skådespelarna Lena Endré, Johannes Brost
och Stefan Sauk. Dock inte personligen
närvarande utan genom ﬁnurligt uppsatta
skärmar. Det skulle ta tio år att bygga
fästningen, planen var att kungafamiljen och
regeringen skulle ﬂyttas hit i händelse av krig.
LÄCKÖ SLOTT

Landets guldreserv skulle också förvaras här
vid orostider. Så skedde under åren 19391942. När fästningen stod färdig var den
redan omodern och gick inte att använda som
fästning utan tjänade istället som militärskola.
I Forsviks Bruk vid Göta Kanals strand
strosade vi bland stånden vid hamnen. Här
har man arbetat med järn, trä och mjöl. Läget
vid Forsviks ström erbjöd både vattenkraft
och transportmöjligheter. Mjölkvarn och såg
som låg vid forsen donerades till Vadstena
kloster år 1410.
På dag tre gick färden till Klosterstaden
Varnhem med dess kyrka, museum och
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CHRISTINA VOLLERT OCH LISBETH CLAESSON
MED GUDIEN ROSA KVIST

örtagård. Genom gravfynd vet man idag att
det bodde kristna här redan på 900-talet.
I klosterkyrkan har Birger Jarl och enligt
traditionen fyra svenska kungar sina vilorum.
Vågade Sweor äntrade vigt klosterruinen
för en bra gruppbild bland böljande
kullar av svenska sommarblommor. När
vi stod där i blomsterfägringen kunde vi
förnimma historiens vingslag. Var det inte
en huvudrakad munk i tagelskjorta som
ilade snabbt runt hörnet för att inte abboten
skull bli missnöjd inför sen ankomst till
middagsbönen?
Därpå bar det av mot anrika Läckö Slott.
De la Gardie-slottet vid Vänerns strand var
en strategisk anhalt för pilgrimer på väg
till Nidaros (Trondheim). 1298 grundlades
slottet och efter reformationen 1527 tog
Gustav Vasa över. Guiden Fredrik lotsade
oss runt och väckte intresse för att vi på egen
hand skulle upptäcka köket, där man redan
på 1600-talet hade rinnande vatten genom
en tryckluftsanordning.
I Spikens Fiskläge intog vi rökt
Vätternröding, jättegott!
Tänk så fort tiden går i Sweors sällskap! Vi
var redan framme vid sista dagen.
Sista kvällen tillsammans avslutades med
SWEAs traditionella “galaafton” på hotellet.
Det var lite tunnsått med personal på
hotellet denna kväll så Sweorna ryckte in
med fart och ﬂäkt som bara Sweor kan!
Vilken fest det blev! Britt-Marie Nordhus
och Gun Norberg hade ﬁxat ett storslaget
lotteri och gjort ett otroligt ﬁnt arbete med

inlämnade priser och dragning i förväg.
Vår Swea Gudrun Westin Göransson hade
i en förträﬄig sång samlat ljusglimtar från
resan och framförde den med unison hjälp i
refrängen av oss alla.
Under vår allra sista dag tillsammans
besökte vi Kungslena kyrka. Guiden Rosa
Kvist förde oss tillbaka i tiden till Erik
XI ” Läspe och Halte”, som till minne av
sin fader Erik Knutsson och dennes seger
över Kung Sverker år 1208, lät uppföra
Kungslena kyrka. Kyrkan har delar som är
betydligt äldre och som härstammar från
tidigt 1100-tal.
Det blev tidsmässigt ett stort hopp till nästa
stopp, Åsle Tå. Tå står för gata och gång där
man förde djuren till och från bete. I Åsle
Tå ligger backstugorna tätt. Hantverkare
bodde här under 1800-talet och en bit in på
1900-talet såsom ﬁnkokerskor, skomakare
och även en lokal ﬁngerfärdig tjuv!
Sedan var det dags att packa, kramas och
säga farväl. Om jag hade haft en hatt, hade
jag lyft på den och tackat våra duktiga
arrangörer Christina Vollert och Lisbeth
Claesson. Och aldrig att förglömma - stort,
varmt tack till vår egen Agneta Nilsson.
Utan Agneta fanns inte SWEA och dess
Sweor världen över!
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I LOVE HJO ALL!

31

och observatören om han så var i Berlin eller Paris, i Skåne eller i
Danmark. Han skriver: ”Jag lever mångfaldigt. Alla de människors
liv jag skildrar försätter mig i ett tillstånd av obeskrivlig lycka”. Och
vidare…. ”Har jag harmoni inom mig, då känner jag luften mjuk emot
mig och jag söker människorna. Jag går i folkvimlet och är vän med
allesammans”. ……(Ensam 1903). Det där med harmoni var dock
svårfångat för Strindberg. Han åstundade denna sällhet på samma sätt
som han åstundade kvinnorna, men hans kärlekshistorier gav aldrig
den utdelning han som romantiker förespeglade sig. Tre äktenskap gav
han sig in i och alla tre slutade i skilsmässa. Stackars August!
Kvinnorna – hans livslust som han uttryckte det, var i första hand
hans tre hustrur; Siri von Essen, Frida Uhl och Harriet Bosse som
alla tre hade egna yrkesambitioner, långt ifrån den idealiserade
hemmafrutillvaro som hade passat August bättre. Men han var
inte sämre karl än att han hjälpte dem i deras respektive karriärer
och förespråkade trots allt de nya jämlikhetsidealen som började få
spridning i samhället. Man kan tänka sig hans kluvenhet i frågan. Och
när äktenskapet med Harriet Bosse var på upphällningen yttrade han;
”Varför vill du inte vara den jag diktat dig till?” Det var annars hon
som blivit föremål för tidernas mest pragmatiska frieri; ”Vill fröken
Bosse ha ett litet barn med mig?” Helt hypnotiserad hade hon nigit
och svarat : ”Ja tack”. Därmed var hennes skådespelarkarriär för ett tag
lagd på is, men hon blev hustrun som födde honom älsklingsdottern
Anne-Marie.
August älskade verkligen sina barn och var en ömsint far om än
han hade det besvärligt med deras mödrar. Barnen liknade han
vid blodomloppet. När han inte hade dem omkring sig, längtade
han obeskrivligt efter dem och ansträngde sig att göra sina olika
boendemiljöer så trivsamma som möjligt så att han kunde locka dem
till sig, vilket skedde mestadels sommartid, ute i skärgården . Han
lät föra i land blomplantor, meloner och tomater som han sen själv
planterade och ordnade med.

Strindbergsåret –
avtryck och intryck
AV: KRISTINA ARNESSON, RIVIERAN

Tänk, jag tycker mig ha kommit den store August Strindberg
närmare denna sommar då det varit jubileumsår och 100 år sedan
Strindberg dog. Alla möjliga portar har öppnats. Genom teater,
utställningar, vandringar i Strindbergs spår, konserter och musikaftnar,
föredragsserier och inte minst alla breven – 10 000 av dem – som
fram emot kvällningen sänts ut i Sveriges radio P1, har en bra mycket
mänskligare och mjukare nationalskald trätt fram än den gängse
uppfattningen om geniet Strindberg. För allt som oftast framställs han
som despotisk, kvinnoföraktande, egensinnig och smått galen med en
icke så liten portion självgodhet. Men icke för ty har han försett oss
med storslagen litteratur, dramer och noveller, essäer och reportage
som trollbinder och gör honom till en diktare, som vi kan hysa både
vördnad och hängivenhet för. Hans kapacitet var enorm och han ﬁck
uppslagen mestadels från sitt eget stormiga liv. Han var ständigt i
farten, nyﬁken och vetgirig och på något sätt allvetande. Han ägnade
sig åt all slags studium, naturen, blommorna, himlakropparna, alkemi,
språkvetenskap (bland annat japanska/kinesiska) och han rörde sig
obehindrat på tyska och franska. (”En dåres försvarstal, Le Playdoyer
d´un fou” skrevs på franska). I sanning imponerande för en gosse som
blev kvarhållen ett år i småskolan för att mogna.(Tjänstekvinnans son).
Hans rastlöshet medförde boendeorter som blev lika mångskiftande
som han själv och han var ständigt på resande fot. Han var ﬂanören
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Det var just Stockholms skärgård som Strindberg älskade mest av alla
sina miljöer. Han skrev: ”En sommarnatt ute i skärgården är något
av det mest hänförande man kan uppleva”. Och om Kymmendö, ni
vet platsen för Hemsöborna, och platsen där han tillbringade några
lyckliga somrar med Siri och barnen, diktade han lyriskt; ”O du
min grönskande ö, blomkorg i havets våg”. Kärleken till skärgården
varade livet ut och varken Schweiz alper, Medelhavets olivlundar eller
Normandies klippor kunde undantränga den rivalen, har jag läst.
Hur mäktade han med allt, undrar jag för mig själv, nu när jag fått viss
inblick i hans mångsidiga personlighet? Hans register spände över så
mycket. Han målade, fotograferade och musicerade, gärna tillsammans
med ”sitt gäng, Beethovengubbarna” som bjöds in regelbundet till
musikaftnar i hans hem. Men mest av allt skrev han ju förstås, inte bara
romaner utan BREV. Flera brev om dagen. Till vänner och bekanta,
till samhällstopparna, till andra konstnärer, till tidningarna och alltid
väckte han debatt.
Strindberg var en lidelsefull natur med existentiella frågor att brottas
med livet igenom. Han försökte förstå världen och sin plats i världen.
Men bitterheten låg på lut…”Välsigna mig som lidit mest av smärtan
att icke kunna vara den jag ville”. (”Tjänstekvinnans son”) Och till
slut blev hans sista önskan ett svart enkelt träkors med inskriften O
CRUX AVE SPES UNICA – ”Var hälsat kors mitt enda hopp”. En
oöverskådlig folkmassa följde honom till graven på Norra kyrkogården
och året var …19maj 1912.
För mer information: www.strindbergmuseet.se

Nytt från Svenska institutet
TEXT: MARTINA HÖGBERG, SI

Efter Svenska institutets (SI) stora satsning under Almedalsveckan,
där bland annat rapporter om mediebilden av Sverige efter Stieg
Larsson och Millenium och om den svenska modellen lanserades,
har hösten 2012 inrymt många aktiviteter och nyheter. Annika
Rembe, generaldirektör för SI, har bland annat utsetts till andre
vice ordförande i EUNIC (European Union National Institutes for
Culture.
•

300 nya SI-stipendiater har anlänt från utlandet till Sverige.
De är både studenter och forskare vid svenska universitet och
högskolor. Forskning och talang (både svensk och utländsk) har
varit ett mycket aktuellt samtalsämne i medier under hösten.
I budgetpropositionen har regeringen föreslagit en ökning
med 50 miljoner till de medel för stipendier som SI förmedlar
till studenter och forskare från biståndsländer. SI:s insynsråd
publicerade innan detta en debattartikel i DN om hur vi kan bli
bättre på att attrahera utländsk talang.
Curators of Sweden är ett initiativ där en ny svensk medborgare
varje vecka får fri tillgång till Twitterkontot @Sweden för att ge
sin egen syn på landet och världen. Under 2012 har initiativet
fått mycket uppmärksamhet i världen, inte minst i amerikansk
media, och projektet har vunnit ﬂera priser. I höst anordnar SI
och Visit Sweden en fysisk samling där vi inbjuder alla som
twittrat för att få feedback och avstämning.
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•

Under modeveckan i september i New York invigde
handelsminister Ewa Björling och Annika Rembe
modesatsningen Design Intelligence: FASHION som ställer
hållbart mode i centrum. Programmet innehåller ett 50-tal
workshops och föreläsningar om hur hållbar design kan stärka
modebranschen.

•

Den fysiska bokhandeln, Sweden Bookshop, i Gamla Stan
stängde i september men SI-materialet ﬁnns för beställning på
webbplatsen www.swedenbookshop.com.

•

Utställningen Innovative Sweden fortsätter sedan till Peking
och invigdes den 12 september av handelsminister Ewa
Björling och Annika Rembe. Utställningen fortsätta sedan till
Shanghai i november och kommer till Berlin våren 2013.

•

Utställningen om Raoul Wallenberg har fortsatt turnera och
har under hösten varit i Genève, Tel Aviv och Berlin.

•

Den SI-sponsrade HBTQ-utställningen Article One invigdes
i St. Petersburg i slutet på september, av jämställdhetsminister
Nyamko Sabuni.

Mer information ﬁnns på:www.si.se

Njut av livet på
Göta Kanal!
Rederi Göta Kanal utsågs till
Sveriges bästa upplevelse 2010 och
fick den prestigefyllda utmärkelsen
TRIP Global Award.
Följ med på en resa i tiden. Känn lugnet
och njut av den vällagade maten och det
vackra landskapet. Varje ny dag ombord
bjuder på överraskningar, fantastiska
slussningar och en avkopplande atmosfär.
Missa inte våra kryssningar med spännande
vinprovningar.

”Sweden’s best
experience”

TRIP
Global
Award
2010

Nästa år 2013 kommer vi lansera en ny
prisvärd produkt på 4-dagar ”Från kust till
kust” mellan Göteborg–Söderköping/Stockhholm
eller v/v. Välkommen ombord!

Du som är medlem i SWEA får

25% rabatt

Tel: +46 (0)31-80 63 15 bookings@gotacanal.se www.gotacanal.se
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Läslustan
Hon vill visa hur vi ser på främlingar och hur det är att vara en vanlig
människa ena stunden och sen plötsligt betraktas som en främling som
pratar rotvälska.
Tuula hjälper oss att få allt på humoristisk distans, inte minst oss själva.
Serien Tuula har publicerats varje söndag i Dagens Nyheter i åtskilliga
år nu. Och tre samlingsböcker med serierna har det hunnit bli – ”En
pillig sol i Särholmen”, ”Tuula – underbar underbetald undersköterska”
samt ”Tuula och Seppo”.
Tuula hör till de vardagsrealistiska humorserier som lyckas nå längre än
till ett snart bortglömt småskratt.
Böckerna går att köpa här:
www.nissebocker.se

Arjas humoristiska och träffsäkra
teckningar
Serietecknaren och Swean Arja Kajermo har sedan mitten
av 1990-talet dagligen tecknat i DN. Hennes serie om
Tuula handlar om livet och människorna i en ŏktiv förort till
Stockholm.
TEXT: NISSE LARSSON
FOTO: STEFAN EVANS

Arja Kajermo säger att hon är på rymmen från den stockholmska
förorten. I sitt nya land har hon en parabol som hon får in svensk teve
på. Så hon betraktar Sverige på avstånd numera.
Varje vecka låter hon sin serieﬁgur Tuula kommentera tillståndet
i landet. Den underbara underbetalda undersköterskan Tuula klär
av RUT-avdrag, jobbcoacher och andra begrepp som virvlar runt i
2010-talets Sverige. Och hennes sambo Seppo talar rätt ut om bonusar
och kungligt trams.
Läsarna får distans till samhällets krumbukter och kan le åt sakernas
tillstånd, i bästa fall skratta ihjäl de värsta avarterna.
Tuula dök upp på Dagens Nyheters seriesida redan 1996. Med
vänlig respektlöshet närmade sig denna invandrade förortsbo de
svårtillgängliga svenskarna.
Själv bor tecknaren Arja Kajermo på Irland sedan 1970-talet som en
av få kvinnliga serietecknare där. Hon är född i Finland och ﬂyttade till
Sverige med sina föräldrar redan när hon var sex år.
När hon hittade på Tuula var det inte meningen att det skulle bli
en invandrarserie, Tuula är en förortsbo bland andra och själva
invandrartemat har tonats ner med tiden.
Tuula är förortens hjälte. Hon sitter på sin balkong och röker. Hon
”sitter på palkången och solar benan”, skriver Arja Kajermo med
provokativ ﬁnsk brytning.
Alla kan snart se att tecknaren inte driver med sin ﬁgur – det är ju
Tuula som drar det långa strået gentemot de trångsynta grannarna.
Seriens genomgående tema är grannsämja. Det är svårt när man bor
för tätt inpå varandra och inte har så mycket gemensamt – det kräver
tolerans, god vilja och humor både mellan grannar och sambor, menar
Arja Kajermo.
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Bilderböcker som handlar om
identitet
New York-Swean Ingrid Maria Ericsson gör bilderböcker för
alla åldrar. Med sina sagor vill hon inspirera till mer glädje och
självkännedom.
TEXT: ELSA MARÉCHAL, GÖTEBORG
FOTO: PRIVAT

Ingrid Maria Ericssons första helt egna sagobok kom ut 1997, “Barnen
på Soﬁero”. Sedan blev det äventyren om katten Tess då hon först
besöker det gamla Egypten och sedan hamnar bland Mayatempel i
Mexico. Ingrid Marias stora intresse för forntida kulturer, folkslag och
hur människor levde då, i en mer spirituell anda, har alltid fascinerat
henne.
– Fantasi och mystik får ta stor plats i mitt vardagsliv. Min vision med
mina texter och bilder är att inspirera till glädje och självkännedom.
Med böckerna om katten Tess äventyr, genom tid och rum, vill hon
bidra till en större förståelse för vår värld och människor i andra
kulturer.
– Att hitta vår inre styrka hjälper oss att stå stadigare förankrade i oss
själva när livet omkring oss blåser i olika vindar. Det SWEA gör för
oss utvandrade svenskor är att vi mitt i den nya kultur vi hamnat i kan
ﬁnna stöd och trygghet i gemenskapen. Vi blir stolta och starka i vår
identitet och då kan vi lättare ha kraft att orka med allt vad det innebär
med ﬂytt och nya kulturer.
Ingrid Maria älskar sagor, speciellt de gamla klassiska sagorna där lite
moral och etik blandas med fantasi och äventyr.

Läslustan
– När jag arbetade som illustratör i Stockholm ﬁck jag förfrågan
om att ta fram ﬁgurer till en ny tv-serie för barn. Mina bilder blev
animerade och jag ritade dräkter till bland andra skådespelarna
Lasse Kronér och Claes Malmberg som spelade huvudkaraktärerna i
“Humlan Helmer”.
Efter det ﬁck Ingrid Maria blodad tand och började skriva egna texter
till sina bilder. När barnen var små arbetade hon hemifrån.
– Barnen samlades med lekkamrater hos oss efter skolan. Och kul hade
vi, ungarna bland mina färger och pennor, våra katter var med i deras
lekar och där satt jag mitt i all röra och försökte arbeta. Tur att jag hade
uppdrag att skapa sagor. Inspiration ﬁck jag verkligen av alla barnen.
För mer information: www.ingridmaria.se

några utav de frågetecken som rätas ut. Samtidigt är boken också en
historiebeskrivning.
I sitt arbete som journalist har Kerstin haft möjlighet att få en unik
inblick i britternas vardagsliv.
– Jag har träﬀat och intervjuat så många härliga, underliga och roliga
människor under åren, säger Kerstin.
I sin research har hon också talat med olika grupper av den yngre
invandrargenerationen som tillhör den grupp som inte integrerats så
väl.
Författarinnan själv känner sig på många sätt fortfarande som en
främmande fågel som inte hör hemma någonstans, varken i Finland
eller England. Livet som utlänning är både smärtsamt och underbart
eftersom det innebär en frihet som andra människor kanske aldrig får
erfara, menar Kerstin.
– Men man lever ständigt i transithallen, säger författarinnan och
tänker till. Paris, Bryssel, New York, Texas och Seattle är några av
de andra platser Kerstin Lindman-Straﬀord har varit bosatt i, men
London är den stad som hon ständigt har återvänt till.
Boken gav hon ut på eget förlag denna gång. När förlaget hemma i
Finland ville ha ett smaskigt, självutlämnande manus om författaren
tog hon det beslutet.
– Det har varit en givande, spännande och jobbig process, berättar
Kerstin, men hon tycker det är skönt att hon nu själv har tagit kontroll.
Än ﬁnns inga planer på en tionde bok. Livet som utrikeskorrespondent
och författarinna är fantastiskt men innebär också att man lever ett
på många vis isolerat liv där det inte ﬁnns så mycket utrymme för den
sociala biten. Det ska Kerstin försöka ta igen en tid framöver, något
som hon ser fram emot.
Boken kan beställas genom epost: listraﬀ@listraﬀ.

En nostalgisk historieresa i
Storbritannien
”Bloody Foreigner – Bilder från mitt engelska liv” av
journalisten och författarinnan Kerstin Lindman-Strafford
är en återblick på Storbritannien, landet som hon en gång
förälskade sig i.
TEXT: EMELIE KRUGLY HILL
FOTO: STEPHEN STRAFFORD

Swean Kerstin Lindman-Straﬀord, född och uppvuxen i Åbo,
har rapporterat om kultur och politik i många år för bland andra
ﬁnlandsvenska Hufvudstadsbladet och Sveriges Radio. Nio böcker
har det också blivit under årens lopp. Frågor om identitet, rötter och
främlingskap berör henne och detta är vad hennes författarskap till
större delen har kommit att handla om.
I “Bloody Foreigner” ser hon tillbaka på sitt engelska liv och ett land
som på många sätt har genomgått en förvandling, en nostalgisk
resa tillbaka till det land hon kom till redan som ﬂicka för att gå på
internatskola, för att sedan återvända till hemlandet och senare ännu
en gång packa väskorna, denna gång som ung kvinna och nyförälskad i
en engelsman.
Vad hände med den förfärligt traditionsbundne engelsmannen?
Om invandringen och dess följder, och integrationen som delvis
misslyckades och hur blev Storbritannien ett hem för terrorister? Vad
har hänt med Swinging London? Vart är England på väg? Det är

En spännande släkthistoria
När Malmö-Swean Gunnel Dahlqvist började nysta upp sin
fars släkthistoria föll många pusselbitar på plats. Efter Őera års
research har hon nu kommit ut med sin debutroman “Otto
Slaktares Påg”. En spännande historia om kärlek, svek och
förlåtelse.
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Läslustan
TEXT: ELSA MARÉCHAL
FOTO: STÉPHANE MARÉCHAL

Numera bor Gunnel Dahlqvist i en liten by i södra Portugal, det var
där hon började fundera på sin fars släkt och hur det kom sig att han i
tonåren lämnade Skåne för att bosätta sig i Göteborgstrakten. Ju mer
hon nystade i släktens historia, desto mer började hon förstå hur en
tung familjehemlighet hade påverkat hennes fars livsöde.
Gunnels debutroman “Otto Slaktares Påg” skildrar en ung mans
sökande efter bekräftelse och identitet i ett Sverige där hårt arbete,
respekt för överheten och knappa resurser fortfarande präglar de ﬂesta
människors vardag. Längs sin väg möter huvudpersonen Gunnar
klassförakt, svek och kärlekssorger - men också vänskap, bekräftelse
och framtidstro. Boken är såväl en familjekrönika som en berättelse om
en unik människas livsväg och en skildring av ett dynamiskt samhälle,
som alltmer präglas av industrialism, internationell handel och en
framväxande medelklass. Gunnar lever i en tid av stora förändringar,
vilka bildar en färgrik bakgrund till skildringen av vardagslivet.
För att få till den rätta stämningen och en trovärdig bild av dåtidens
samhälle har Gunnel lusläst Skånska Dagbladet från 1900 till 1920
och hon har pratat med folklivsforskare, läst gamla brev, studerat
böcker och gamla foton.
– Huvudpersonerna i romanen är slaktare, trädgårdselever och pigor.
Jag vill berätta hur vanliga människor levde då, hur svårt de hade att få
ihop till mat och husrum. Mina föräldrar var till exempel för fattiga för
att gifta sig i kyrkan.
Gunnels debutroman skildrar hennes farföräldrars liv som slaktare
i Skåne från slutet av 1800-talet fram till 1920-talet när hennes far
åker upp till Göteborg. Hon berättar hur han hankar sig fram på olika
handelsträdgårdar i Lerum och på Hisingen innan han får anställning
som chauﬀör hos chokladfabrikören Kanold.
Sensmoralen är densamma som i antikens stora dramer. Den som inte
håller till godo med sin ödesbestämda roll måste vara beredd att betala
sitt pris. Ibland kan priset bli högt.
Här kan boken beställas: www.litenupplaga.se

En hyllning till Grekland
”Greker och andra”är Swean Christina Tziovaridou Claeson
första bok. Det är en kärleksfull skildring och hyllning till
det land hon Őyttade till för snart femtio år sedan och till
människorna som lever där.
TEXT: INGER CARLSSON, ATHEN
FOTO: PRIVAT

Christinas väg till Grekland började en dag i augusti 1961 då 18-åriga
Christina var på väg till spårvagnshållplatsen för att åka hem till
mamma och pappa i Mölndal.
Plötsligt hörde hon en röst tätt inpå som på bruten engelska frågar hur
lång hon är. Är man som Christina en modig kvinna så ignorerar man
inte en sådan fråga. Nej minsann, Christina vänder sig om, stirrar rakt
in i ett par mörka ögon och där står ödet, i form av en grekisk man.
Spårvagnarna går till Mölndal utan Christina. Senare samma dag får
pappa nyheten att hans dotter har träﬀat en grek som hon ska gifta sig
med och ﬂytta till Grekland.
Upp över öronen förälskad lämnade Christina allt och kom till
Grekland 1964. De första åren bodde de i Thessaloniki, det var mitt
under Cypernkrisen.
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Sen kom juntatiden, 1967-1974. Juntan tog över efter en statskupp den
21 april 1967. Då bodde Christina i Aten. Allt var nytt, främmande,
ovant. Småsaker blev till jätteproblem och Christina själv blev en xeni
- en främling, en utlänning. En gäst i sitt nya hemland. Svåra år fulla
av oro och i ständig ovisshet om vad som egentligen sker i Grekland.
Förtvivlan över de fruktansvärda rykten som sprids om tortyr och om
människor som förs bort och försvinner. En svåger till Christina ﬁnns
bland dem.
Hennes bok är en djup, kunnig, klok och rik skildring av det grekiska,
om vanor och ovanor. Om hur generationerna lever med varandra. Om
vilka vandringar de äldre gjort från ett gammalt lands förutsättningar
till dagens liv. Och den pastorala vardagen som ﬁnns mitt i dagens
Grekland. Om vänskaper och relationer som fångar det grekiska. En
doftande, kärleksfull och annorlunda bok om det grekiska som inga
intresserade kan undvara.
Efter att ha bott i landet under hela sitt vuxna liv har Christina djupa
kunskaper om en kultur som många fascineras av. Hon vet hur greker
hanterar sorg, var de helst äter middag och varför deras ytterdörrar går
utåt.
Boken är även en brygga mellan Grekland och Sverige – en skildring
av mötet mellan den svenska blygheten och den grekiska öppenheten.
”Greker och Andra” lyser av kärlek till landet och människorna hon
mött. Svärmor inte minst, en viktig och älskad kvinna i Christinas
liv. Busschauﬀörer hon jobbade med under sina år som guide,
tavernaägare, bouzoukispelare, grannar, vänner - alla skildrade med
ömhet och varsam humor. En bok befriande fri från ’vi och dom’. Inga
små elakheter eller cyniska kommentarer spretar ut mellan raderna.
Så kan bara någon skriva som verkligen vill och vågar förstå
sammanhang och livsvillkor och som med humor, nyﬁkenhet och med
värme i blicken ser på sig själv och andra.
Boken hittar man här: www.carlssonbokforlag.se

Läslustan

Trollen i Kristinas
barndomsskogar
Kristina Arnesson-Tegner, SWEA Rivieran, har skrivit en
underfundig saga om troll, fantasiŏgurer givetvis, men boken
har ändå en stark verklighetsanknytning.
TEXT: ELSA MARÉCHAL, GÖTEBORG
FOTO: PRIVAT

Troll ﬁnns bara i sagornas värld, men trakten där den här sagan
utspelar sig ﬁnns i verkligheten. Kristinas små troll rör sig i
Skärmarbodabergen, en trakt djupt inne i Bergslagsskogarna, fylld
med magi och spännande grottor från istiden. Sagan handlar om hur
trollsyskonen Stenne och Stinta ﬁnner sig till rätta på sin nya plats

i dessa djupa skogar, där de råkar ut för en hel del förvecklingar och
äventyr.
Läs om Bergakungens sal, Trollebo och Busbergsgrottan och se vad
Stenne och Stinta hade för sig om dagarna. Det var lek och äventyr
om vartannat men även gråt och bråk. Till slut blev det dock ett
hejdundrandes kalas, där både troll och djur hade tur.
Kristina tycker att såväl sagor som natur är omistliga inslag i barns
uppväxt och idén till sagan ﬁck hon när hon kom tillbaka till sina
hemtrakter.
– Skärmarbodabergen är välkända trakter för mig sedan barnsben.
När jag, efter återkomsten från utlandet, ﬁck veta att skogen blivit ett
populärt och spännande vandringsmål, mycket tack vare min brors
kartlagda leder, ﬁck jag lust att fantisera ihop en saga med en del inslag
från de sagor min pappa berättade för mig när jag var liten, säger
Kristina.
Trollen i Skärmarbodabergen är Kristinas första sagobok. Innan den
har hon skrivit turistorienterade böcker om både Japan och Hong
Kong.
Sagan är roligt illustrerad och passar barn i åldern 5 – 10 år som
högläsningsbok eller som ”läsa själv-bok”.
– Illustratören Daniel Jacobssons är en ung formgivare från Örebro
som jag tyckte gav mina små trollﬁgurer ett kul och lite annorlunda
uttryck.
Boken kan köpas på www.adlibris.com och www.bokus.com

Bli medlem du också!
Hjälp oss arbeta för bästa tänkbara
hälsa och livskvalitet för alla kvinnor.

Bli medlem och läs mer på:

www.1.6miljonerklubben.com
www.2.6miljonerklubben.com
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Välkommen på Världsmöte i Bologna 2013!

Den 3-6 oktober 2013 är det dags för SWEAs Världsmöte
i Bologna, Italien. Arrangör är SWEA Rimini och på
programmet står bland annat rundturer, utŐykter, seminarier,
möten, middagar och efterresor. Missa inte chansen att träffa
gamla och nya SWEA-väninnor från hela världen!
TEXT: ELIZABETH CEDERHOLM, RIMINI OCH ANNA SJÖBLOM, MILANO
FOTO: APT SERVIZI EMILIA ROMAGNA

Fredag den 4 oktober kommer SWEAs sju regionmöten att hållas,
där samtliga avdelningsordförande och andra intresserade Sweor är
inbjudna att delta.
På lördagen är det världsmötesdag och det kommer att ﬁnnas
möjlighet att lyssna till intressanta föredrag.
Under samtliga dagar arrangerar SWEA Rimini bredvidaktiviteter i
Bologna och dess omgivningar.
På www.swea.org/rimini kommer du kunna läsa mer om programmet
och anmäla dig. Före sommaren 2013 vill vi ha din anmälan – mer
information om sista anmälningsdatum kommer ﬁnnas på SWEA
Riminis hemsida.
OM BOLOGNA
Bologna är huvudort i regionen Emilia Romagna. Här sammanbinds
den norra och södra delen av den italienska halvön.
Bologna var ursprungligen en etruskisk stad, kom senare under galliskt
styre och blev därefter en romersk stad och koloni.
Det är en av de bäst bevarade äldre städerna i Europa. Gatorna kantas
av konstnärligt utsmyckade byggnader och kyrkor, något som också
visar på den kulturella betydelse som Bologna haft genom tiderna.
I en annan del av staden ﬁnns det ultramoderna mässområdet och ett
konferenscenter. Det är ansiktet utåt för stadens industriföretag, varav
många är världsledande inom mekanik och jordbruksindustri.
När man vandrar under pelargångarna i centrum kan man shoppa
i fashionabla butiker eller på kläd- och matmarknader. Man får en
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inblick i stadens mångfasetterade liv, som kulturellt och ekonomiskt
tillhör 2000-talets Europa.
Som stad är Bologna känd som den ”röda” för de spektakulära
arkitektoniska färgerna, den ”lärda” för universitetet (Europas äldsta)
och den ”feta” för maten – och just ”Bolognese” är ju ett välkänt
begrepp inom gastronomin. Här ﬁnns ett rikt barliv, med caféer och
restauranger på stadens alla torg.
Hotellutbudet är mycket varierat, från charmiga gamla palats till
hypermoderna konferensanläggningar, allt på gångavstånd från
centrum. Och inte nog med det – trottoarerna i centrum är täckta av
arkader som skyddar mot solen på sommaren och regnet på vintern.
Det ﬁnns hela 35 kilometer arkader i centrum, så i den här staden
behövs aldrig paraply! SWEA Rimini har förbokat två fyrstjärniga
hotell: fyrstjärniga Hotel Europa (där även SWEA-mötena kommer
äga rum) och Hotel Tre Vecchi samt trestjärniga Hotel Regina.
Restauranger ﬁnns det gott om, i alla olika storlekar och prisklasser –
och maten är lika fantastisk överallt. Invånarna i Bologna lever för sin
mat. När de inte lagar och äter den så pratar de om den – ofta pratar
de om middagen medan de äter lunch. Här måste restaurangerna
verkligen hålla måttet om de ska kunna behålla sina kunder!
Stadsvandringar är populära i Bologna och utöver de traditionella
kulturvandringarna, ﬁnns det möjlighet att besöka det underjordiska
och det gastronomiska Bologna – eller varför inte ta en promenad på
Grisham-tema?
UTFLYKTER
Från Bologna organiseras utﬂykter i omgivningarna, bland annat:
• Regionens gastronomi. Besök hos parmesan-, parmaskinka- och
balsamvinägerproducenter samt lunch.
• Villa La Torre. Trevlig matlagningskurs i en villa ute på landet
med efterföljande lunch.
• Faenza och Ca´Lunga. Besök på det berömda internationella
keramikmuseet i Faenza med efterföljande vinprovning på
Ca´Lunga i Imola.

•

Fidenza village, ett av Italiens stora outlet där det är möjligt att
”shop till you drop”.

EFTERRESOR
Piemonte
Piemonte, som betyder ”vid bergets fot”, är en stor region med
underbar natur och snötäckta alper mot Schweiz och Frankrike. I södra
delen påminner landskapet om Toscana med böljande sluttningar
täckta av vinrankor, och vackra medeltidsbyar och slott uppe på
kullarna.
Piemonte är i mångt och mycket synonymt med berömda viner,
framför allt Barolo och Barbaresco. Förutom de världsberömda vinerna
så har tryﬀeln kommit att göra Piemonte till ett mecka för gourmeter.
Den allra ﬁnaste vita tryﬀeln anses komma från just Piemonte,
närmare bestämt från Alba. Här är en tryﬀeljakt tillsammans med en
lokal ”trifulau” ett absolut måste och en oförglömlig upplevelse.

Huvudtorget Piazza Tasso utgör hjärtat i stadens mysiga och livfulla
centrum. Härifrån utgår Corso Italia, huvudgatan som har ett stort
utbud av butiker, ﬁna cafeér och trevliga restauranger. Från Sorrento
kan man göra utﬂykter till Vesuvius krater, till utgrävningarna i
Pompeji och naturligtvis till Capri, denna fantastiska ö där Axel
Munthe byggde sin Villa San Michele. En kväll bör deﬁnitivt vikas
för en tarantellaföreställning med traditionell musik och dans. Även
en utﬂykt längs kusten till Positano, Ravello och Amalﬁ är ett absolut
måste.
Kontaktperson: Elizabeth Cederholm, elizabeth@luveria.it
För mer information, detaljerat program
och anmälan: www.swea.org/rimini
Om Bologna och regionen Emilia Romagna:
www.emiliaromangnaturismo.it

I Piemonte föddes ”Slow food movement”, en proteströrelse mot hur
snabbmatskulturen slätar ut traditioner och berövar oss det genuina
kökets kulinariska höjdpunkter – och vi kommer naturligtvis att äta
en av våra middagar på organisationens egen restaurang. Regionen är i
övrigt känd för ost, choklad, kastanjer och hasselnötter.
Sorrento och Capri
Sorrento är känt för diktkonst, musik, dans och god mat. Staden kallas
också för la gentile (den vänliga) på grund av sitt milda klimat och
vackra utsiktsplatser, de många parkerna med citron- och apelsinträd
samt invånarnas vänlighet och gästfrihet.

© GIORGIO SALVATORI
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Anpassning i Thailand

Gunilla Kolmodin håller kurser för
utlänningar som kommer och arbetar
i Thailand. I sin kurs ”Cross-Cultural
Education” tar hon upp hur vi alla har
egna traditioner och värderingar och hur
vi utifrån dem respektfullt kan bemöta
det thailändska samhället. Här berättar
hon om sina egna intryck när hon kom
till landet.
TEXT: GUNILLA KOLMODIN, BANGKOK
FOTO: STÉPHANE MARÉCHAL

Min man och jag kom till Thailand 1995, där
min man hade rekryterats av ett thailändskt
företag för att hjälpa till med att bygga upp
ett stort modernt massa- och pappersbruk.
Själv är jag Montessorilärare och hoppades
kunna få arbeta i någon lokal skola. Vår
ﬂytt gick till provinsen Prachinburi 15 mil
öster om Bangkok. Det var då ett mycket
traditionellt jordbrukarsamhälle med gröna
vackra risfält och där skulle man nu etablera
en stor internationell industripark.
Det var mycket spännande att få bosätta
sig långt ut på landet, långt från storstaden
Bangkok. Tämligen snart ﬁck jag möjlighet
att hjälpa till i den lokaIa skolan och
jag började försiktigt introducera nytt
undervisningsmaterial. Genom våra arbeten
ﬁck vi uppleva lokalbefolkningens vardag,
handla på den lokala marknden, möta lärare
och elever på skolan. Vi upptäckte snart att
det krävdes ett stort mått av anpassning och
tålamod från vår sida för att samarbetet med
40

thailändarna skulle fungera.
Det var tillsammans med skolbarnen som
jag kom till insikt om min egen kulturella
bakgrund och hur denna påverkar oss i vårt
dagliga liv. Det är viktigt att kunna uppträda
artigt. I Sverige till exempel ställer jag mig
upp när jag talar med någon som är äldre. I
Thailand bör jag hålla huvudet lägre än den,
som man respekterar och talar med. Min man
berättade att när underställd personal kommer
in eller lämnar hans kontor så går de med
djupt böjt huvud. Det är ett tecken på att vara
artig och väluppfostrad.
Traditionerna från det gamla jordbrukssamhället sitter så djupt rotade hos
thailändarna att jag skulle vilja säga att de
sitter i generna. I byn kände man sig trygg.
Man hjälpte varandra, lånade av varandra,
man planterade sitt ris och skördade det
tillsammans. Under tiden riset växte hade
man det ganska lugnt. Barnen ﬁck se hur
föräldrarna respekterade de äldre och
föräldrarna i sin tur fostrade sina barn att vara
toleranta, lugna och inte tappa humöret. Även
hos barnen ﬁnns en strikt hierarki. Det äldsta
barnet tar alltid hand om det yngre, som helt
litar helt på den äldre och aldrig ifrågasätter
ett beslut som kommer från ett äldre syskon.
Denna hierarki ﬁnns överallt i det thailändska
samhället och det är viktigt att känna till
detta vid ett möte med en överordnad. Man
ifrågasätter aldrig sin chef och man unviker
att framföra obehaglig information.
Det ﬁnns en stark tro på olika andeväsen i
Thailand. Det har inget med buddism att
göra men för många thailändare är hänsyn
till andevärlden viktig och inget som går att

avfärda. Vid många viktiga händelser som
till exempel när vi skulle börja bygga vårt
hus eller vid igångkörning av pappersmaskin
måste man arrangera en ceremoni för att
blidka andevärlden.
Det sociala livet är viktigt på en arbetsplats
och man arbetar gärna i grupper.
Arbetsplatsen är som en by, där man har
roligt, vilar när man är trött, äter och delar
med sig av maten samt arbetar tillsammans
för att det är roligt.
För att kunna umgås och arbeta med
thailändare måste man lära sig lyssna och
visa respekt för deras kultur och traditioner
utan att behöva göra avkall på sina egna
värderingar. Det är inte thailändarna som är
annorlunda, utan vi som är gäster i deras land.

Gunillas tips för en bra integrering i
Thailand

•
•
•
•
•

•

Respektera monarkin
Lär känna den thailändska historien
(lite grann)
Var social och ”kör” aldrig med en
thailändare, ta det försiktigt och
långsamt. (ha roligt!)
Studera lite buddism
Tänk på tiden som en cykel. Vi
hinner, blir vi inte klara idag så
kanske vi blir det i nästa liv, kan en
thailändare tänka.
Klä sig snyggt på jobbet (viktigt)

Nytt från SWEA International, Inc.
SWEA
S VÄRLDSMÖTE
2013
§

I samarbete med SWEA Rimini är styrelsen och kongresskommittén nu igång med planeringen av SWEAs Världsmöte 2013
i Bologna, Italien. Utgående från den analys som gjordes efter Världsmötet i Kuala Lumpur 2011 kommer vi nu att anslå
avsevärd tid för kommunikation och diskussion medlemmar, avdelningar, regioner och SWEA International emellan. Detta
tillsammans med sju regionmöten och olika presentationer hoppas vi ska utgöra grunden för ett intressant och trevligt
Världsmöte 2013.

SWEANTERNATIONAL
I
ÅRSMÖTE
2013
§

Den 13 april 2013 håller SWEA Internationals sitt årsmöte. Som medlem i en SWEA-avdelning är man välkommen som
åhörare. Kallelse och dagordning kommer att sändas till alla avdelningsordförande och publiceras på SWEA Internationals
webbsida. Ev. motioner ska vara SWEA International tillhanda senast 3 månader före mötet.
Vid årsmötet presenterar styrelsen och alla kommittéer sina rapporter. Dessutom Styrelsen utser, på förslag av
valberedningen, sekreterare, skattmästare, kommittéledamöter, rådgivare, redaktörer och övriga med ansvar för uppdrag
inom SWEA.

SWEA
S ADMINISTRATION
§

Som vi meddelat tidigare har SWEA Internationals kansli i San Diego stängts. Istället har vi nu ett virtuellt kontor med två
deltidsanställda, Katri Olander Serenius och Susanna Olander, med uppgift att underlätta arbetet för SWEAs styrelse,
avdelningar, regioner, kommittéer. All kontakt sker via e-post,ofÀce@swea.org
ACEBOOK
F

§

För att förenkla vår kommunikation och bli mer synliga i sociala media Ànns nu även SWEA International på Facebook. Vi
vet att många avdelningar har nyttjat den här möjligheten under en längre tid och SWEA International har därför utarbetat
riktlinjer så att vi på ett korrekt och säkert sätt kan använda Facebook. Riktlinjerna är utskickade till alla avdelningar och
Ànns även publicerade på SWEA Internationals webbsida.

www.swea.org
Vår viktigaste kanal för information är webbsidan. I samband med att webbsidan förnyas kommer också kanslisidan
att revideras, kompletteras och förnyas. Viss information, mer än idag, kommer att vara tillgänglig för alla besökare på
hemsidan, medan annan information kommer att kunna nås av avdelningar, regioner, kommittéer via lösenord.

STIPENDIET FÖR FORSKNING I SVENSKA SPRÅKET, LITTERATUREN OCH
SAMHÄLLET FÖR ÅR 2013
på USD 10.000, tilldelas väl meriterad doktorand, permanent bosatt utanför Sverige som studerar
vid ett icke-svenskt universitet. Den sökande ska vara på god väg med sin doktorsavhandling.
Stipendiet är ämnat som hjälp till att slutföra arbetet.
Senast den 4 januari 2013 ska komplett ansökan på svenska eller engelska sändas per e-mail till
stipendiekommittén, litstip@swea.org.
Ansökningshandlingar och information om stipendiet -nns på SWEA Internationals hemsida,
www.swea.org
Frågor besvaras av SWEA Internationals kommitté för litteraturstipendiet:
Ulrika Wesslau
Karlavägen 111
115 26 Stockholm
SWEDEN
Tel +46 8 759 07 30

Ida M. Kolovrat-Zelic
Badensche Strasse 14
10715 Berlin
TYSKLAND
Tel: +49 30 8572 7651

Elisabeth Kihlberg
210 Lavaca Street #3404
Austin TX 78701
USA
Tel +1 512 788 1607

e-mail: litstip@swea.org
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Ha koll på din egen hälsa

Alla har vi väl någon gång suttit framför
läkaren som ett stort frågetecken. Vad
var det medicinen hette som var så bra
förra gången? När gjorde jag den där
undersökningen? Berit Båryds hälsojournal
kan vara lösningen på våra hjärnsläpp.
TEXT: ELSA MARCHÉL, GÖTEBORG
FOTO: PRIVAT

Inte nog med att vi Sweor byter läkare
ofta. Vi byter kanske lika ofta länder och
hälsosystem. Då är det inte lätt att ha
koll på vilka mediciner, undersökningar
eller behandlingar man fått genom åren.
Arbetsterapeuten och afasipedagogen Berit
Båryd har tagit fram en hälsojournal som
man kan ha med sig var man än beﬁnner sig
i världen.
Efter att själv ha råkat ut för ett benbrott
i skärgården och en ministroke på
Kanarieöarna skapade Berit Min Hälsojournal
för att ha koll på sin egen sjukdomshistoria.
– När jag bröt benet började jag samla
mina medicinska data med uppgifter om
behandlingar, mediciner och så vidare i en
tabell. Det är denna tabell som ligger till
grund för Min hälsojournal.
– Dina sjukjournaler ﬁnns troligen på ﬂera
olika sjukhus och visst kan läkaren skicka
efter dem, eller hitta dem on-line, men det är
alltid bra att du själv vet vilka och när olika
undersökningar gjorts, resultatet av dessa,
genomförda behandlingar samt vilken läkare
som gjorde bedömningen.
I hälsojournalen skriver man själv ner det
man tycker är relevant om sin hälsa och
hur man till exempel upplevt ett besök eller
behandling. Hälsojournalen ersätter inte den
riktiga journalen i vården men den hjälper oss
att bli en ”bra patient” och den gör samarbetet
lättare med läkaren.
– Du själv är den enda som riktigt vet hur
du mår och vilka problem du har eller har
haft – men tyvärr glömmer man så lätt. Ta till
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vana att efter varje läkarbesök göra en kort
anteckning i din hälsojournal med datum,
undersökningar, symtom och vad ni kom
överens om, förklarar Berit.
Hälsojournalen ger en trygghet för man
har skrivit ner vad man varit med om. Man
behöver inte komma ihåg allt.
– Man blir lugnare inför ett läkarbesök, därför
att man lättare kan förbereda sig på frågor. Jag
läser igenom den i väntrummet så att jag har
allt färskt i minnet när jag ska in till läkaren.
Och när jag reser har jag ﬁlen på ett USBminne, säger Berit.
Min hälsojournal ﬁnns i både pappersform
och på CD-skiva, så man kan fylla i sina
hälsouppgifter med penna eller direkt på
datorn.
Den innehåller olika tabeller som bland annat
tar upp aktuella mediciner, tidigare mediciner,
värden, undersökningar, vaccinationer
och tester, vårdkontakter, kosttillskott,
naturläkemedel, vitaminer & örter, motion,
barn och barnbarn.
– Är man barnvakt åt barnbarnen och de

plötsligt blir sjuka är det bra att veta deras
personnummer, vilka barnsjukdomar och
vaccinationer de har fått eller om de har några
allergier.
För mer information:
www.halsojournalen.com

Julbocken
EN SVENSK TRADITION

av männen i hemmet ut sig till julbock, och
delade ut julklappar. En ärofylld uppgift, men
omkring 1870 övertogs den av jultomten.
Jag är formgivare och bor med min familj
i ett rött hus med vita knutar strax utanför
Uppsala. Mitt hjärta klappar lite extra för
svenska traditioner, men hemma började
allt julpynt ta lite för stor förvaringsplats.
Speciellt familjens två stora halmbockar. En
tanke började växa fram; kunde man inte göra
en hopfällbar julbock som tar mindre plats att
förvara? Gärna i modern design. Låta gamla
traditioner möta nya former för att nå även
de som inte vill ha en traditionell halmbock i
sitt hem?
Julen 2010 föddes Bocken Bo – en stor men
hopfällbar julbock som levereras och förvaras
i en platt låda med handtag. Fem stycken
Bocken Bo hamnade raskt i de stora fönstren
på Grand Hôtels Veranda i Stockholm, där de
sedan avlöstes av fem Tuppen Ture till påsk.
Förra hösten specialbeställde Grands Veranda
en kräfta som fönster- och bordsdekoration
till sin berömda skaldjursbuﬀé. Det blev
Kräftan Karl, som är döpt efter Verandans
restaurangchef Karl Persson.
I höstas, lagom till älgjakten kom
Älgen Ärling. Han kommer att stå på
Västerbottensbuﬀén på Grands Veranda i
januari/februari.
Nu ﬁnns alla fyra traditionsbärarna samlade
som en hel serie under namnet ”Svensk
Tradition”. Väl värda att värna om.

Mer info och Linas blogg om svenska
traditioner hittar ni här:
www.svensktradition.se.

FORMGIVAREN LINA BÖRJESSON
OCH ÄLGEN ÄRLIG

Vi måste värna om våra traditioner så de inte faller i glömska. Varifrån kommer
till exempel traditionen med julbocken – som vi så starkt förknippar med svenskt
julŏrande? Och hur kan vi förmedla våra traditioner till kommande generationer?Ë
AV: LINA BÖRJESSON

Julbocken är en av Sveriges äldsta julsymboler
även om den från början kommer från vår
gamla asatro, där åskguden Tors vagn drogs av
två bockar. Den svenska traditionen att koppla
ihop bocken med julen började för ett par
hundra år sedan. Då gick bygdens ungdomar
ofta runt i stugorna och framförde ett enkelt
skådespel. Någon i sällskapet var utklädd till
bock. Som tack för underhållningen bjöds det

på mat och dryck. Vanligt var att en bock i
trä eller halm ställdes hos grannarna i smyg.
Det gällde sedan för den som fått bocken
att osedd lämna tillbaka den. Bocken kunde
sedan lämnas fram och tillbaka under hela
julﬁrandet. Vad som hände om någon blev
ertappad vid avlämnandet av bocken förtäljer
inte historien...
I mitten av 1800-talet klädde istället någon
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ADRESSLISTA
GRUNDARE och ordförande emeritus

Agneta Nilsson

founder@swea.org

STYRELSE
Ordförande
Vice ordförande
Regionordförande VAME
Regionordförande MAME
Regionordförande OAME
Regionordförande VEMA
Regionordförande MEMA
Regionordförande OEMA
Regionordförande Asien

Margaret Sikkens Ahlquist
Ann-Marie Gustafson
Annette Åsberg
Barbro Westin
Margaretha Talerman
Kersti Winblad von Walter
Ann Winstanley
Ingrid Westin
Marita Löfdahl

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

Redaktör Forum
Annonsansvarig

Johanna Fagerlund
Anna Engström
Åsa Lena Lööf
Gîta Paterson
Kerstin Eriksson-Splawn
Christina Moliteus
Katri Olander Serenius
Susanna Olander
Anna Orsini
Ginga Sewerin-Olsson
Margaretta Simpson
Elsa Maréchal
Katri Olander Serenius

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

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

Suzanne Southard
Lilian Hallström
Marita Kingman
Birgitta Lauren
Karin Strömberg
SoÀa Fransson Krall
Gun Bolin
Helena Dahlin
Ia Dübois
Alexandra Andersson Roos

arizona@swea.org
hawaii@swea.org
lasvegas@swea.org
losangeles@swea.org
orangecounty@swea.org
sandiego@swea.org
sanfrancisco@swea.org
helena-dahlin@swipnet.se
seattle@swea.org
vancouver@swea.org

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

Anna Tallent
Ulla-Britt Gerber
Pernille Nordström
Camilla Manly
Evy Engberg
Ulrika Lasson
Lena Fransen-Dean
Åsa Dahlberg Schmit
Linn Gustafsson
Marianne Mannerheim

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

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

Anna Lundblad
Margaretta Simpson
Kerstin Malmström
Gun Elisabet Dronge
Madelene Trolle
Ann-Charlotte Storer
Anette Johnson
Cecilia Browning

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

ÖVRIGA BEFATTNINGAR
Sekreterare
Skattmästare
F d ordförande
Juridisk rådgivare
Fondförvaltare
Speciell rådgivare
Administrativ chef
Administrativ assistent
Webbredaktör
Redaktör SWEA-Nytt

44

ADRESSLISTA
REGION VÄSTRA EMA (VEMA)
Barcelona
Costa Blanca
Göteborg
Holland
Irland
Lissabon
London
Mallorca
Marbella
Oslo
South Africa
Telemark

Eva Olsson
Gunilla Westerlund
Åsa Norlin
Barbro Hilwig-Sjöstedt
Maria Pettersson
Dorrit Smith
Rigmor Rutlin
Kersti Winblad von Walter
Christa Alfredsson
Camilla Olsson
Marie Ljungqvist
Eva Backen

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

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

Annakarin Madsen
Gunilla Lager-Ebkes
Anita Kasper
Ulla Sterner
Susann Stelling
Camilla Lindberg
Solveig Anelli
Agneta Casimirs Rizzi
Ann-SoÀe Cleverstam-Wikström
Desirée Forni
Ingrid Bernerup-Aspégren
Christina Hallmert
Catarina Holmgren-Mejri
Siv Arvelid

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

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

Helene Bankefors Palaghias
Karin Höglund
Sandra Almén
Malin Miller
Jessica Lundgren
Anna Gustafson 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-Stenqvist
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

Vi inom SWEA uppskattar kontakt med omvärlden. Våra e-postadresser
får absolut inte användas i försäljningssyfte.
För information om annonsering internationellt i medlemstidningen SWEA
Forum eller på hemsidan www.swea.org ber vi er e-posta: advertising@
swea.org.
För annonsering genom de lokala medlemstidningarna eller deras hemsidor, ombedes ni kontakta respektive avdelningsordförande via e-post.

SWEA International, Inc.
P.O. Box 4128
Fort Lauderdale, FL 33338 USA
ofÀce@swea.org
www.swea.org
EMA = Europa, Mellanöstern, Afrika
Amerikas = Nord, Mellan- och Sydamerika
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MEDLEMSFÖRMÅNER
MEDLEMSFÖRMÅNER

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, SPONSORER
OCH SAMARBETSPARTNERS!

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

SWEA FORUM

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

1,6 miljonerklubben

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

Anhörigstöd

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

Carbonara Properties
Göta Kanal

GÅ MED I 1,6 MILJONERKLUBBEN/2.6 MILJONERKLUBBEN

iDoc24

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

Lina Börjesson

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

Lundbergs skola

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

Marianne Sample, B&B
Nordea

GÖTA KANAL- KRYSSA SOM ÅRETS SVENSKA KVINNA!

Plusperson

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

Sigtunaskolan SSHL

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

SoÀa Distans
SVT World

SVENSKA INSTITUTET – 20 % PÅ KÖP FRÅN SWEDEN BOOKSHOP

Swedish Delight

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

Tetra Laval

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

Viveka Kjellgren, mäklare

SVENSKA MAMMOR LÄGRE MEDLEMSAVGIFT FÖR SWEOR!

WEBB-ANNONSÖRER

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

Alfa Moving

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

SoÀa Distans

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

SVT World

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

SPONSORER
OCH SAMARBETSPARTNERS

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

The Barbro Osher Pro Suecia Foundation

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

The Heimbold Foundation

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

SAS

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

Swedbank

Abonnemang i USA och Kanada kostar USD 19,50/mån.

Svenskt Näringsliv

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

SVIV, Svenskar i Världen

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

Nämnden för Sverigefrämjande
NORDIC REACH (ENDAST USA)

i utlandet, NSU:

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

Utrikesdepartementet

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

Svenska institutet
VisitSweden

BILLIGARE MEDLEMSKAP I SVIV

Invest Sweden

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

Exportrådet

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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