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Dags att nominera SWEAs

ÅRETS SVENSKA KVINNA 2014!

ÅRETS SVENSKA KVINNA/ÅSK 2014 utses och presenteras av SWEA i syfte 

att sprida såväl svensk ”godwill” i andra delar av världen som kännedom om SWEA 

i Sverige.

Utmärkelsen instiftades av Agneta Nilsson i samband med SWEA Internationals 

tioårsjubileum 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.

Mottagaren kan vara SWEA-medlem.

Nominering ska göras av en SWEA-avdelning. Enskild Swea kan ge förslag till sin 

avdelning. Minst en SWEA-avdelning måste stödja nomineringen.

Förslagen skall vara ÅSK-kommittén tillhanda senast den 20 januari 2014.           

Kommittén administrerar nomineringarna och skickar förslagen vidare till SWEA 

Internationals styrelse för beslut.

Ytterligare information fi nns att hämta på SWEA Internationals hemsida, www.

swea.org, under fl iken Stipendier & ÅSK.

New York i september 2013

ÅSK-kommittén genom Christina Moliteus

Sammankallande

e-post: ask-committe@swea.org

SWEA Forum söker ny layoutansvarig
Detta år gör jag mitt nionde nummer av SWEA Forum, och det känns att det nu 

är dags för någon annan Swea att ta över. Jag är en amatör som under årens lopp 

har lärt mig mer och mer. Du som tar över behöver inte vara grafi sk designer, men 

det hjälper om du vet hur InDesign, eller något annat program, fungerar. Tidningen 

görs nu i InDesign4.

Dina uppgifter är att ta fram en tidsplan och stämma av den med redaktören och 

tryckeriet i Stockholm. Texter, bilder och annonser kommer från redaktören och ni 

har nära kontakt under hela projektet. Det är din uppgift att se till att allt får plats 

i tidningen och informera om så inte är fallet. Du skickar materialet till redaktören 

för korrekturläsning och efter att alla ändringar är gjorda skickar du det godkända 

materialet till tryckeriet.

Du får räkna med att varje tidning tar omkring fyra veckor att göra, men det innebär 

inte att du är aktiv hela tiden. Det har varit otroligt roligt att arbeta med tidningen 

under dessa år. Varje tidning är en ny utmaning och varje gång har jag lärt mig 

någonting. Vår kontaktperson på tryckeriet har varit ett enormt stöd, framför allt i 

början. Och det är skönt att veta att dokumentet kontrolleras noggrant innan det går 

till tryck. Jag kan ge massor av detaljerad information, men det får inte plats här. 

Om du vill veta mer innan du bestämmer dig, får du gärna kontakta mig på     

etorn@ziggo.nl. Om du redan nu känner att detta är något för dig, så kontakta     

Elsa Maréchal på editor@swea.org.

Erica Törnlöw
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LEDARE

SWEA I ETT NÖTSKAL...
  
SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med 7 500 svensktalande kvinnor 
i ett 70-tal avdelningar och ett 30-tal länder.
SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför 
Sverige och vårt syfte är att främja det svenska språket samt sprida 
svensk kultur och tradition.
SWEA ger donationer och delar ut stipendier för två miljoner kronor 
per år.

SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation som erbjuder 
ett personligt kontaktnät samt är ett starkt socialt stöd för den 
svenska industrin utomlands. 
SWEA representeras på många platser i världen och spelar en 
viktig roll i svenska Utrikesdepartementets krisberedskapsplan.
SWEA startades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson.

ELSA MARÉCHAL, REDAKTÖR

Äntligen har jag varit på mitt allra första SWEA-världsmöte! 

Jag har bara en fråga - Varför har jag inte åkt förr?

Innan jag kom till Italien var jag helt slut efter en intensiv reportageresa och tänkte 
för mig själv – Varför ska jag hit också? Men redan efter första dagen började SWEA-
energin verka på mig, efter tredje dagen ville jag bara ha mer och ångrade bittert att 
jag inte anmält mig till en av efterresorna. För mig och alla ni andra som inte följde 
med till Piemonte eller Capri får vi i detta nummer härliga artiklar om allt det fantas-
tiska Sweorna som var där  ck uppleva.

Vi var cirka 400 Sweor samlade i Bologna, lokalpressen skrev om en invasion av 
svenska ”donnor” och visst både syntes och hördes vi, när vi drog igenom staden. 
Och jag glömmer aldrig minerna på servitörerna i slutet av festmiddagen när vi alla 
släppte loss på dansgolvet!

Ett varmt tack till Rimini-Sweorna för detta fantastiska VM.

Utöver att umgås över goda måltider och intressanta ut  ykter har vi även arbetat 
hårt med att utveckla SWEA på möten och workshops, om allt detta  nns att läsa i 
vår VM-special.

I Sverige har mycket annat hänt ute i avdelningarna, Malmö  ck bland annat besök 
av FN-diplomaten Ulf Kristoffersson som berättade om sitt spännande liv ute i 
världen. I Västerås hyllades Mona Henning som Årets Svenska Kvinna och både 
Janica Nordström och Kristina Henricson Briggs  ck ta emot sina stipendier i lands-
hövdingens representationsvåning.

Missa inte de intressanta artiklarna om hur vi kan hjälpa våra barn att klara av sin 
tvåspråkighet utomlands. I Atens mammagrupp blev det livliga diskussioner när     
Kerstin Henriksson från svenska skolföreningen i Aten berättade om en ny forskning 
om barnets förmåga att känna igen olika språk redan under graviditeten.

Det blev ingen Läslusta denna gång, men för alla Swea-mammor ute i världen re-
kommenderar jag varmt Monica Bravo Granströms bok, I love svenska, en lättläst 
bok som ger många svar på frågor runt  erspråkighet. Utöver att ta död på en del 
gamla myter innehåller boken aktuell forskning och konkreta tips.

I Sverige går vi nu in i den mysiga årstiden med långa kvällar, levande ljus och glögg, 
men i Sydafrika väntar Sweorna till mitten av juni innan de dukar upp med glögg 
och pepparkakor, då de  rar årets kortaste dag. Om ni be  nner er långt ifrån Sverige 
under jultiden kan London-Swean Mia Karlssons  nurliga julkalender vara en rolig 
grej att ha. I en enkel app kan ni lyssna på vacker julmusik, hitta bra recept och läsa 
om svenska jultraditioner.

Med allt detta önskar jag er alla en riktigt god jul och ett gott nytt SWEA-år.

Elsa

“VM i Bologna– 
vilken energibomb”
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SWEA-TIDNINGAR

Den tidning du nu håller i handen är en av våra informationska-
naler. Den skickas ut till alla medlemmar samt till ambassader, 
konsulat, ett antal svenska företag och organisationer samt 
våra viktiga sponsorer. Det här är ett sätt att sprida informa-
tion om vår förening både internt och externt. Jag vet också, att 
många avdelningar har egna tidningar vilket naturligtvis innebär 
mycket arbete och ibland höga kostnader. Med hjälp av annons-
er och sponsring av utskick försöker vi nog alla hålla kostnader-
na nere samtidigt som vi kan känna stolthet över de  na alster 
som sprids över världen. Tidningarna speglar vad SWEA står för 
och visar att även frivilligt arbete kan producera professionella 
tidningar. Ett speciellt tack till alla lokala SWEA-redaktörer och 
naturligtvis också till vår egen redaktör för SWEA Forum, Elsa 
Maréchal.  Vår layoutansvariga, Erica Törnlöw lämnar efter detta 
nummer av Forum över uppdraget till någon annan SWEA-
medlem. Tack Erica för att du under  era år på ett fantastiskt 
sätt gjort vår tidning så inbjudande och lättläst. Vi har  er som 
arbetar i det tysta och det är våra duktiga korrekturläsare. Vi tar 
för givet att allt vi läser i Forum ska vara rättstavat och på god 
svenska, men jag kan lova er att det är många timmars arbete 
som läggs ner helt ideellt för att det ska bli så.

Annonser är också en förutsättning för fortlevnad och utan dem 
blir det ingen tidning. Ett varmt tack till alla företag, stora som 
små, som väljer att annonsera i SWEA Forum. Vår förhoppning 
är att ni får den respons ni önskar med er annons. 

Nu går vi in i månaden december då vår kanske viktigaste 
högtid närmar sig. Låt oss njuta av stunden och inte dras med 
i den hysteri som ibland förknippas med julen. Julbordet duger 
bra, även om inte alla ”måste-  nnas-med”-rätter dukas upp och 
julklappar i rimlig mängd räcker också gott.  

Vårt helsvenska ”lagom” är ett bra och tänkvärt ord inför jul- 
och nyårs  randet.

Hjärtliga hälsningar,

 

ORDFÖRANDE

MARGARET SIKKENS AHLQUIST, ORDFÖRANDE

Kära Sweor,
ETT FANTASTISKT VÄRLDSMÖTE I BOLOGNA

När jag skriver det här har det gått 14 dagar sedan jag kom hem 
från SWEAs världsmöte i Bologna och jag kan fortfarande känna 
av den positiva stämning som jag  ck med mig hem därifrån. 
SWEA Rimini genomförde på ett utmärkt sätt vårt hittills största 
världsmöte. Fyrahundra SWEA-medlemmar samlade på ett och 
samma ställe skapar något alldeles speciellt och jag känner mig 
mycket privilegierad som har fått vara med och uppleva det här 
tillsammans med så många härliga och positiva medlemmar. 

Den första dagen i Bologna ägnade sig de sju regionerna åt 
sina egna regionmöten. På eftermiddagen stod dörrarna öppna 
för alla intresserade medlemmar. Världsmötet dagen efter var 
öppet för oss alla, och hade fått en ny struktur, baserad på 
tidigare erfarenheter. Nu kunde alla komma till tals och vi hade 
spännande och intressanta diskussioner. Det är inspirerande 
att lyssna till medlemmar i alla åldrar i en atmosfär av respekt 
och glädje. Jag är övertygad om, att det här kommer att föra oss 
framåt och jag hoppas på en fortsatt diskussion på avdelnings-
nivå. 

Nästa världsmöte blir i oktober 2015 och då inbjuds vi till USA, 
där SWEA Arizona svarar för arrangemangen. Notera det redan 
nu i din almanacka. Förutom våra möten så erbjuds också       
ut  ykter och unik sightseeing. 

ATT MÖTA ENSKILDA SWEA-MEDLEMMAR

Att få träffa och samtala med enskilda medlemmar är mycket 
värdefullt, oavsett om det är vid ett SWEA-arrangemang eller vid 
någon av mina resor. Vi har så mycket gemensamt och alla har 
vi något som vi kan bidra med för att göra SWEA ännu bättre 
än idag. Tillsammans kan vi sprida information och på så sätt 
få  er svenska och/eller svensktalande kvinnor att hitta till vår 
förening. Vi som är med, vet vad SWEA kan erbjuda och det ska 
vi berätta om. 

Jag får ibland budskapet att medlemmarna saknar information. 
Det kan gälla allt ifrån vad som sker internationellt, regionalt 
eller i avdelningarna. SWEA har idag drygt 7000 medlemmar 
i 74 olika avdelningar i 33 länder. Med den organisation vi nu 
har, ligger ansvaret fördelat på den internationella styrelsen, 
regionstyrelserna och avdelningsstyrelserna. Vi måste alla göra 
vad vi kan för att få ut viktig information snabbt och använda 
oss av alla tänkbara kanaler. Idag förfogar vi över webbsidan, 
SWEA-Nytt, SWEA Forum, e-post, vanlig post, facebook, twitter 
och olika bloggar. Men all kommunikation sker mellan sändare 
och mottagare och båda måste vara aktiva. Ibland måste vi 
själva söka informationen. Den ramlar inte alltid av sig själv ned 
i knäet på oss. En god kommunikation är en förutsättning för en 
fungerande förening. Låt oss alla dra vårt strå till stacken för att 
den ska fungera bättre. 
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SWEA inbjuder alla medlemmar att skicka in förslag på kandidater till 
Sigrid Paskells Stipendium, som 2014 utdelas inom konstarten teater.

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

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

Stipendiet utlyses inte; i stället söker en kommitté aktivt kandidater. 
Förslag kan även inkomma från individuella SWEA-medlemmar och 
avdelningar. Den föreslagna kandidaten får inte vara en Swea eller nära 
anhörig till en medlem i SWEA. Förslagsgivaren motiverar i skrift och 
med CD, DVD eller MP4-  ler uppladdade till YouTube eller Vimeo sitt 
förslag på stipendiat. Stipendiet är på USD 10.000. Nominerings-
förslagen skall vara kommittén till handa före 10 januari 2014. 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 Forsselius (sammankallande)

Herserudsvägen 9 A   SE-181 50 LIDINGÖ

Mobil: +46 707 97 44 03

e-post: anki.rosander@gmail.com

Föreslagen kandidat ombeds fylla i SWEA-blanketten och skicka den 
tillbaka till den nominerande avdelningen/personen. Den/de skriver in 
motiveringen. Alla förslag skickas automatiskt till Paskell-kommittén.     

Blankett  nns att hämta på www.swea.org

Sigrid Paskells stipendium 
inom scenkonsterna 2014

LÄS MARIANNS
SPÄNNANDE NYA BOK
en annorlunda deckare.

www.amazon.com

www.marianntadmormysteries.com
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TEXT: MAUDE VÄNNMAN, ÖRESTAD

Trafi kbruset i sig självt på Via C. Boldrini 

gick inte av för hackor, men det var ändå 

ingenting mot den dova ljudmatta som 

slog emot en, när man från gatan trädde in 

i foajén på Hotel Europa i Bologna. Nära 

fyrahundra Sweor från hela världen var 

samlade till välkomstmingel därinne. Först 

var ljudet som ett muller, lite närmare blev 

det ett sorl och väl inne i salen lät det som 

om en stor fl ock glatt kvittrande fåglar 

just hade landat. Vilken härlig känsla att 

befi nna sig på ett stort möte i SWEA igen!

Elizabeth Cederholm, SWEA Rimini, 

vår värdinna tillika Världsmötesansvariga, 

hälsade oss välkomna och Rimini-Sweorna 

hade dukat upp en härlig och riklig mid-

dagsbuff é med specialiteter från regionen 

Emilia Romagna. Inga tömda uppläggsfat 

och skålar här; de fylldes ständigt på. Det-

samma gällde fl askorna. Med tanke på vår 

avsaknad av en tredje hand att hålla vingla-

set med, då vi äter, hade Elizabeth omtänk-

samt låtit duka upp med runda bord, så 

att hela sällskapet kunde slå sig ned och 

bekvämt låta sig smaka av läckerheterna.

Här möttes gamla vänner där många känt 

varandra sedan SWEAs begynnelse, men 

också vänner från senare möten och så alla 

de nya. Allt mailande gör att vi fått nära 

vänner som vi aldrig träff at på riktigt. Nu 

äntligen fi ck de ansikten. Med så många 

Sweor på en och samma plats gick nätver-

kandet på högvarv.

Världsmötet i Bologna hade gjort en 

rivstart som bådade gott för de kommande 

dagarna.

VM-special
SWEAs världsmöte i Bologna i oktober blev en klar succé. Cirka 400 Sweor var på plats för att umgås, dis-
kutera och resa tillsammans. Här kommer Forums VM-special med artiklar från konferenser, möten, olika 
aktiviteter och de populära efterresorna.
Fotograferna som bidragit till de olika reportagen heter: Kerstin Alm, Los Angeles, Tina O’Malley, Chicago, Rose-Marie 
Wiberg, Marbella, Kickan Williams, South Florida, Britt Mannertorp, Chicago, Margaretta Simpson, Boston, Elsa Maréchal, 
Göteborg, Ninni Pettersson Wästberg, London och Maud Larsson, Zürich. 

Festlig upptakt i Bologna

VÄLKOMSTKOMITTÉN VID FLYGPLATSEN BESTOD AV ANNKRISTINE PAULSSON-ALBANI, 
ERENE ANDERSSON-IONI, ANNA-KARIN JÖNSSON-GAGGINI OCH DESIRÉE FORNI
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VM-SPECIAL

Årets VM-konferens i Bologna handlade 
mycket om SWEAs framtid och om 
bättre kommunikation såväl inom som 
utom vår organisation. 

TEXT: ELSA MARÉCHAL, GÖTEBORG

Drygt 160 entusiastiska Sweor från hela 

världen hade samlats på Hotel Europa i 

Bologna den 5 oktober för lyssna på olika 

föredragshållare. Några få av deltagarna 

hade varit med från SWEAs start 1979, 

fl er hade varit med på tidigare VM, men de 

allra fl esta var på sitt första möte. 

Från ett garage i LA                                  

Innan föredragen gick in på hur vi ska 

kunna utveckla SWEA gav grundaren Ag-

neta Nilsson oss en intressant återblick på 

hur allt började med en julmarknad i Los 

Angeles för snart 35 år sedan. Hon berät-

tade hur organisationen hade vuxit upp 

i USA och hur den år efter år spridit sig 

till över 33 länder. Aldrig hade hon kunna 

drömma om, att hennes idé att samla några 

svenskor i sitt garage i Kalifornien i slutet 

på 1970-talet skulle leda till en organisation 

som idag räknar drygt 7 000 medlemmar 

och som delar ut stipendier för cirka två 

miljoner kronor varje år.

En vital 34-åring                                   

Margaret Sikkens Ahlquist, SWEAs 

internationella ordförande, berättade att 

medlemsantalet ökat med tre procent i år 

och att man har fått förfrågningar om att 

öppna nya avdelningar i Asien, Sydamerika 

och Australien.

– SWEA är idag en pigg 34-åring, hon är 

ung, vital och modig och hon är i den ålder 

då mycket kommit på plats. Vad som är 

viktigt är att alla hör hemma i SWEA, både 

gamla och unga och att vi gemensamt ar-

betar för att göra SWEA starkt och stabilt 

inför framtiden.

Hon berättade hur den sistfödda avdel-

ningen, Melbourne, fått hjälp av Perth att 

komma igång.

Margaret uttryckte dock sin oro över att 

avdelningar blir tvungna att lägga ned, 

därför att medlemmarna inte vill ställa upp 

i de lokala styrelserna. 

– En organisation som SWEA lever på 

sponsorer och medlemsavgifter och ni som 

gör en frivillig insats inom SWEA kan 

också ses som en sponsor. Just nu har vi 53 

Sweor i olika kommittéer som gör ovärder-

liga insatser, och som samtidigt lär sig 

mycket och växer med sina uppgifter.

– SWEA koncentrerar sig just nu på att 

göra den interna och externa kommunika-

tionen öppnare och mer eff ektiv för att för-

enkla administrationen för avdelningarna. 

Tänk på vår image                                  

Anita Kasper, avdelningsordförande i 

Frankfurt/Heidelberg, talade om SWEAs 

utmaningar inför framtiden, hur vi kan 

förnya oss och hur vi får in fl er unga i 

SWEA.

– Vi måste förbättra vår image. Nu, när vi 

har så många yngre, aktiva, yrkesarbetande 

medlemmar, måste vi arbeta på att radera 

den felaktiga uppfattningen att SWEA är 

till för hemmafruar som minglar. Vi ska 

tänka på hur vi framställer oss själva, när vi 

till exempel gör våra hemsidor. Vilken bild 

är det som vi förmedlar utåt?

– SWEA måste följa med i tiden, förenkla 

arbetet i styrelserna och beslutsprocessen. 

Och vi måste arbeta på det lokala planet 

med hur vi till exempel tar emot nya med-

lemmar.

SWEA 
– dåtid, 

nutid och 
framtid
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VM-SPECIAL

Agnes Gudmundson Lidbeck, stabsamord-

nare och pressansvarig på Svenska institu-

tet, Si, berättade om hur Si arbetar med att 

främja svenska intressen utomlands.

– Vi vill sätta Sverige på kartan. Vi vill visa, 

att det inte bara fi nns en bild av Sverige 

utan många olika bilder. Vi vill sprida 

våra värderingar inom jämställdhetsfrågor, 

demokrati och mänskliga rättigheter. 

En stor del av institutets budget går till 

olika stipendier, Lidbeck berättade hur 

deras stipendiater idag formar ett värdefullt 

internationellt nätverk.

- En stipendiat som var student i Sverige på 

70-talet kan vi idag hitta som fi nansminis-

ter i ett afrikanskt land. Dagens stipendia-

ter är morgondagens beslutsfattare. SWEA 

kan ta vara på detta nätverk genom att till 

exempel bjuda in våra stipendiater till de 

lokala avdelningarna. Tack vare er kan våra 

stipendiater fortsätta hålla kontakten med 

Sverige.

Lidbeck beskrev hur de arbetar med PR 

och kommunikation.

– Vi använder oss av digital kommu-

nikation, tryckt information och olika 

evenemang. Vi är idag en världsledande 

organisation inom digitalkommunikation. 

Vi har bland annat en twitterkanal, där 

52 olika personer ger sin bild av Sverige. 

Kanalen kostar nästan ingenting och är 

mycket eff ektiv. 

Ruth Jacoby, Sveriges ambassadör i Rom, 

beskrev en ambassads olika uppdrag. 

– Vi arbetar på tre nivåer, vi bistår svenska 

medborgare utomlands i krissituationer. Vi 

klargör för UD i Stockholm vad som hän-

Låt oss verka tillsammans
Några av SWEAs samarbetspartners var också på plats i Bologna för att berätta 
om hur de arbetar och hur de använder sig av nya kommunikationsverktyg.

der i det land där vi befi nner oss och vi rap-

porterar hem om det landets ekonomiska 

och politiska situation för att hålla svenska 

politiker och beslutsfattare väl informerade. 

Den tredje uppgiften är sprida kunskap om 

Sverige utomlands.

Jacoby berättade hur viktig SWEA är 

på alla dessa nivåer genom de lokalt 

förankrade avdelningarna.

– SWEA har värdefulla tentakler ute i 

världen, Sweorna kan språket, kulturen och 

har lokalkännedom som kan vara till stor 

hjälp under till exempel en krisberedskap. 

SWEAs förra internationella ordförande 

Åsa Lena Lööf var på plats, nu som 

styrelseledamot i föreningen Svenskar i 

Världen, SVIV.

– Sverige är en del av världen och världen 

är en del av Sverige. Det bor idag cirka 

550.000 svenskar utomlands. Det är 

världsmedborgare som inte alltid är synliga 

i Sverige. SVIV är en lobbyorganisation 

som verkar för att göra dessa svenskar mer 

uppmärksammade hemma.

Åsa Lena berättade om vad SVIV arbetat 

med genom åren som till exempel dubbelt 

medborgarskap, skatteuppskov för utlands-

svenskar och elektronisk röstning.

– SVIV anordnar utlandssvenskarnas parla-

ment, där de för en dialog med svenska 

myndigheter. Cirka 20 000 svenskar fl yttar 

hem varje år och just nu arbetar SVIV 

bland annat för att Sverige bättre ska 

tillvarata den unika kompetens som dessa 

hemvändare besitter.
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Efter dagens talare delades deltagarna 

upp i grupper för att medverka i tre work-

shops om kommunikation, framtid och 

svensktalande barn utomlands.

SWEAs Framtidskommitté med            

Katarina Silfverskiöld, Oslo, och Monica 

Hallworth, Malmö, höll en workshop om 

framtidsfrågor för SWEA, om styrkor och 

svagheter, möjligheter och hot. Och högst 

i diskussionen fanns frågan hur SWEA 

ska växa och överleva på lång sikt - hur vi 

ska kunna fortsätta att vara en betydelsefull 

kvinnoorganisation även om tio år.  Monica 

och Katarina ville att diskussionerna i Bo-

logna skulle vara väl förankrade i respektive 

avdelning och därför hade de bett avdel-

ningsstyrelserna i förväg ta upp ett antal 

frågor på hemmaplan. Diskussionerna hade 

gått livligt till på många håll och många 

AO kom till mötet med mycket input till 

workshoppen.

Projektgruppen Barn Utomlands och 

Svenska Språket, BUS, representerades av 

Monica Bravo Granström, Zürich, och 

Lena Normén-Younger, Vancouver. Med 

dem fi ck deltagarna tillsammans fundera 

över hur man på bästa sätt kan hjälpa   

svenska barn, som bor utomlands, att be-

hålla sitt språk och sin svenska kultur.

Från redaktionskommittén kom Vicki 

Almstrum, Austin, och Elsa Maréchal, 

Göteborg. Vicki berättade om den nya 

webbsidan och alla andra verktyg som 

redan används av SWEA både för in-

tern- och externkommunikation. Sedan 

fi ck deltagarna i mindre grupper svara på 

ett antal frågor om hur de tycker att man 

ska förbättra kommunikationen. Det blev 

många engagerade diskussioner och nya 

synpunkter fördes fram. 

Sammanställningen av dessa tre workshops 

kommer att publiceras framöver både på 

webben och i nästa Forum.

Tid för diskussioner och nya infallsvinklar
VM-SPECIAL

Sju kreativa regionmöten
Först och främst vill vi regionordförande tillsammans med våra styrelser tacka SWEA Rimini för ett otroligt välarrangerat och 
intressant världsmöte i Bologna. Vi åkte hem med ett leende på läpparna efter alla fantastiska möten med nya och gamla 
vänner. 

För andra gången hölls de sju regionmötena på en och samma 

plats i samband med ett världsmöte. Vi är totalt sju regioner 

i SWEA-världen och vi kan alla ses på vår hemsida swea.org. 

Alla regionerna har liknande struktur både vad gäller styrelsens 

sammansättning och dagordningen på regionmötena. I samband 

med ett världsmöte startar vi alltid med ett förmöte som sträcker 

sig över en förmiddag; till skillnad från ett regionmöte hemma i 

den egna regionen, då har vi en hel dag på oss att diskutera fritt 

runt SWEA-frågor. Det är enda gången på året som vi alla kan 

sitta ner öga mot öga och diskutera fritt.  Under regionmötet i 

Bologna fi ck alla regionerna besök av Sweor som gav informa-

tion om sina respektive områden. Det var SWEAs juridiska 

rådgivare Gîta Paterson som informerade om våra syften, regler, 

skyldigheter och rättigheter. Hon talade också om vikten av att vi 

följer stadgarna när det gäller donationer, och att de senare alltid 

måste godkännas av SWEAs styrelse, eftersom överträdelser 

kan leda till att SWEA förlorar sin skattebefriade status. Vidare 

informerade Vicki Almstrum från webbredaktionen om vår nya 

hemsida som kommer att läggas upp under hösten. Sist men inte 

minst visade PR-kommitténs Pia Wennerth och Tina O’Malley 

upp vår nya fi na varumärkesmanual.

På nästa sida följer refl ektioner över regionmötena som samman-

ställts av respektive regionordförande.
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Som regionordförande i SWEA VAME 

känner jag att vi har en mycket stabil grupp 

av avdelningsordförande som vet vad som 

gäller, men som också strävar framåt och 

vill utveckla SWEA. Alla våra avdelningar 

har varit med länge och det var i vår region 

som SWEA startade. Det medför ett visst 

ansvar att förvalta det som varit, men också 

det som skall komma.

Vi startade fredagen med vårt obligatoriska 

förmöte, alla avdelningar var representerade 

utom SWEA Hawaii och SWEA Santa 

Barbara. 

Våra diskussioner rörde frågor som: kan vi 

exkludera män i vår organisation och hur 

kan vi motivera de yngre medlemmarna att 

arbeta volontärt, när de hellre lägger sin tid 

och energi på annat. Vi diskuterade också 

det eventuella hot som kan uppstå mot 

”non profi t organizations” med anledning 

av en föreslagen lag i Kalifornien. Den la-

gen vill beskatta organisationer med skatte-

befrielse, om de agerar diskriminerande. 

Lagen vänder sig inte mot SWEA, men 

det fi nns i min region en rädsla för att den 

skulle kunna utvecklas och därmed påverka 

SWEAs framtid.

Diskussionerna var mycket givande, men 

tiden var som vanligt för kort. Eftermidda-

gen ägnades åt vårt årsmöte i regionen där 

vi hade tre åhörare. 

Mötet fl öt på som det skulle och beslut 

fattades om skattmästare, kommittéer och 

kommittémedlemmar. Roligast på mötet 

var som alltid avdelningsordförandenas 

rapporter från sina avdelningar.  Efter 

världsmötet gjorde vi en kort samman-

fattning av hela mötet och kom fram till 

att det totalt varit ett mycket bra möte. 

Man önskade dock att det funnits mer tid 

för workshopparna bland annat för att alla 

skulle kunna få en sammanställning redan 

under dagen.

VAME

SWEA-avdelningarna i vår region fungerar 

rätt olika, eftersom de ligger i länder med 

stora skillnader i kultur och ekonomi, 

vilket inte hindrar att vi Sweor ändå har 

mycket gemensamt när vi träff as. Vår 

region samlades till gemensam middag på 

torsdagskvällen. Vi har fl era nya ordförande 

och det är så roligt att träff as. På fredagen 

började vårt förmöte där även några åhörare 

var med. Vi gick gemensamt igenom frågor 

som uppstått under året. På eftermiddagen 

hade vi vårt regionmöte. Vi hade inga kon-

troversiella frågor att diskutera, så vi kunde 

i lugn och ro berätta om våra avdelningar 

och få stöd, hjälp och inspiration. Vi kom 

hem med nya konstruktiva tankar och 

positiva vindar.

När man är med på ett SWEA-möte, inser 

man att man är medlem i en gemenskap 

med över 7 000 svenska kvinnor i hela 

världen! 

ANNA KROSSLING, BARCELONA, YVONNE GÖRICKE-NORDLUND, HOLLAND, ÅSA NORLIN, GÖTEBORG, CAMILLA OLSSON, OSLO, MARIA PETTERSSON, IRLAND, 

KARIN SMITH, SYDAFRIKA, KERSTI WINBLAD VON WALTER, RO WEMA, RIGMOR RUTLIN, LONDON, ISABELL ÖJNER, MALLORCA, SOFIA HERBERTSSON, TELE-

MARK, CHRISTA ALFREDSSON, MARBELLA, ULLA WIBERG BAGINHA, LISSABON, ANN-SOFIE FRÅNBERG, MARBELLA, GUNILLA WESTERLUND, COSTA BLANCA 

STÅENDE: MARITA KINGMAN, LAS VEGAS, SUZANNE SOUTHARD, ARIZONA, BIRGITTA LAUREN 

LOS  ANGELES, ALEXANDRA ANDERSSON ROOS, VANCOUVER, ANNICA BACKLUND, SAN DIEGO                                

SITTANDE: ANNIE ANDERSSON, ORANGE COUNTY, ANNETTE ÅSBERG, RO VAME, INGER SKOGSTRÖM,  

SAN FRANCISCO,  IA DUBOI, SEATTLE
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Inget går upp emot att träff as personli-

gen och diskutera gemensamma frågor! 

Tio avdelningar i regionen MAME var 

representerade på ”regiondagen”.  Alla 

var entusiastiska och det smittade av sig i 

våra diskussioner om medlemsfrågor och 

sponsorer. Frågan ”Vilken är den mest 

brinnande medlemsfrågan i er avdelning?” 

ställdes. Ett axplock av frågor och svar är:

- Hur når man den yngre generationen 

medlemmar och behåller de äldre?  Bilda 

en intressegrupp för de yngre t ex en   

arbetslivsgrupp. Ordna Happy Hour! Sätt 

upp ett mentorskap – äldre och yngre. 

Ordna samåkning. Dra ner på antalet 

aktiviteter och anpassa till vad som är 

realistiskt för medlemsantalet. Gör en enkel 

enkät med checkboxsvar.  Entusiasmera nya 

medlemmar, presentera dem på aktiviteter. 

Försök engagera, utan att skrämmas, genom 

att föreslå olika styrelseuppdrag.

Hur värvar vi nya medlemmar till styrelsen?  

Poängtera att man kan använda styrelsear-

bete som en merit. Engagera gärna tidigare 

styrelsemedlemmar i en specifi k arbetsupp-

gift, om de inte har tid att komma till 

möten.

- Hur värvar vi sponsorer?  Erbjud t ex 

olika nivåer för sponsorer (guld, silver, etc.). 

Guldsponsorer kan betala t ex $500-600 

per år och få en helsidesannons i medlems-

boken och SWEA-Bladet och bli om-

nämnd som sponsor på olika evenemang. 

Detta gynnar båda SWEA och sponsorn.

VM hade över 400 deltagare, varav 25 kom 

från region OAME. Men med så många 

möjligheter till utfl ykter fi ck OAMEs 

styrelse hålla årsmöte utan en enda åhörare. 

Tro nu inte att detta är enbart negativt!  

Själva årsmötet är ju bara en del av den för 

alla avdelningsordförandena obligatoriska 

RM-dagen. 

Att hela regionstyrelsen får tillfälle att 

sitta tillsammans runt ett bord och utbyta 

erfarenheter är otroligt värdefullt. Frågor 

ventileras och lösningar hittas bra mycket 

lättare då man kan se varandra i ögonen, än 

då man håller telefonmöten, hur utmärkta 

man än tycker, att de senare kan vara. Bland 

annat diskuterade vi möjligheterna till ett 

utvidgat samarbete mellan avdelningarna 

inom regionen. Flera av deltagarna hade 

inte tidigare varit med på ett regionmöte, 

men samtliga ser redan nu fram emot att 

träff as i Greensboro, North Carolina, nästa 

höst för RM 2014.

Eftersom alla regionerna höll sina årsmöten 

i samband med SWEA Internation-

als världsmöte i Bologna, innebar detta 

naturligtvis att nya vänskapsband knöts 

inte bara inom regionerna utan även med 

SWEA-medlemmar från jordens alla hörn.

Dagen började med ett förmöte och alla 

avdelningsordförandena hade fått bestäm-

ma punkterna som diskuterades. På listan 

stod bland annat regler för donationer och 

stipendier, medlemsvärvning, ekonomi, 

styrelsearbete och framtiden. Denna gång 

kom regionens avdelningsordförande till 

regionmötet med erfarenhet av att vara 

ordförande för en avdelning och med ett 

eller fl era regionmöten bakom sig, vilket 

gav diskussionerna och tankeutbytet ett 

djupare och mer konstruktivt perspektiv. 

Som vanligt presenterade alla avdelningar 

sina rapporter. Zürich överraskade oss med 

en spännande och intresseväckande ”Pärl-

kampanj” som ska lanseras i höst, ”Alla 

SWEA-medlemmar är pärlor” oavsett om 

pärlorna är påtagliga eller inte. Förmötena 

är alltid mycket uppskattade av delegaterna 

och där delar man både idéer och tankar.

OEMA Vid årsmötet hade vi två åhörare och 

årsmötesförhandlingarna klarades snabbt 

av. Några kommittémedlemmar avtack-

ades och andra hälsades välkomna. Vår 

regionsekreterare avgick i och med RM. 

I fortsättningen kommer OEMA att ha 

en ambulerande sekreterare, det vill säga 

mötesrapporter kommer att skrivas av en 

avdelningsordförande och vi börjar med A 

som i Aten.

Vi var alla överens om att det var trevligt 

att träff as igen och att resultatet av våra 

diskussioner gett oss nya idéer och erfaren-

heter.

STÅENDE: ANNA LUNDBLAD, ATLANTA, LISA 

LASKARIDIS SARMIENTO, NEW YORK, ANNA BRAY, 

NORTH CAROLINA, CECILIA BROWNING, WASH-

INGTON DC, KERSTIN MALMSTRÖM, NEW JERSEY 

SITTANDE: MARGARETTA SIMPSON, BOSTON, 

MARGARETHA TALERMAN, RO OAME, GUNILLA 

WESTIN, PHILADELPHIA  ANETTE JOHNSON,        

VIRGINIA BEACH

STÅENDE: ÅSA DAHLBERG SCHMIT, MINNE-

SOTA, CECILIA KJELLGREN, NEW ORLEANS, 

PERNILLE NORDSTRÖM, DALLAS, LENA FRAN-

SEN DEAN, MICHIGAN, KATHY SKÖLD, AUSTIN                         

SITTANDE: ANNA BERGSTRÖM, DENVER, BIRGITTA 

SIGFRIDSSON HARQUAIL, TORONTO, BARBRO 

WESTIN, RO MAME, ULRIKA LASSON, HOUSTON, 

ANGELICA ROSA, SOUTH FLORIDA
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Asienregionen är mycket aktiv och vill att 

SWEA ska utvecklas för att möta fram-

tiden på ett sätt som passar vårt nätverk. 

Det är därför angeläget för oss att få mötas 

och diskutera dessa frågor som ligger oss 

varmt om hjärtat. Att framtidskommittén 

svarade för en del i programmet passade 

oss i Asienregionen utmärkt. Vi ägnade 

mycket tid till denna diskussion och många 

frågor behandlades, bland annat hur vi ska 

kunna använda vårt nätverk över världen. 

Ett förslag är att starta en Facebook-sida 

för samtliga avdelningsordförande tillsam-

mans med SWEA Internationals styrelse 

där olika frågor kan diskuteras. Asien 

har idag en aktiv Facebook-sida för hela 

regionen där det utbyts idéer och informa-

tion medlemmar emellan. En annan fråga 

som engagerar oss är donationer. Hur kan 

vi i enlighet med SWEAs syften donera 

på ett klokt sätt i Asien och i hela världen? 

Flera avdelningar ger ut årliga donationer 

och stipendier som fungerar mycket bra. 

Det fi nns intresse för att starta ett dona-

tionsprojekt för Asienregionen, men även 

och ännu bättre ett för hela SWEA. I 

detta sammanhang kan vi förenas runt ett 

projekt, där SWEA-medlemmar får bidra 

med sina kunskaper och i gengäld får nya 

erfarenheter, samtidigt som SWEA på ett 

tydligt sätt visar vad vi arbetar med och 

får PR som kan generera nya medlemmar. 

MEMA

Ann Winstanly, vår RO, var sjuk så jag 

ledde mötet i egenskap av vice ordförande.

Alla avdelningar i regionen hade skickat sin 

AO utom SWEA Paris, som represente-

rades av sin vice ordförande.

Under förmötet delade vi upp oss i grupper 

och diskuterade tre förutbestämda äm-

nen: avdelningarnas/regionens ekonomi, 

transparens och kommunikation samt val-

beredningens arbete. Vi redovisade efteråt 

för varandra vad vi kommit fram till och 

diskuterade ämnena gemensamt.

Under årsmötet lästes ordförandens rapport 

upp. Då vi gjort en grundlig presentation av 

alla deltagarna på förmötet, höll vi avdel-

ningarnas rapporter lite korta. Vi under-

tecknade årets UCDs och gick igenom alla 

fi nansiella ärenden. Vi godkände också 

valberedningens förslag. 

ASIEN

Ann-Marie Gustafson, SWEAs interna-

tionella vice ordförande satt med oss hela 

dagen. Det var mycket värdefullt för oss att 

ha expertkunskap på plats.

Många av Asienregionens avdelningsord-

förande kommer efter det här året att 

lämna sina poster för att fl ytta hem eller 

vidare. Jag vill därför passa på att rikta ett 

varmt tack till alla avdelningsordförande 

i Asien för ett stort engagemang  i vår 

regionstyrelse och i respektive avdelning.

STÅENDE: HEDVIG LUNDEN WELDEN, SEOUL, MAG-

GAN KULLBERG STAMPE, SINGAPORE, MARITA 

WALLSTRÖM LÖFDAHL, RO ASIEN, HELEN HURTIG, 

KUALA LUMPUR, JENNIFER GRAHN, MELBOURNE, 

INGELA ALDRIN, HONG KONG, MARIA MELLBLOM, 

BANGKOK, CATARINA HANSSON, PERTH.

SITTANDE: AGNETA MELIN, JAPAN, BIRGITTA TIM-

MERS NILSSON, BEIJING, 

STÅENDE: GUNILLA LAGER-EBKES, BERLIN, ANNICA CROMBEZ, PARIS, ANITA KASPER, FRANKFURT-HEIDELBERG, AGNETA CASIMIRS RIZZI, MILANO,              

ULLA STERNER, ISRAEL, VICTORIA GEIBORG, BELGIUM, EVA OSCARSSON, RIVIERAN, MARIANA JÄDER NÄSLUND, KÖLN-BONN

SITTANDE: CATARINA HOLMGREN MEJRI, TUNISIEN, CHRISTINA HALLMERT, VICE RO MEMA, SOLVEIG ANELLI,  MALMÖ, DESIRÉE FORNI, RIMINI,                         

LOUISE ÅKERBLOM, LUXEMBURG, SIV ARVELID, ÖRESTAD

VM-SPECIAL
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Under de första dagarna i oktober var 
det däremot de svenska färgerna som 
dominerade längs med gatorna, då 
SWEA så gott som tog över staden. Vi 
var 400 Sweor som fyllde  era hotell, 
restauranger och barer. 

TEXT: CECILIA KJELLGREN, NEW ORLEANS

Bologna är en av Italiens äldsta städer och 

har idag ungefär 400 000 invånare. Det är 

en industristad – faktiskt en av de stora 

aktörerna inom motorindustrin, bland 

annat har Lamborghini, Maserati och 

Ducati sina huvudsäten där. Det fi nns även 

många universitet i staden, vilket kanske 

förklarar de välbesökta barerna och en till 

synes välmående stämning. Det är också en 

stad som är känd för sin vackra konst och 

sitt utsökta kök. Dessutom fi nner man i       

Bologna Europas äldsta universitet.

Efter intensiva och dagslånga SWEA-

möten blev det äntligen tid för en pro-

menad ner mot stadskärnan med en av de 

italienska guiderna. Promenaden ledde oss 

längs gatorna genom fantastiska tunnvalv 

och guiden berättade att staden har totalt 

hela fyra mil trottoarer med övertäckta 

arkader och kryssvalv. Den romanska stilen 

kallas ofta rundbågsstilen och taken var 

dekorerade med vackra målningar. Det var 

medeltidsarkitektur i absolut världsklass. 

Det visade sig att fram till tidigt 1800-tal 

var Bologna en av medeltidens mest väl-

bevarade städer i Europa, men att staden 

under andra världskriget drabbades av 

omfattande bombningar. Ganska omgående 

restaurerades byggnader tillbaka till sin 

forna glans och det in i minsta detalj. Det 

såg man också på de olika skiftningar som 

tegelstenarna hade i fasaderna. Vi stan-

nade till vid de mycket kända medeltida 

tornen som byggdes i tegel på 1100-talet. 

De uppfördes av två konkurrerande familjer 

– Asinelli och Garisenda. Den som kunde 

bygga högst var enligt sägen den mest 

framstående. Det var Garisenda-familjen 

som vann, men efter en tid rasade hela 

bygget och idag är det alltså Asinelli-tornet 

som hör till Italiens högsta ’lutande’ torn. 

Trots att det lutar lite, så försäkrade guiden 

oss att byggnaden var stabil och att tjock-

leken på fasaden var en meter. I tornets inre 

kan man med hjälp av 498 trappsteg ta sig 

upp till toppen för att njuta av en magnifi k 

utsikt. 

Palazzo della Mercanzia var en fantastiskt 

vacker byggnad med sina typiska valv-

liknande fönster och gördelbågar. Det var 

också här som vi fi ck se en byggnad som 

har världens första och äldsta ’porticos’ eller 

pelare. Portico di Palazzo Grassi på Via 

Marsala har nämligen originalpelare i trä 

från 1300-talet. Det var först år 1567 som 

pelare i trä förbjöds och ersattes av tegel 

eller cement.

Vår nästa anhalt var ett besök på univer-

sitetet, som inte bara är Italiens, utan också 

Europas äldsta universitet från år 1088. Vi 

fi ck gå in och sätta oss i obduktionsrum-

met, där marmorskivan var i centrum och 

det var där som obduktionerna utfördes 

förr i tiden. De gjordes under vintertid, 

eftersom de varma sommarmånaderna var 

olämpliga med tanke på kropparnas för-

ruttnelse. Guiden berättade vidare att det 

fanns dolda fönster där överläkaren hade 

uppsyn över lektionen och stack ut huvudet 

och gjorde kommentarer. Vi fortsatte sedan 

vår vandring till torget Piazza Maggiore 

som dominerades av den enorma domkyr-

kan San Petronio. Nu var det inte utan att 

vi huttrade lite i snålblåsten på det öppna 

torget och vi avslutade vår rundtur invid 

den världsberömda    Neptunusfontänen, 

Fontana di Nettuno som byggdes på 

1500-talet. Fontana di Nettuno ligger intill 

torget, Piazza Nettuno och dess ståtliga 

bronsfi gur Neptunus sträckte majestätiskt 

ut sin arm mot damerna nedanför.

Att SWEA valde just Bologna för sitt 

väldsmöte kan vi som var där mycket väl 

förstå och allt eftersom dagarna förfl öt 

blev vi nog alltmer påverkade av de många   

smeknamnen; lite mer lärda (La Dotta), 

mäkta imponerade över stadens röda 

skiftningar (La Rossa) och jag tror även att 

en del av oss till och med blev lite ”rundare” 

(La Grassa) av den enastående maten. 

Den röda staden - 
smeknamnen för Bologna är många! 
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TEXT: NINNI PETTERSSON-WÄSTBERG, LONDON

Det regnade lite den här oktobermorgonen 

när vi for västerut från Bologna. På vägen 

såg vi många popplar, som är planterade för 

att skydda odlingarna på den vidsträckta 

Po-slätten från de otäcka vindarna som 

kommer från Trieste-hållet.

Det första vi fi ck lära oss av Lotta, vår kun-

niga guide, var hur man uttalar Modena. 

MOOOOdena, alltså tonvikt på första 

stavelsen! 

Modena är en stad med anor. Nu har den 

ungefär 200 000 invånare och är en ”mo-

torstad”, biltillverkarna Ferrari, De Tomaso, 

Lamborghini, Pagani och Maserati alla 

fi nns eller har funnits här. Vi tittade på de 

gamla byggnaderna, på ghettot, på katedra-

len och på det gotiska klocktornet, ”Torre 

della Ghirlandina”. 

Efter en snabb espresso, på italienskt sätt, 

in-och-ut från kaféet på två röda minuter 

satte vi oss på bussen igen och åkte ut 

på landet. På slingriga vägar tog vi oss 

fram till Acetaia Caselli i byn San Vito di 

Spilamberto, där familjen Caselli har sin 

balsamvinägerfabrik. Herr Caselli själv, 

en charmerande man, visade oss runt och 

förklarade processen. Ja, han verkade göra 

det mesta, vi fi ck intrycket att han hade 

lagat maten vi fi ck också!

Att beskriva i detalj hur processen att göra 

traditionell, ”riktig” balsamvinäger går till 

skulle ta alltför lång tid, i korthet går det 

till ungefär så här:

En balsamvinägerfabrik måste ligga i 

Modena och druvorna, som man gör mus-

ten på, måste också komma från Modena. 

För inte så många år sedan fi ck man rätt till 

IGP, det vill säga ”indicazione geografi ca 

protetta”. Vinägern är alltså namnskyd-

dad och måste uppfylla en rad krav för att 

kunna kallas traditionell balsamvinäger. 

Sedan dess fi nns det två sorters vinäger 

från Modena, den ena ”traditionell” och den 

andra tja, inte traditionell, då!  Faten som 

vinägern lagras på ska när det gäller den 

traditionella sorten vara gjorda av fl era trä-

slag t ex kastanj, ek, ask, valnöt mm. Mus-

ten kokas i nästan ett dygn och reduceras 

till hälften innan den hälls på ett jäsnings-

fat. Detta, liksom de andra faten, ska stå på 

en vind! Sedan hälls den blivande vinägern 

i ett mindre fat, där den avdunstar och hälls 

på nästa, och så pågår det i mindre och 

mindre fat. Det kan vara upp till 13 fat i 

samlingen. För att vinägern ska andas fi nns 

ett hål på ovansidan av fatet; detta täcks 

med en duk. Den traditionella vinägern ska 

vara minst 12 år gammal. När den är 25 

och äldre kallas den ”Extra Vecchio” och får 

en guldkork. En speciellt utformad fl aska 

används för den traditionella vinägern.

Det blev lite tekniskt det här, och vi tyckte 

det var mycket trevligt att bänka oss till 

provning av de olika sorterna. Vi kunde 

konstatera att även den ”icke-traditionella” 

vinägern – som ju ändå måste uppfylla en 

rad krav, var mycket god. Vi fi ck fyra lätta 

rätter, alla gjorda med balsamvinäger som 

accent. Den här vinägern häller man ju inte 

precis decilitervis i en dressing. Det var små 

snittar, pasta, kallskuret och en glassartad 

efterrätt, ja även den med någon droppe 

balsamvinäger. Vi fi ck rött Lambrusco-vin 

till. Mycket gott, alltihop! 

Herr Caselli gjorde succé när han ursäktade 

sig för sin dåliga engelska och berättade att 

han ofta råkade säga ”cold cats” i stället för 

”cold cuts” (kallskuret). Kalla katter heter 

det nu hos oss!

Det kommer väl knappast som någon över-

raskning att försäljningen gick mycket bra! 

Alla Sweor ville ha lite av de fi na droppar-

na, som man i Modena kallar för ”Hennes 

Majestät Balsamvinägern”.

Det hade slutat regna när vi mätta och 

belåtna satte oss på bussen. Ett speciellt 

tack till Lotta, som med sitt goda humör 

och underbara göteborgska humor höll oss 

på rätt köl!

Hennes Majestät Balsamvinägern
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I pastans förlovade land
Pastakurs i Italien – det lät lockande! 
Det tyckte 26 Sweor som med hjälp av 
vår trevliga guide, Swean Silvana Forni-
Ferrero,  ck alla procedurer och goda 
råd översatta. 

TEXT: MAUD LARSSON, ZÜRICH 

Vi hämtades med buss till ”Villa la Torre”, 

en halvtimme utanför Bologna, där vi togs 

emot av Signor Leonardo, som vänligt 

visade oss in i villan. Där var uppdukat med 

förfriskningar, kaff e och goda kakor.

Sedan var det dags för handtvätt och inta-

gande av våra platser runt ett mycket stort 

långbord där vi alla fi ck plats. På bordet 

fanns en stor träbricka, lång och smal kavel, 

gaff el, mjöl och ägg. Signor Leonardo 

invigde oss lugnt och pedagogiskt i pastans 

hemligheter och matlagning i allmänhet 

och berättade att det faktiskt inte tar så 

lång tid att laga god mat.

De enda ingredienser vi behövde var två 

ägg, som alltid skall tvättas innan man 

knäcker dem för att undvika att bak-

terier kommer i degen, samt 200 gram fi nt 

vetemjöl. 100 gram mjöl per ägg - enkelt 

eller hur? När man gör pastadeg med 

ägg skall man alltid ha ett fi nt vetemjöl, 

gör man däremot degen med vatten skall 

durumvete användas. Mjölet hälldes upp 

på träbrickan och vi gjorde en skål i mit-

ten med fi ngrarna; runt, runt, ej för liten, 

sedan knäcktes äggen däri. Vi rörde först 

med gaff eln och sedan med fi ngertopparna 

och när degen inte längre var så kladdig 

använde vi hela handen att knåda degen 

med. Degen skall knådas väl så att den blir 

elastisk, slät och fi n. Sedan packades den 

in i plastfolie och fi ck vila i 30 minuter.  

Under tiden fi ck vi smaka på en speciell typ 

av Mortadella och annat gott.

Signor Leonardo berättade om en mycket 

speciell kokbok skriven av Pellegrino Artusi 

1890. Den är fortfarande den kokbok i 

Italien som har största upplagan. Han läste 

för oss om Artusis tankar om att ha gäster: 

”Den bästa rätten ni kan bjuda era gäster 

på är ett vänligt ansikte och en öppen 

vänlighet. Att bjuda in någon till sig är att 

ta vara på hans lycka för hela den tid han 

vistas under ert tak.“ Visst är det vackra 

ord!

Nu var det dags för hemligheten med kav-

lingen, man skall börja i mitten och kavla 

utåt, vända på degen med hjälp av kaveln, 

inte med handen som en pizzadeg!

Tunt, tunt kavlades degen ut, veks ihop och 

sedan fi ck vi äntligen skära. Signor Leo-

nardo var mycket orolig för detta moment, 

men kunde snart konstatera att vi nog alla 

var vana i köket och inga fi ngrar skadades. 

Tagliatelle, tagliarini eller pappardelle kan 

skäras allt efter vilken bredd man önskar. 

Man skär tio remsor och sedan hängs 

de över kniven och rullas ihop lätt med 

handen. All pastan togs ut i köket där den 

kokades åt oss, mycket kort, bara 1½ minut 

när vattnet kokat upp igen. Under tiden 

fi ck vi sätta oss i den vackra matsalen.

Vin fanns på det utsökt dukade bordet. 

Strax kom det in härligt doftande skålar 

med vår egen pasta och en underbar sås 

Bolognese, som de kokat i sex timmar! Det 

smakade härligt och en andra omgång pasta 

serverades med sås Romangiola, mycket 

gott och friskt med smör, skinka och citron.

Det vattnas i munnen bara jag tänker på 

den trevliga dagen.

Tack till Silvana Forni-Ferrero för den ut-

märkta översättningen och SWEA Rimini 

för ett trevligt arrangemang!
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På provsmakning i Parma
Prosciutto och Parmesanost är två av 
mina favoriter från det italienska köket 
så det var med stor förväntan jag såg 
fram emot att besöka Parma som är 
centralorten för tillverkning av dessa 
delikatesser.

TEXT: BRITT MANNERTORP, CHICAGO

Efter en bussresa på cirka 90 minuter var 

vi framme vid det första stoppet, ett litet 

familjeföretag som producerar Proscuitto 

di Parma. Ordet prosciutto kommer från 

latinet, pro (före) och exsuctus (suga ut 

vätska). Prosciutto görs av skinkan från gris 

eller vildsvin och processen tar allt från nio 

månader till två år beroende på skinkans 

storlek. 

Skinkan sköljs och saltas sedan i cirka två 

månader. Under tiden pressas allt blod som 

fi nns i köttet ut. Därefter tvättas den fl era 

gånger och hängs sedan i ett mörkt välven-

tilerat rum.

Lufttemperaturen i rummet är mycket 

viktig och bästa resultatet får man i ett kylt 

rum, där den får hänga tills den torkat. När 

skinkan är helt torr luftas den antingen i 

rumstemperatur eller kylrum i upp till arton 

månader. Vi var välkomna in i dessa kylrum 

för att titta på skinkor i olika stadier. 

Därefter blev det provsmakning och denna 

prosciutto var självklart överlägsen all pro-

sciutto jag tidigare smakat! Till den bjöds 

det på bröd och det lätt brusande lokala vi-

net Lambrusco. Vår guide hade fullt sjå att 

hålla jämna steg med att skära upp skinka 

och Sweornas aptit på densamma.

När vi alla ätit tillräckligt med prosciutto 

promenerade vi till nästa ställe där man till-

verkar Parmesanost eller som det rätteligen 

heter, Parmigiano-Reggiano efter staden 

Parma i regionen Emilia Romagna.

Parmigiano-Reggiano, som har anor från 

1300-talet, tillverkas av opastöriserad ko-

mjölk. Denna mjölk blandas med naturlig 

skummjölk och pumpas sedan in i stora 

kopparkärl. Vassla tillsätts och blandningen 

upphettas till 33-35°C. Därefter tillsätts 

löpe och lämnas att ysta sig till en ostmassa 

i cirka 10 minuter. Denna ostmassa bryts 

sedan ner i bitar, små som ett risgryn. Tem-

peraturen höjs till 55° under mycket noga 

övervakning av en ostmästare. Efter en 

timme hälls detta över i muslintyg och där-

efter i en metallform för att formas till det 

traditionella osthjulet. Någon dag senare 

förses osten med stämpeln Parmigiano-

Reggiano, tillverkningsnummer och datum. 

Osthjulen läggs sedan i en saltlag i 20-25 

dagar och därefter lagras de på trähyllor i 

stora rum. Efter 12 månader är det dags för 

en statlig inspektör att inspektera varje ost. 

En ostmästare testar också osten med an-

vändning av en hammare och sitt öra. Han 

knackar på osten och kan höra om det fi nns 

sprickor eller tomrum inne i osten och det 

vill man inte ha. De ostar som passerar 

denna test stämplas med inspektörens logo. 

När man köper denna ost vet man att man 

får en ost av toppkvalitet. De icke godkända 

ostarna får ingen stämpel och säljs till ett 

lägre pris. Osten lagras totalt i genomsitt i 

två år och varje hjul väger 38 kilo.

Även här blev det provsmakning med kex 

och mer Lambrusco och vi lät oss alla väl 

smaka!

Efter all denna skinka och ost så var det 

ingen som behövde någon lunch. Tyvärr så 

får man inte ta med sig kött till USA, men 

ost går bra, så jag har en stor bit 30-månad-

ers Parmigiano-Reggiano i mitt kylskåp 

som jag skall avnjuta när längtan till Italien 

gör sig påmind.

Denna trevliga dag avslutades sedan med 

en guidad rundvandring i Parma som är 

en mycket gammal och pittoresk stad med 

bosättningar redan under bronsåldern.
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Här träffas vi nästa gång
Under VM avslöjades var och när de två närmaste stora internationella SWEA-evenemangen kommer att äga rum.

Först på tur står SWEAs 35-årsjubileum som kommer att fi ras i juni nästa år i Stockholm. Avdelningsordföranden Cecilia Westman 

hälsade oss alla välkomna till huvudstaden. Avdelningen är redan i full gång med planeringen av tre dagar av aktiviteter, festmiddag och 

nätverkande.

Susanne Southard, avdelningsordförande i Arizona, inbjöd till nästa Världsmöte som blir i oktober 2015 i Arizona. Hon lockade med ett 

intressant program och fi na utfl ykter, till bland annat Grand Canyon.
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VM-SPECIAL

Festkväll med klackarna i taket
TEXT: MAUDE VÄNNMAN, ÖRESTAD

RIMINI-SWEORNA; EVA CARLSSON-MIRTO, DESIRÉE FORNI, LENA-MARIA ANDERSSON, SILVANA FORNI, LOTTA NILSSON, ELIZABETH CEDERHOLM-PEZZI, 
INGER LJUNGGREN-MAIOLI, MONICA HILLBERG-SANESE, MONIKA LARSSON RICCI FICK ALLA ATT TRIVAS I BOLOGNA.
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VM-SPECIAL

Dagarna i Bologna gick alldeles för fort och lördagens festmid-

dag kom på tok för tidigt! Det kunde inte vara sant att det redan 

var dags att skruda sig i festblåsan och ta bussen till festen. Och 

vilken fest sen! Här möttes vi av den moderna italienska inred-

ningsstilen – raka linjer, vitt från golv till tak, vitmetall i detaljerna 

och som enda färginslag mörkt röda gardiner. I den vackra foajén 

välkomnades vi med en jättelik aperitif-buff é med drinkar efter 

var och ens önskan och plockmat från trakten därtill. Nu gällde 

det att hålla igen lite för på menyn fanns en fyrarättersmiddag. En 

Rimini-Swea ackompanjerad av två italienska musiker underhöll 

med svenska folkvisor till aperitif, men SWEA-sorlet tävlade med 

viss framgång mot hennes melodiska underhållning.

Om foajén var stor, så var matsalen ett hav. Det var det enda stället 

i Bologna som var stort nog att rymma 400 gäster till sittande bord. 

Riminis ordförande Desirée Forni hälsade oss välkomna och pre-

senterade VM-kommittén. Sedan smörjde vi kråset; först med en 

parmesantimbal, följt av halvmånepasta fylld med parmaskinka och 

buff elmozzarella, aaah! Huvudrätten var skivad oxfi lé med vindru-

vssås, rösti och blomkålstimbal, inte illa det heller! Och till detta 

bjöds härliga röda och vita viner. Lyckligtvis interfolierades dessa 

rätter av allehanda tal, så att maten fi ck en chans att sjunka undan. 

Margaret Sikkens Ahlquist talade för SWEA och det gjorde också 

Agneta Nilsson. Det tackades på många kanter och blommor 

delades ut. Vinnarna i SWEA-Bladtävlingen hyllades. 

De tre högsta vinsterna i det fi na lotteriet drogs och någon kan nu 

pryda sig med ett nytt guld-smycke, en annan hänga en numrerad 

litografi  av Fellini hemma på väggen och en tredje se fram emot en 

weekend på hotell i Rom. 

Den fj ärde rätten då, undrar väl någon nu. Jo, nu var en dessert-

buff é uppdukad där aperitif tidigare funnits. Och där fanns alla 

upptänkliga underbara italienska efterrätter och frukter. Vilken 

avslutning på måltiden! Då fi ck vi också underhållning av en ung 

dansk sopran Lykke Anholm som bor i Rimini. Hon, hennes 

pianist och en ung baryton sjöng lite lättare operamusik till att 

börja med, men så vips var det fullt diskotek på gång. Sweor i alla 

åldrar kände sig plötsligt som dancing queens och shejkade loss på 

dansgolvet. Det var en glädje man både kunde se och bli smittad av.

Kära Rimini-Sweor med Elizabeth och Desirée i spetsen! 

För några sidor sedan i det här VM-reportaget läste jag ett citat av 

Pellegrino Artusi: ”Den bästa rätten ni kan bjuda era gäster på är 

ett vänligt ansikte och en öppen vänlighet. Att bjuda in någon till 

sig är att ta vara på hans lycka för hela den tid han vistas under ert 

tak.“

Detta är ju precis vad ni har gjort för oss Sweor från världens alla 

hörn. Ni har tagit vara på vår lycka under alla dagarna i Bologna. 

Och hur väl ni lyckats visades i glädjen och den euforiska stäm-

ningen den sista kvällen. Ett stort varmt tack för dessa sagolika 

dagar från oss fyrahundra lycklig(gjord)a Sweor.

SINGAPORES ORDFÖRANDE MAGGAN KULLBERG STAMPE TAR EMOT PRISET AV   
PIA WENNERTH OCH AGNETA NILSSON



22

Dags för Slow-food i Piemonte

Det är söndag morgon och vi är drygt ett 

50-tal förväntansfulla Sweor från olika 

delar av världen som lämnar det regniga 

Bologna med buss. Vår fantastiska guide 

Elizabeth, som tillbringat cirka 40 år i Ita-

lien, berättar på vägen om Italien och hur 

man lever här. Hon gör det med inlevelse, 

humor och en härlig röst att lyssna till.

Vi är på väg till Piemonte och staden 

Alba där vi ska bo i fyra nätter. Alba var 

en gång i tiden känd som ”staden med de 

hundra tornen” och det fi nns fortfarande 

fl era medeltida torn kvar här. I lilla Alba 

tillverkas också chokladen Ferrero Rocher. 

Men vem visste att den görs i lilla Alba. 

Piemonte, som betyder ”vid bergets fot”, är 

väl kanske mest berömt för sina goda viner. 

De mest kända är Barolo och Barbaresco. 

Men regionen är även känd för sin vita och 

svarta tryff el. Tryff eljakten har just inletts 

så vi hoppas på att få smaka, leta och äta 

tryff el under våra dagar i Piemonte.

Som protest mot snabbmatskulturen, 

som har slätat ut de kulinariska upplevel-

serna och gjort att vi tappat en del av vår 

traditionsrika matkultur, föddes på 80-talet 

Slow-foodrörelsen i Piemonte. ”Gott, rent 

och rättvist” är rörelsens ledord: mat och 

dryck ska njutas, den ska inte innehålla 

gifter eller vara skadlig för miljön och bra 

mat ska vara en rättighet för alla.

Efter incheckning på hotellet i Alba gick 

vi igenom staden och stannade vid olika 

sevärdheter där Elizabeth berättade om sta-

dens historia. Väl framme vid restaurangen 

serverades en nätt liten middag på fyra 

rätter, kaff e och en liten ”sängfösare” och jag 

behöver väl inte säga att en stor tallrik pasta 

var rätt nummer två… 

Efter en god natts sömn och frukost är det 

dags att bege oss till en familjegård där en 

av de cirka 4 000 certifi erade ”trifulau” bor 

med sina tryff elhundar. Regnet vill inte ge 

med sig så den efterlängtade turen med 

tryff elhundar uteblir men skam den som 

ger sig. Vi får en trevlig föreläsning av en av 

bröderna Romagnolo om tryff el. Tryff el-

hundarna Diana och Brio får visa hur de le-

tar tryff el i den egna trädgården och vi blir 

imponerade av deras sökande. När de hittar 

tryff el är det inte lätt att hålla hundarna 

lugna och framförallt gäller det att vara 

snabb så de inte äter upp tryff eln. Tillbaka 

från ’jakten’ fi nner vi bordet uppdukat med 

allehanda delikatesser. Uppskurna korvar, 

färskost som toppats med vit tryff el och 

olja, bröd och traktens röda vin. Tänk att 

få sitta i trädgården en måndag förmid-

dag och mumsa på vit tryff el. Upplevelsen 

var härlig och spännande. Det kändes lite 

”förbjudet” att mumsa bara så där på denna 

delikatess utan att fundera på vad den 

kostar och hur svårhittad den är.

Vi fortsätter till den familjeägda vingården 

Cavalotti och börjar med en rundvandring 

och ett litet föredrag i deras vinkällare, om 

hur de producerar sitt vin. Här äter vi vår 

lunch och provsmakar viner – både röda 

och vita. Det är dukat vid tre långbord och 

vi ser till vår förtjusning att lunchen blir lätt 

och att vi inte får en fyrarätters. Tror vi ja. 

Tallriken som är förpreparerad med olika 

korvar, ost, skinka, oliver och gott pizzabröd 

är bara en bråkdel av vad vi blir serverade. 

Nästa rätt är en slags paj fylld med ost och 

skinka, därpå kommer osten och sedan 

en söt kaka, så nu är vi väl i alla fall klara? 

Åh, nej nu kommer mamman i huset och 

berättar att hon och hennes väninnor ägnat 

hela gårdagskvällen till att göra tortellini 

med köttfyllning. De har gjort fem kilo och 

hoppas att det räcker åt oss. Vi blir stumma 

och guiden Elizabeth ber ”mama” att koka 

enbart 2,5 kilo. Därpå kommer en sagolik 

tortellini blandad med en underbar ostsås. 

Det är i alla fall sista rätten och vi är lika 

mätta som vid tidigare måltider. 

Innan vi åker tillbaka till hotellet hinner 

vi med att besöka spumanteproducenten 

Canelli på vägen. Deras antika vinkällare, 

som kallas den underjordiska katedralen, 

inryms i ett fantastiskt gammalt hus mitt 

VM-SPECIAL

TEXT: ROSE-MARIE WIBERG, MARBELLA
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i staden, det är som en underjordisk kyrka 

med många valv. De har inrett källaren på 

ett smakfullt sätt med mycket konst, ett ut-

ställningsrum och all denna spumante. Det 

sägs fi nnas cirka 300.000 fl askor där, den 

uppgiften är inte bekräftad – men många 

fl askor var det. 

Upplevelserna är många... och det känns 

som om vi inte gör annat än äter och 

dricker men visst gör vi annat också. Mat 

och dryck blandas med en god portion 

kultur emellanåt också. Med Elizabeths 

kompetens som hon gärna delar med sig 

av får vi mycket information om Italiens 

kultur, nyheter, levnadssätt och traditioner. 

Tisdagen ägnar vi åt Italiens forna huvud-

stad Turin, numera regionen Piemontes 

huvudstad. En mycket elegant stad med 

vackra torg, byggnader och barockpalats 

med de berömda arkaderna från 1500- 

talet där vi får en guidad tur av en lokal 

guide. Många kaféer kantar gator och 

torg. Efter en guidad tur i staden går vi till 

Eataly – ja just det, ett matställe, men ett 

mycket speciellt sådant. Eataly samarbetar 

med Slow-food. Vi går dit för att njuta av 

denna annorlunda saluhall med det bästa 

av råvaror och många restauranger som är 

uppdelade efter vad man är sugen på. På 

ett ställe serverar de fi sk, på ett annat kött, 

på ett tredje pizza och pasta, det fi nns även 

ställen med vegetariskt och skaldjur. Valen 

är många och vi Sweor sprids för vinden 

eller rättare sagt i saluhallen för en timme 

framåt. Turin är verkligen en stad att åter-

vända till och man bör inte missa stadens 

speciella kaff edryck – Bicerin, ett glas med 

kaff e, smält mörk choklad och vispgrädde. 

Onsdagen tillägnar vi Barolo, ett av Italiens 

mest aristokratiska viner. Cirka 20 km 

utanför Alba ligger den underbara lilla byn 

som är full av restauranger, vinotek, bagerier 

varifrån det doftar sagolikt, små vinbutiker 

där man både kan smaka och prova viner. 

På en gata är det matmarknad som består 

av två små stånd med allehanda färska 

grönsaker och frukter i härliga färger. Strax 

intill står fi skbilen med öppna bakluckor 

och erbjuder färsk fi sk. Tonfi sk, bläckfi sk, 

vita fi skar, skaldjur är upplagda på ett smak-

ligt sätt. Vinrankorna växer alldeles intill 

vägkanten och de fi na husen är utsmyckade 

med vackra blomsterarrangemang. 

Vi besöker vinproducenten Marchesi di 

Barolo, en av de mest kända producenterna 

i området. Det är en medelstor vingård i 

privat ägo som producerar cirka 1,5 miljo-

ner fl askor om året. Efter en rundvandring 

i deras vinkällare där vi kan beskåda ”La 

Botte della Marchesa” de stora vinfaten 

från 1800-talets början får vi provsmaka tre 

av vingårdens viner.  

Resan till Piemonte har naturligtvis präg-

lats av mat och vin. Vår avslutningsmiddag 

äter vi på Osteria dellÁrco där Slow-food-

rörelsen startades 1986 av Carlo Petrini, 

en journalist som ville protestera mot att 

McDonald´s just fått tillstånd att öppna 

en fast-food vid Spanska Trappan i Rom. 

Middagen är en utsökt fyrarätters-middag 

och en dessert. Jag skulle kalla det fem-

rättersmiddag! Det vattnas i munnen när 

jag tänker på all god mat, men jag är inte 

lika lycklig när jag tänker på att komma 

hem och ställa mig på vågen. Men vad gör 

väl det? Det har varit en otrolig upplevelse 

och jag vill på allas vägnar tacka Elizabeth 

för den fantastiska efterresan till Piemonte. 

Utan henne hade den inte blivit så intres-

sant! 
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På svindlande kust-
vägar i södra Italien

Efter fem intressanta SWEA-dagar i anrika Bologna bar det av söderut mot nya 
spännande mål. Ett hundratal Sweor hade valt efterresan mot Sorrento och Capri. 
TEXT: KICKAN WILLIAMS, SOUTH FLORIDA

Tidig morgon steg vi på expresståget mot 

Neapel för tre timmars resa söderut. Un-

derbara Rimini-Swean Lotta Nilsson var 

med som reseledare. Väl framme i Sorrento 

tog vi plats i två bussar med femtio Sweor 

i varje. Två lokala guider från Neapel stod 

redo att ta hand om oss. Vår buss fi ck den 

helt otroliga Simona! Så full av informa-

tion och detaljer och samtidigt så festlig 

och underhållande. Vi började med en 

busstur genom Simonas hemstad Neapel, 

allt medan hon gjorde kommentarer om 

Italiens inkompetenta styrande makter. 

”Sorry, I did not mean to say Maffi  a, I 

meant Government...”. Ofta avslutade hon 

sina utlägg med  ”now I’m really going to 

tell you the truth” eller ”I’m so frustrated, 

please, I need some coff ee”.

Simona bjöd verkligen på sig själv och fi ck 

oss alla på gott humör! Så bar det av på 

Simonas kustväg ”Mama Mia” mot Sor-

rento. Simona underhöll oss med berät-

telser från den grekiska mytologin, om 

Romarriket, om arkitekturen vi passerade 

och mycket mer, allt medan vi satt där och 

tänkte ”Mama Mia, så brant det är!” Men 

vår duktiga busschauff ör klarade kurvorna 

med glans! Hotell Michelangelo i Sorrento 

var lite av en dröm. Vårt rum med balkong 

vette mot en grönskande innergård med en 

liten pool. På kvällen letade vi oss fram till 

La Basilica Restaurant för en fyrarätters-

middag med underhållning av skön-

sjungande italienare. Mycket mätta och 

nöjda strosade vi ett tag bland Sorrentos 

mysiga gränder innan vi återvände till våra 

hotell för lite välbehövlig sömn. Några i det 

yngre gardet fortsatte att roa sig på stadens 

karaokebar.

Upp tidigt nästa morgon för bussfärd längs 

den vackra Amalfi kusten. Vi blev helt 

betagna av denna kuststräcka med berg 

som brant störtar ner i havet, charmiga 

vikar, grottor och små stenstränder. Vilket 

förtrollande landskap! Vilka hissnande vyer! 

Och alla byar och städer som klär bergs-

sluttningarna. Hus målade i vitt eller varma 

pastellfärger omgivna av trädgårdar och ter-

rasser. Det är lätt att förstå varför så många 

förälskar sig i Amalfi kusten.

I bussen satte Simona på sång av Caruso. 

Nu var vi på väg till musikens stad Ravello, 

belägen på en hög klippa 350 meter över 

havet. Vilken stad! Ravellos historia går 

tillbaka till 600-talet e.Kr. då en romersk 

koloni grundade staden.  Här såg vi 

arkitektur från århundraden tillbaka. Det 

var här Richard Wagner fi ck inspirationen 

till Klingsors trädgård i Parsifal. Till hans 

minne anordnas varje år en musikfestival.

Tillbaka till hotellet och vårt sköna, stora 

rum. Snabb dusch, omklädning och iväg till 

Piazza Tasso där en överraskning väntade. 

Det blev en oförglömlig kväll som började 

med en sagolik middag i teatern. Så började 

föreställningen - Sorrento Musical med 

fyra olika akter som representerade havet 

och fi sken, marknaden, solnedgång och 

kärlek, och den sista akten fest, dans, folkliv 

och livsglädje. Full fart, härliga röster och 

dansare!

Idag besöker vi ön Capri - en av de vack-

raste platserna på jorden. Vi tog färjan från 

Sorrento i hällande regn – det fullkomligt 

störtade ned. Som dränkta katter stuvade vi 

in oss på färjan till Capri. Men när vi steg 

av i hamnstaden Marina Grande tittade 

solen fram. Första stopp var den svenske 

läkaren och författaren Axel Munthes 

Villa San Michele i staden Anacapri. Axel 

Munthes ”Boken om San Michele” utkom 

1929 på engelska och blev en enorm succé. 
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Snart blev hans villa på Capri en turistat-

traktion och är det fortfarande. Ett magiskt 

ställe som gav plats för drömmar, skönhet 

och även längtan och sorg. Ett citat av Axel 

Munthe som håller sig kvar hos mig: ”Mitt 

hem skall vara öppet för sol och vind och 

havets röster - liksom ett grekiskt tempel 

- och ljus, ljus, ljus överallt!” I själva staden 

Capri gick en del av oss till fots upp till 

klostret San Giacomo och kejsare Augus-

tus trädgårdar. Andra hann också med en 

timmes båttur runt halva ön Capri med alla 

dess grottbildningar efter kusten.  

Upp tidigt för utfl ykt till Pompeji, staden 

som begravdes under Vesuvius aska och 

lava år 79 e.Kr. Vilken intressant dag med 

duktig guide som skickligt undvek mas-

san av turister, som fortfarande fanns där 

trots sent på säsongen. Ruinerna gav oss 

detaljerade ögonblicksbilder av det romer-

ska vardagslivet under första århundradet. 

En amfi teater, romerska bad, butiker, hus, 

trädgårdar, gator, torg, graffi  ti på latin, 

en hund och människor kan ses eller lätt 

föreställas. 

Sista kvällen blev åter oförglömlig. Bussar 

tog oss upp över bergen till en liten by för 

sista festen. En stor härlig familj välkom-

nade oss! Vi bjöds på alldeles för mycket 

god mat och mycket dryck. Men vi åt och 

drack och njöt. Tacktal hölls. Visor sjöngs 

under skratt och glam.  Och till sist ett 

storslaget framförande av vår gemytlige 

värd, som stående på en stol sjöng ”Volare” 

för full hals med Sweorna sjungandes 

refrängen. Helt underbart!

Jag vet inte hur vi alla skall kunna tacka 

Rimini-Sweorna och då alldeles speciellt 

Lotta Nilsson och Elizabeth Cederholm 

för denna minnesvärda efterresa.  Allt var så 

bra! Så fantastiskt! Nu vill vi bara tillbaka 

snart igen! Tusen tack!
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Belgien– Swean, Eva Ygfeldt Smith, har 
i en akademisk studie tittat närmare på 
hur utlandssvenska barn klarar av hem-
komsten och om de fått stöd i skolan 
med det svenska språket.
TEXT: MAUDE VÄNNMAN, ÖRESTAD

Det var under en universitetskurs om 

tvåspråkighet som Eva Ygfeldt Smith 

stötte på uttalanden av språkvetaren Tove 

Skutnabb-Kangas, som på 1970-talet skrev 

om två- och fl erspråkighet. Fortfarande 

2013, refererar man i kurslitteratur för 

blivande lärare till hennes studier. 

 

Det fi nns olika typer av tvåspråkiga: Barn 

från språklig minoritet (t.ex. fl yktingar), 

barn från språklig majoritet (t.ex. barn i 

tvåspråkig länder som Belgien, Kanada 

m.fl .) samt elit-tvåspråkiga (barn till dip-

lomater och tjänstemän som med arbetet 

fl yttar runt i världen). Enligt de studier som 

hittills gjorts, anser man att elit-tvåspråkiga 

barn inte har några som helst språkliga 

problem – vare sig vid utfl ytt eller hem-

fl ytt. Den här gruppen av barn är enligt 

Skutnabb-Kangas oproblematisk. Eva som 

har bott i tre olika länder med sina barn 

i skolåldern känner inte alls igen det som 

beskrivs. Hon anser att studien är felaktig. 

Många barn i den här gruppen får språkliga 

problem, framförallt vid hemfl ytten. 

För att undersöka om det fanns fl er som 

tyckte, att Skutnabb-Kangas slutsatser inte 

stämde, valde Eva att göra en vetenskaplig 

studie baserad på intervjuer med barn och 

föräldrar som har tillbringat 3-5 år utom-

lands. Det visade sig snabbt att deras erfar-

enheter knappast var oproblematiska. Att 

just hemfl ytten inte är problemfri verkar 

bero på att skolans personal inte är med-

veten om, att de här barnen som talar bra 

svenska, faktiskt kan han svårt att använda 

svenskan som ett verktyg d.v.s. att syn-

taktiskt och stilistiskt genom språket visa 

hjärnans arbete, hur man tänkt och dragit 

slutsatser. Den här förmågan utvecklas hos 

barn från cirka elva års ålder och skolan 

börjar då ställa krav på att de behärskar den. 

Många av dessa hemvändande barn har 

inte utvecklat den förmågan i det svenska 

språket, utan enbart i det främmande, men 

det upptäcks inte, när de talar för de ”låter” 

okej och de får därför ingen hjälp.

Vad berättade då barnen och deras föräldrar 

om sina upplevelser i utlandet och om 

hemkomsten? Här följer utdrag ur de svar 

som Eva fi ck vid intervjuerna. Barnen är i 

olika åldrar; ingen är yngre än elva år. Alla 

barnen hade svenska som S1 vid utresan. 

Eva valde elva år som nedre gräns för de 

intervjuade barnen, därför att hon tror, att 

man då är mer medveten om vad man har 

varit med om och kan prata om det. 

Karen med sönerna Th eo, 6, och Tim, 4, 

bodde i USA i två år. Barnen kunde inte 

engelska vid utfl ytten. Ingen av dem anade, 

vad ett nytt språk innebar. De trodde att 

de skulle kunna tala engelska direkt på 

fl ygplatsen. Efter tre månader talade Th eo 

lite och efter sex månader ganska bra 

och kunde leka med andra barn. Det tog 

honom ca 1,5 år att nå en språkväxling, då 

han valde engelska i alla situationer. Tim 

blev mycket frustrerad och vägrade nästan 

helt att tala svenska. Han var i princip utan 

Svenska språket - inte alltid självklart 
för hemvändande barn
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Har du varit med om förlust 
av närstående, skilsmässa 

eller hälsa? 

språk, tills han började tala engelska. Han 

valde engelskan direkt och hoppade över 

svenskan. Vid hemkomsten kunde Th eo tala 

lite svenska med barnen även om det gick 

knaggligt. Han förstod att ett språkbyte 

var nödvändigt för att göra sig förstådd, så 

han försökte. Det tog honom 1,5 år att få 

en bra svenska igen. Han började i klass 4 

och var långt efter klassen. Tim talade bara 

engelska och blev irriterad och frustrerad 

när ingen förstod honom. Han begrep inte, 

att han talade ett annat språk. Först efter ett 

halvår började han fungera drägligt. 

Carin berättar om sin dotter, Olivia sju år 

vid fl ytten. De bodde två år i USA. För 

Olivia gick det bra. Hon lärde sig engel-

ska snabbt efter ankomsten. Gjorde inget 

språkbyte. Hon behöll svenskan som S1. 

Det gick bra för henne i den amerikanska 

skolan och det var lätt att integrera henne i 

den svenska skolan vid hemkomsten.

Sandra åtta år vid fl ytten till USA. Bodde 

där 4,5 år. Förstod lite engelska vid ankom-

sten, men kunde inte tala det. Engelska blev 

snart hennes S1. Efter ett år i USA gick 

det trögt att läsa svenska böcker. Svenskan 

stod still, 90 procent av språkutvecklingen 

skedde på engelska. Efter hemkomsten har 

Sandra haft ett tuff t år i svensk skola. Svårt 

att förstå och hänga med i SO, fysik, kemi, 

matte, biologi. Nya termer och begrepp. 

Läste den svenska litteraturen på båda 

språken för att förstå. Duktig och driven så 

hon klarar sig bra ändå. Lärarna förstående, 

men inte stöttande. Det tog dem ett år att 

förstå att hennes språkliga verktyg inte var 

fullt utvecklade i svenskan. 

William, 13, åter i Sverige sedan ett år 

tillbaka efter fyra år utomlands berättade så 

här om återinträdet i den svenska skolan.

”Det gick ganska bra, men det var konstigt. 

Jag hade ju inte gått i svensk skola på fl era 

år. Massor av nya svåra ord i biologi, kemi 

och matematik. Jag fi ck inte mycket extra 

hjälp av läraren, men det gick bra ändå, 

för i Sverige låg de ett år efter. Jag hade ju 

inte haft svenskundervisning på fl era år, 

men när jag skulle skriva fi ck jag hjälp av 

dem som satt bredvid. Skolan erbjöd ingen 

extra undervisning. De tyckte inte att det 

behövdes.

Nu vill jag byta till en engelsk skola, för jag 

är mer bekväm med att tala engelska i hu-

vudämnena. Engelska är mitt bästa språk. 

Även om jag hade fått mer stöttning, tror 

jag nog inte att jag stannat i den svenska 

skolan. Det är skönt att vara med dem som 

tänker lika.

Evas sammanfattning av resultaten hittills

Majoriteten av de intervjuade barnen 

gjorde ett språkbyte eller blev balan-

serat tvåspråkiga under utlandsvistelsen. 

Språkbytet skedde enligt föräldrarna i steg: 

Barnen börjar leka med syskonen på det 

nya språket, de svarar på tilltal på det nya 

språket, de känner sig mest bekväma på det 

nya språket. Språkbytet verkar inträff a efter 

ca 1,5 år. Därefter blir det alltmer obalans 

i tvåspråkigheten till fördel för det nya 

språket.

Åldern är också en viktig faktor. Yngre barn 

tillbringar mer tid med föräldrarna och 

präglas av deras språk. Skolbarn omrin-

gas av det nya språket på alla områden 

utanför hemmet. De fl esta barn mellan 

fem och åtta år verkar tillägna sig det nya 

språket snabbt, kanske därför att de har 

en rätt välutvecklad svenska och kan föra 

över kunskaper till det nya språket. För en 

utfl yttad 14-åring med ett väl utvecklat S1 

blir situationen givetvis annorlunda, då hon 

saknar verktygen för att använda det nya 

språket på samma nivå.

För sin C-uppsats vill Eva få ett större 

forskningsunderlag genom att intervjua fl er 

familjer med erfarenhet av hemvändande 

barn, deras språkbyte tillbaka till svenskan 

som S1 och deras möte med den svenska 

skolan, både bra och dåliga erfarenheter. 

Hon vill också intervjua skolpersonal för att 

kartlägga hur medvetna de är, om den här 

problematiken och vad som skulle behö-

vas för att göra återkomsten så smidig det 

går för både elever och lärarkår.  Ett steg i 

den här processen kan vara är att i dagens 

kurslitteratur sluta att betrakta gruppen 

elit-tvåspråkiga som oproblematisk.

Du, barn, förälder eller lärare som har 

fl yttat utomlands och sedan återvänt till 

Sverige och vill dela med dig av dina erfar-

enheter eller om du vill läsa hela uppsatsen 

kontakta Eva: eva.ygfeldt@gmail.com.

Terminologi

Första språk (S1) = det språk som 

kommer av sig själv utan att man be-

höver tänka. Det språk man känner sig 

mest bekväm med på alla områden.

Andra språk (S2) = Det språk man 

har lärt in, förvärvat, som man inte 

behärskar på alla områden.

Modersmål kan vara såväl S1 som S2 i 

olika situationer och vissa fall även S3.

Språkbyte/språkväxling sker när S2 

övergår till att bli S1.

 BUS
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Det ska vara kul att tala svenska
Swean Monica Bravo Granström har 
skrivit en bok med praktiska tips och 
aktuell forskning om  erspråkighet och 
om hur man kan hjälpa sitt barn med 
svenskan när man bor utomlands. 
TEXT: SOFIA MARTIN, PERTH
FOTO: PRIVAT

Det fi nns många myter om fl erspråkighet. 

En av de mer spridda myterna är att vår 

hjärna bara klarar av ett språk i taget. Det 

anser Monica Bravo Granström som är 

en fyrspråkig, språklig mångsysslare och 

utbildad översättare med en fi l.mag. i 

spanska och lingvistik. ”I love svenska” är 

hennes första bok, men hon har tidigare 

skrivit uppsatsen ”Mamma Mu åker rutsch-

kana: en jämförelse av svenska språket hos 

femåriga barn i utlandet och i Sverige”. 

Hon ansvarar även för kåseriet ”Samspråk 

om fl erspråkighet” i tidningen Sverigekon-

takt. Hon är aktiv i SWEA och är med 

i arbetsgruppen BUS (Barn Utomlands 

och Svenska språket). Tidigare i år höll 

Monica det första SWEA-webbinariet om 

fl erspråkighet. Den 5 oktober ledde hon 

workshopen “Barn utomlands och svens-

ka språket” under SWEAs världsmöte i 

Bologna.

Monicas intresse för språk har alltid varit 

stort och redan när hon var liten påbörjade 

hon sin väg emot fl erspråkighet.  – Det 

började redan på dagis då en kompis till 

mig hade en mamma från USA och fi ck 

modersmålsundervisning. Hon ville inte 

gå ensam på den så då gick jag med henne, 

berättar Monica.

 

Sedan elva år tillbaka bor Monica i södra 

Tyskland tillsammans med sin make, 

femåriga dotter och sjuårige son. Hennes 

man är från Spanien och spanska är 

familjespråket, men Monica talar alltid 

svenska när hon vänder sig till barnen som 

är trespråkiga. De första åren i Tyskland 

varken pratade eller hörde Monica speciellt 

mycket svenska. Hon och maken pratade 

spanska med varandra och på arbetet talade 

hon tyska eller engelska. När hon blev 

gravid för första gången började svenskan 

att kännas viktig.  – När vi fi ck barnen så 

var det väldigt viktigt att tala svenska och 

då blev det ju mycket mer svenska i varda-

gen, säger Monica.

 Det var också i samband med att Monica 

fi ck barn som hon började söka efter mate-

rial för att fördjupa sina kunskaper om 

språkinlärning och fl erspråkighet. Även om 

hon redan var kunnig på området ville hon 

förstå mer om hur det fungerar och vad 

man som förälder kan tänka på. Hon slogs 

av tre saker i sitt sökande: För det första, 

att en stor del av det material, som fi nns 

skrivet, är på engelska och inte anpassat till 

hennes situation som utlandssvensk. För det 

andra, att det som fi nns skrivet på svenska 

framförallt är skrivet från perspektivet av 

någon som lär sig svenska som andraspråk, 

det vill säga för invandrare snarare än 

utvandrare. Slutligen fann hon att det 

fanns väldigt mycket skrivet av forskare för 

forskare, på ett språk som är förståeligt om 

man har akademisk utbildning i lingvistik 

men kanske inte annars.

Monica ville bidra med något som vän-

der sig specifi kt till utlandssvenskar och 

som talar till framförallt föräldrar, men 

även andra vuxna som har kontakt med 

fl erspråkiga barn. – Jag ville kunna förklara 

fl erspråkighet med ett mer lättbegripligt 

språk som man kan ta till sig även om man 

inte är språkvetare, förklarar Monica. I 

boken ”I love svenska” har hon därför 

sammanfogat aktuell forskning, konkreta 

tips och tar även död på en del myter om 

fl erspråkiga barn. En av de myter som 

Monica nämner under vårt samtal är den, 

att förseningar i ett barns språkutveckling 

beror på att det talas fl era språk i hemmet 

och samhället omkring dem. – Om ett 

barn har problem med språkutvecklingen, 

som till exempel en språkförsening, så 

kommer det i de allra fl esta fall inte från 

fl erspråkigheten, säger Monica.

Det fi nns inga enkla lösningar som passar 

alla, utan varje familj måste arbeta utifrån 

sina förutsättningar påpekar hon. Monica 

ger dock några övergripande råd, som 

fungerar som grundbultar i ett fl erspråkigt 

hem: 

Var konsekvent och prata svenska med ditt 

barn så mycket som möjligt.

Ge barnet tillgång till svenskt material som 

till exempel böcker.

Motivera ditt barn, hitta just hans/hennes 

motivation – det ska vara kul med svenska.

– Att barn blandar språk i början är inget 

att bli upprörd över, utan det är normalt 

och kommer att gå över om barnet får till-

räckligt mycket språklig stimulans, avslutar 

Monica.

BUS
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– tillgänglig för alla som bor i Aten med 

omnejd. I Skandinaviska kyrkan erbjuds 

dessutom olika aktiviteter för svensksprå-

kiga barn och ungdomar.

En februarikväll bjöd SWEA Athens in 

den nystartade mammagruppen till en 

diskussionskväll om tvåspråkighet med 

Kerstin Henriksson. Med en fi l.mag. i 

bland annat det svenska språket och som 

huvudansvarig för Svenska skolföreningen i 

Aten 1976-2011, har Kerstin många tankar 

och råd att dela med sig av till oss föräldrar 

och mor- och farföräldrar som har två eller 

fl era språk cirkulerande i våra familjer.

Kerstin berättade hur bra hon tycker det 

är att SWEA Athens mammagrupp har 

startats, då den ger de små barnen möjlig-

het att från första början regelbundet få 

höra svenska talas av fl er människor än bara 

mamma. I mammagruppen fi nns barn i 

åldrarna från nyfödda till fyra-fem år. För 

svensktalande barn i denna åldersgrupp 

fi nns ingen annan sådan referensgrupp. 

Från fyra års ålder fi nns kyrkans barntim-

mar och vid sex års ålder börjar hem-

språksundervisningen i Svenska skolan. 

Kerstin bekräftar alltså det, som var en av 

de starkaste orsakerna till att vår mamma-

grupp startades, nämligen att svensktalande 

barn i alla åldrar ska ha tillgång till en 

referensgrupp för det svenska språket och 

den svenska kulturen.

Språket före födseln

Kerstin berättade vidare om ny forsk-

ning kring modersmål och tvåspråkighet. 

Forskningen visar att barnets förmåga till 

tvåspråkighet börjar redan under gravidi-

teten och att det så tidigt som vid sju må-

naders ålder kan skilja de två språken och 

deras grammatik åt med hjälp av språkens 

olika språkmelodier. Barnet använder sig av 

Vägen till tvåspråkighet

För oss svenskar här i Aten känns det själv-

klart att våra barn ska få möjligheten att bli 

tvåspråkiga. Vi har svensk hemspråksun-

dervisning – från första klass upp till Tisus-

testet för inträde till svenska universitet 

Mycket har hänt i SWEA Athens mam-
magrupp sedan starten för ett år sedan.
TEXT: VIKTORIA JOHANSSON, ATHENS
FOTO: PRIVAT

Under hösten 2012 startade vi SWEA 

Athens mammagrupp. Ambitionen är 

främst att den ska fungera som ett nätverk, 

ett stöd och en källa till social samvaro 

för svensktalande mammor, samt erbjuda 

en svensk samhörighet för barn i åldrarna 

0-6 år. Aktiva i gruppen är nu tolv mam-

mor med arton barn som har regelbundna 

fi ka- och lekträff ar på barnvänliga allmänna 

platser eller i hemmiljöer. Vi har bland 

annat varit på zoo och ponnyridning och 

arrangerat en sångstund för barnen med 

Christina Lidén som sångledare i kyrkans 

lokaler på Paulusgården. Vi hoppas så små-

ningom kunna starta en liten sånggrupp i 

mammagruppens regi. Det är så roligt att se 

hur vi alla uppskattar kontakten med andra 

svenskor och svensktalande barn och hur 

vårt lilla nätverk växer sig allt starkare! 

En mammagrupp som växer

FÖREDRAG AV VÅR SVENSKLÄRARE KERSTIN HENRIKSSON OM TVÅSPRÅKIGHET MED MAMMAGRUPPEN

NIKOS OCH LISA - TVÅSPRÅKIGA SÅ KLART!

 BUS
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som förälder.

Diskussionerna kring detta spännande 

ämne gick snabbt på högvarv och det var 

en glad skara mammor som begav sig hem 

efter den trevliga kvällen. Dessa intressanta 

diskussioner har fortsatt på våra mamma-

träff ar efteråt. Vi känner alla att det var 

värdefullt att få ökad kunskap och tips 

från någon som, liksom Kerstin, äger stor 

kunskap i – och tydligt brinner för - ämnet 

barn och språk.

Inom SWEA har nu även ett inter-        

nationellt projekt om tvåspråkighet startats 

med Lena Normén-Younger i Kanada som 

initiativtagare. Det nya som detta projekt 

tillför är fokuseringen på föräldrarna med 

tips, stöd och råd hur vi mammor och 

pappor på bästa sätt kan hjälpa våra barn 

tilltvåspråkighet.

tonhöjden och av hur fort olika ord uttalas 

för att skilja språkens grammatik åt. Där-

efter övergick Kerstin till att bena ut vissa 

begrepp kring tvåspråkighet som ibland 

blandas ihop. Modersmål är det språk som 

talas av barnets förälder. Tvåspråkighet är 

att ha två modersmål, två språk som man 

talar obehindrat. Ett andraspråk är ett språk 

som man talar utöver sitt modersmål. Men 

att behärska ett andraspråk betyder inte att 

man är tvåspråkig. För att vara tvåspråkig 

bör båda språken ha introducerats vid späd 

ålder. Det kan kanske verka komplicerat, 

men receptet är egentligen enkelt, var och 

en av föräldrarna talar sitt eget språk: En 

person, ett språk! Det är också av stor 

vikt att man är konsekvent och inte växlar 

mellan språken, vilket kallas kodväxling. 

Svårare än så är det egentligen inte i teorin, 

menar Kerstin. I praktiken uppkommer 

förstås diverse utmaningar, men med ökad 

kunskap och medvetenhet kan man bli mer 

uppmärksam på eventuella problem och 

arbeta med dessa.

Olika konstellationer

En snabb rundfrågning bland de närva-

rande mammorna visade att olika språksi-

tuationer fi nns representerade bland våra 

familjer. Flera av oss har svenska som 

modersmål och är gifta med grekiska 

män. I våra hem talar var förälder sitt eget 

språk med barnet och sinsemellan talar 

vi grekiska, engelska eller svenska. En av 

mammorna är andra generationens svenska, 

uppvuxen i Grekland, tvåspråkig (svenska 

och grekiska), gift med grekisk man, mam-

ma och mormor talar bara svenska med 

barnen, medan pappa talar grekiska. Ytterli-

gare en mamma har grekiska föräldrar, men 

är uppvuxen i Sverige. Hon pratar svenska 

med sitt barn, medan hennes grekiske man 

talar grekiska. 

Vi jämför våra erfarenheter och inser att 

även om vi alla förstått vikten av att tala 

med våra barn på det språk som lig-

ger oss närmast hjärtat, så bör vi bli mer 

konsekventa. Som Kerstin säger: Ingen 

kodväxling! Trots att det ibland kan vara 

frestande att växla språk, särskilt i olika 

sociala sammanhang, betonar hon vikten av 

att undvika detta, för att hjälpa barnen att 

hålla isär språken. 

Vad får då barn ut av att vara tvåspråkiga? 

-Att känna sig hemma i två språk hjälper 

barnet att fi nna sin egen balans mellan 

de två kulturerna, det gynnar dessutom 

intellektet och ger barnet ett vidare synsätt. 

Vägen till tvåspråkighet har sina krokar 

och där har man som förälder ett ansvar att 

hjälpa barnet så gott man förmår. Det här 

är en obeskrivlig och värdefull gåva att ge 

BABYN HÖR SPRÅKET REDAN I MAMMAS MAGE

BUS
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Att David Eberhard fl ög över till San 

Francisco för att föreläsa för SWEA och 

Skandinaviska skolan kan vi tacka Ursula 

Hultqvist för.  – Jag läste Eberhards blogg 

och blev så intresserad av hans teorier att 

jag kontaktade honom och bjöd in honom 

till San Francisco, berättar Ursula som 

spred information om middagen, fi xade 

lokal och catering, och dessutom såg till att 

alla svenska organisationer i Bay Area blev 

inbjudna. – Då jag kände, att det började 

bli lite väl mycket, fi ck jag hjälp av bland 

andra Helene Karlsson och Siv Hood med 

att arrangera själva middagen. Efter mycket 

hårt arbete var det dags, och föreläsningen 

blev just så lyckad som alla inblandade hade 

hoppats på. – Det här är första gången som 

män har kommit utan sina fruar till ett av 

våra program, skrattar Ursula.

Trygghetsnarkomani

Det är inte ofta en föredragshållare inleder 

med att berätta att han tillbringat i stort 

sett hela sitt vuxna liv på psykakuten, men 

så började David Eberhard sin föreläsning. 

Han började som mentalskötare på akut-

mottagningen på Sankt Görans psyki-

atriska avdelning 1986, och fortsatte sedan 

till sjuksköterska, läkare och överläkare, för 

att avsluta som chef för hela psykakuten. 

Men efter närmare tre decennier på Sankt 

Göran har han bytt jobb, och arbetar nu 

som chefsläkare på Prima Vuxenpsykiatri 

i Danderyd.David Eberhard tog klivet ut 

i det off entliga med en debattartikel 2005, 

som omarbetades och året därpå gavs ut 

som boken I trygghetsnarkomanernas 

land, där han skriver om det han kallar “vår 

kollektiva rädsla för nästan farliga saker”. 

Han ser stora likheter mellan hur staten 

och individer drabbas av ångest och hur 

man hanterar den. På samma sätt som indi-

vider undviker platser som ger panikångest, 

förbjuder staten det som kan anses vara 

farligt. Men i takt med att vår tillvaro blir 

allt tryggare, blir vi sämre på att hantera 

det som kan vara farligt. Sverige lider idag 

av det som Eberhard kallar det ”nationella 

paniksyndromet”, och precis som panikpa-

tienter drabbas också staten av handlings-

förlamning. 

I boken propagerar han för att vuxna och 

barn måste lära sig att värdera risker i 

stället för att paniskt lita på skräckpropa-

ganda. Med exemplet rökning och alkohol-

förtäring när man ammar, visar han att till 

och med när det handlar om det doku-

menterat allra farligaste som vi kan utsätta 

våra kroppar för, fi nns det anledning att 

ifrågasätta skräckpropagandan.

Panikattacker 

Svenskar har fått en allt sämre förmåga 

att klara av så kallade “normala” kriser på 

egen hand. – Nu söker människor hjälp på 

psykakuten för att deras pojkvän har gjort 

slut eller för att hunden har dött, berättar 

David Eberhard. – Det såg man aldrig un-

der 80-talet, men nu får man in sådana fall 

Panikångest och trygghetsnarkomani 
– heta ämnen när psykologen David Eberhard föreläste.
Ett av de mest välbesökta evenemangen inom den svenska gemenskapen i Bay Area gick av stapeln före sommaren då SWEA 
San Francisco bjöd Sweor och andra svensktalande på en kul, kaxig och kontroversiell föreläsning av den svenske psykiatern 
David Eberhard. “Den galne doktorn som tycker det är OK att cykla utan hjälm”, som han ibland lite ironiskt hörs beskriva sig 
själv, talade för ett 100-tal gäster. 
TEXT: LENA SAMZELIUS, SAN FRANCISCO
FOTO: CHARLOTTE FERREY, MARIA PHILIP, SAN FRANCISCO

“Nu söker människor hjälp 
på psykakuten för att deras 
pojkvän har gjort slut eller 
för att hunden har dött”
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på akuten fl era gånger om dagen. Statistis-

ka Centralbyråns årliga undersökning ULF 

har visat att 2001 led mer än var femte 

svensk av ångestsyndrom, en ökning från 

12 procent 1988 till 22 procent 2001. En 

likadan ökning torde innebära att var fj ärde 

person är drabbad idag. – Det här gäller 

inte bara Sverige utan också andra delar av 

världen, påpekar David. Ett paniksyndrom 

består vanligen av två saker: panikattacker 

som egentligen är rädslor och agorafobi, 

vilket översätts med torgskräck. – Det 

betyder inte att man går omkring och är 

rädd för torg, lägger Eberhard till med ett 

småleende.– Agorafobi är ett undvikande-

beteende som i sig beror på panikattackerna 

– man undviker allt som utlöst panikat-

tacker. Vi människor måste inse att det är 

farligt att leva. Dödligheten är 100 procent 

och döden kan inträff a när som helst!

Många skratt

Eberhard är en fantastiskt underhållande 

talare och skratten blev många. Han rev till 

och med ner skrattsalvor helt oavsiktligt när 

några av oss svenskamerikaner i publiken 

inte förstod vad det var för “villa-lamm” han 

talade om. När han insåg att hans skånska 

”r” inte varit så tydliga, övergick han elegant 

till ordet “alarm” när han berättade vidare 

om hur omotiverad den stora ökningen av 

försäljningen av villalarm i Sverige är. – 

Media rapporterar om att livet är farligt, så 

gamla vågar inte gå ut och försäljningen av 

villalarmen ökar. Men sanningen är att vil-

lainbrotten har gått ner – och hade gått ner 

redan innan det såldes så många alarm!

Galne doktorn

En säkerhetsfråga som blivit intimt 

förknippad med Eberhard är cykelhjäl-

men! Han har blivit synonym med “den 

galne doktorn som tycker att det är OK 

att cykla utan cykelhjälm”, trots att den 

svenska cykelhjälmslagen från 2005 gör det 

förbjudet att cykla utan hjälm för alla som 

är under 15 år. – För 15-20 år sedan var 

cykling inget riskbeteende. Det handlade 

inte precis om “living on the edge” när 

man stack ut och cyklade, säger han. Under 

dessa 15 till 20 år har antalet dödsfall i 

cyklingen minskat, vilket till viss del kan 

bero på cykelhjälmar men framför allt 

på andra fenomen, som att cyklingen har  

minskat och att vi numera cyklar på sepa-

rata cykelbanor. Nackskadorna har däremot 

ökat på grund av cykelhjälmarna, och des-

sutom varnade Eberhard för barn som tror 

att de är osårbara för att de bär hjälm.

Sverige är ett av världens tryggaste länder, 

men vi måste lära oss att det fi nns risker 

med att försöka skydda sig mot allting. 

Den så kallade Zebralagen, som infördes 

2000, är ett exempel på hur man genom att 

försöka öka tryggheten faktiskt gjort livet 

farligare. Enligt zebralagen har alla fotgän-

gare företräde vid obevakade övergångsstäl-

len, men statistiken visar att många fl er 

skadas nu, när de korsar gatan än före 

lagändringen.

– Det har till och med gått så långt att man 

på vissa ställen ger ut riktlinjer, att man 

inte ska använda övergångsstället om man 

vill gå över gatan, säger Eberhard, och en 

susning går genom lokalen. 

Han lägger till – Egentligen är det enkelt! 

Det handlar bara om att det är farligt att gå 

över gatan, om man inte ser sig för..!

Han avslutar med att förklara hur 

trygghetsnarkomani innebär ett svårt 

beroende, som han defi nierar som att 

ju mer trygghet vi får, desto mer trygg-

het kräver vi. Samtidigt får vi svårare att 

hantera kriser, och känner oss allt otryggare, 

för känslan av trygghet är alltid subjektiv. 

Vi måste fråga oss om livet verkligen blir 

säkrare, för att vi vadderar och bonar om 

oss.

Det rådde ingen tvekan om att föreläs-

ningen med David Eberhard var mycket 

uppskattad. Han avslutade till dånande 

applåder, och dröjde sedan kvar så att 

många hågade hann köpa någon av hans 

böcker eller få ett enskilt samtal med 

honom. Vi var många som gick hem med 

nya tankar i huvudet och en eller två av 

Eberhards böcker under armen, och som 

med spänning ser fram emot att läsa nästa 

bok i höst!            

Eberhards böcker

I trygghetsnarkomanernas land:
[2006] Sverige och det nationella 

paniksyndromet: Vårt överdrivna behov 

av trygghet gör oss allt mindre trygga. 

Individers panikångest har spridits till 

staten som i “Det nationella paniksyn-

dromet” försöker lagstifta bort allt som 

kan vara farligt.

Ingen tar skit i de lättkränktas land:
[2009] Den moderna människan tycks 

inte tåla oförrätter. Vi har det bra men så 

länge någon annan har det bättre klagar 

vi. Vi är helt beroende av att staten 

tar hand om oss. Staten är kravlös och 

varken kräver eller överlåter något ansvar 

till den enskilde.

Normalt - Från vansinnesdåd till 
vardagspsykoser:
[2011] Lärobok i psykiatri som lär ut 

på ett underhållande sätt. Boken tar 

avstamp i de vansinnesdåd som skedde 

under 2003 och som kulminerade med 

mordet på Sveriges utrikesminister 

Anna Lindh.

Hur barnen tog makten:
[Utkommer under hösten 2013]En 

debatterande och underhållande bok om 

curlingpappor, tigermammor och om 

hur barnen blev kungar i vårt Bolibom-

paland.

URSULA HULTQVIST SOM LÄNGE FÖRBERETT EVENEMANGET TACKADE HELENE KARLSSON , SIV 

HOOD, CHARLOTTE FERREY, LENA SAMZELIUS, HELENE NILSSON, CECILIA MASES OCH INGER 

SKOGSTRÖM FÖR DERAS HJÄLP MED MIDDAGEN.
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Vilken sagolik vecka vi utlandssvenskar 
bjöds på i Stockholm när Svenskar i 
Världen  rade sitt 75-årsjubileum i 
augusti 2013. 
TEXT: ÅSA LENA LÖÖF
FOTO: KICKAN WILLIAMS, SOUTH FLORIDA

Programmet inleddes tillsammans med 

SWEA en strålande sensommarsöndag på 

Confi dencens Slottsteater med 

utdelning av SWEAs Sigrid Paskell-

stipendium som i år gick till Emily Slawski, 

Operans yngsta dansare. Stipendiet 

överlämnades av Prinsessan Christina Fru 

Magnuson och en fantastisk föreställning 

av Figaros bröllop följde. En nåd att stilla 

bedja om! Hur kan man annat än njuta i 

Ulriksdals vackra omgivningar! 

Måndagen inleddes med årsmöte följt av en 

guldkantad lunch i Grand Hotels Spegel-

sal. Årets svensk i världen Zlatan Ibrahi-

movic sände varma hälsningar via Michael 

Treschow och Karin Palmquist (ordförande 

respektive generalsekreterare i SVIV). Flera 

tidigare pristagare var närvarande och blev 

också intervjuade, bland andra SWEAs 

grundare Agneta Nilsson.

En härlig historielektion “Tusen år av  

svenskar i världen” följde då författaren 

Anders Johnsson med fart lotsade oss 

genom åren från Vikingatiden och Anna 

av Novgorod via Linné, Wilhelm Moberg 

och många andra fram till årets svensk i 

världen. Dagen avslutades med att Stock-

holms stad bjöd på en trevlig mottagning i 

Stadshuset med rundvandring och buff é.

På tisdagmorgon var det många som styrde 

kosan till Näringslivets hus och Utlands-

svenskarnas parlament som invigdes av 

riksdagens talman Per Westerberg. Parla-

mentet är ett forum avsett att fokusera på 

frågor som berör de cirka 550 000 svenskar 

som bor utomlands. Syftet är att föra en 

dialog med svenska myndigheter, poli-

tiker och opinionsbildare. Som talmannen 

uttryckte det:  ”Era sammankomster har 

genom åren bidragit till viktiga ändringar 

i lagen såsom rätten att inneha dubbla 

medborgarskap och den utökade möj-

ligheten till brevröstning”. I år resulterade 

det gemensamma arbetet i ett 25-tal resolu-

tioner som dels kommer att bilda underlag 

för SVIV:s fortsatta lobbyverksamhet, dels 

kommer att vidarebefordras till berörda 

myndigheter och förhoppningsvis också 

leda till nya lagändringar.

Efter lunch förfl yttades vi virtuellt till 

den mycket välbesökta sagoparken                 

Astrid Lindgrens värld och fi ck en under-

bar beskrivning av hur man ser på verksam-

heten ur barnets synvinkel. Hur viktig alla 

besökares upplevelse är från bemötandet 

på parkeringsplatsen till de hemmagjorda 

köttbullarna.

Ett mycket insiktsfullt och spännande 

inlägg om Diasporan som öde fi ck vi av 

Nicklas Lundblad från Google och den 

avslutande kommentaren gjordes av Urban 

Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv. 

Därefter skyndade vi genom ett sommar-

fagert Stockholm till UD:s mottagning  

under kristallkronorna i Arvsfurstens     

Palats. Härlig förplägnad och kloka ord av 

utrikesminister Carl Bildt.

Veckan fortsatte och onsdagen ägnades åt 

workshops med utbildning för Svenskar i 

Världens ombud på Svenska institutet. Det 

fi nns cirka 115 ombud runt om i världen, 

en viktig grupp som kan fånga upp frågor 

som rör utlandssvenskar och sprida kun-

skap om organisationens verksamhet. På 

fredagen vacker konsert med unga musiker 

och mingel på Confi dencen.

I strålande sol avslutades sedan jubileums-

programmet på söndagen med gudstjänst i 

Seglora kyrka, Skansen, där biskop Lennart 

Koskinen höll en varm och mycket tänk-

värd predikan. Fanbärare i folkdräkt ledde 

församlingen till Stora Gungan för mingel 

och kyrkkaff e.  Vilken fantastisk avslutning 

på veckan! 

Än var det dock inte slut för de hågade. De 

som ville kunde fortsätta med festkonsert 

på Evert Taubes dag som även innehöll den 

för Sverige så typiska allsången, här med 

Göran Fristorp och Arja Saijonmaa.

Detta blev dagar som verkligen satte fokus 

på svenska världsmedborgare. Tack Svens-

kar i Världen för att ni kontinuerligt beva-

kar våra intressen.Tack också för en mycket 

innehållsrik och produktiv jubileumsvecka 

som gav mersmak.

BILDTEXT: 

1. CARL BILDT MED HUSTRU ANNA MARIA 

VÄLKOMNADE TILL MOTTAGNINGEN PÅ UD.

2. UNGA MUSIKER FRÅN STOCKHOLM 

KONSERTERADE UNDER LEDNING AV VÄRLDS-

KÄNDE KLARINETTISTEN MARCUS FORSS

3. INTERVJU MED NÅGRA TIDIGARE ”ÅRETS 

SVENSK I VÄRLDEN”.  AGNETA NILSSON FICK 

UTMÄRKELSEN 1995

Svenskar i Världens Jubileums  rande

1

2

3
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Stockholm och Sörmland visade sina allra 

bästa sidor denna måndagsförmiddag då 

South Florida-Sweorna Gunilla, Inga-May, 

Mona och jag själv stuvade in oss i Monas 

VW. – Inga stora resväskor i min lilla folka, 

förmanade Mona. Ingen fara, vi packar 

förståndigt… även picnic-korg får plats, 

kaff erast ett måste! Bland böljande rapsfält, 

grönskande ängar, lummiga skogspartier, 

betande får, kor och hästar togs foton att ta 

fram, när längtan till Sverige faller på. Rast 

vid vackra Tullgarns slott. Ägg, kaviar, ost, 

bröd, kaff e och kaka smakar bra, kanske fi ck 

vi inte fi ka just där…  Scandic i Nyköping 

var utgångspunkt i år. Nyköping är en av 

Sveriges äldsta städer med Nyköpingshus 

som landmärke. Mingel i hotellets foajé, 

härligt att ses igen, roligt att träff a nya 

Sweor. 

Med gott bubbel hälsades vi välkomna av 

de duktiga arrangörerna Anita Malmén och 

Gunvor Sahlqvist. Karin Wöyer, Scandics 

kontaktperson, hade gjort allt för att vi 

skulle ha det bra. Sång och musik fi ck 

oss riktigt igång. Karin hade satt ihop en 

kul frågelek, vi hastade från rum till rum, 

våning till våning för att gissa rätt på en 

massa kluriga frågor. Alla vann till slut 

en fri frukost på valfritt Scandic hotell i 

Sverige!

Festlig gästabudsmiddag med vilt bjöds 

på Nyköpingshus, berömt för det otäcka 

gästabudet år 1317, när Birger Jarl bjöd 

sina bröder Erik och Valdemar till ett 

storslaget gästabud som slutade med att de 

fängslades och svalt ihjäl. Gästabudet spelas 

varje sommar på slottets teater och vi fi ck 

oväntat besök av teatersällskapets Birger 

Jarl.

Stort frukostbord nästa morgon och 

massor att prata om. Bussen som Anita 

och Gunvor ordnat väntade. Började 

med en stadspromenad - på Nils Oscars 

Bryggeri provades fl era sorters öl.  2012 

producerades en miljon liter öl, i år byggs 

det ut för att mer än dubbla produktionen. 

Även ekologiska brännvinssorter tillverkas 

och på Systemet köptes Nils Oscars 

Ekologiska småsnapsar.

Fika på Hellmanska gårdens kafé, en av 

Nyköpings äldsta byggnader. Sedan till 

Öster Malma slott, charmigt barockslott 

från 1600-talet. Svenska Jägarförbundet 

arrenderar sedan 1946 ägorna för jakt- 

och viltvård. Välskött och vackert vid 

Malmasjön.

Vi avåt, det vill säga länsade, lunchbuff én, 

innan vi kom till hertiginnan Christina 

d’Otrante på Elghammars slott från 

1300-talet. Vid giftermålet med Gustaf 

d’Otrante blev Elghammar familjens 

åretruntbostad med skog och säteri som 

den viktigaste inkomsten. Christina 

Genom slottens och 
herrgårdarnas landskap 

Varje år anordnas en resa i ett av Sveriges landskap. I år stod Sörmland på tur. 

TEXT: KICKAN WILLIAMS, SOUTH FLORIDA, ETTAN BRATT, ÖRESTAD, GUNILLA LÖFGREN NISSER, 
STOCKHOLM
FOTO: KICKAN WILLIAMS, SOUTH FLORIDA BEARBETNING: INGRID MARIA ERICSSON, NEW YORK

Arrangörerna av årets sommarresa har överösts av lovord:

”Vilken fantastisk resa. Oj, vad jag lärt mig mycket om brödbak, vinframställning, öltillverkning 
och naturligtvis alla slott vi fi ck se!” Monica Ljung

”Ett stort tack också till alla underbara medresenärer! Vilken genomtrevlig grupp ni var att resa 
med och vilket proff sigt program! Ännu en gång en stor eloge till Anita och Gunvor! Så lyxig har 
jag nog aldrig tidigare känt mig i ett SWEA-sammanhang!”  Gigi Werbin
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välkomnade med rosa champagne och 

guidade genom det vackra slottets salar 

med antika möbler, kläder, klenoder och 

den egna privata fl ygeln. Årets SWEA-

gruppfoto togs på slottets trappa.

Agneta, vår grundare, gav under kvällen 

återblickar på hur hennes SWEA kom till 

världen. Några år efter starten i Kalifornien 

bildades en SWEA-avdelning i Ettan 

Bratts hem i Stockholm. SWEA har sedan 

dess vuxit med ytterligare fyra svenska 

avdelningar: Göteborg, Malmö, Örestad 

och Västerås. Många är vi som lagt ned vår 

själ i SWEA över hela världen. SWEA-

vänskapen är världsvid och livslång, och 

roligt har vi! 

Uppe i ottan, förväntansfulla inför dag tre, 

åkte vi till Flen och Jurss Ostmejeri, litet 

familjeägt mejeri som tillverkar ekologiska 

ostar. Nästa mål, Warbro Kvarn, en pärla. 

Mjöl mals och fylls i sina förpackningar på 

gammaldags vis. Numera används moderna 

kvarnar men mjölsorterna stammar från 

tidigare generationer och ger bröd och 

kakor sin speciella smak. Idyllisk atmosfär 

med porlande vattendrag. 

Sommarbuff é på Blaxta vingård. Göran 

Amnegård, som tillhört Kanadas 

kocklandslag och bott och odlat vin i 

Kanada, startade här tillsammans med 

sin maka Sveriges första vinfabrik. Deras 

”Vidal Icewine” har de senaste tre åren 

vunnit guldmedalj i VM, i klassen söta 

viner. Underbart god lunch med fantastiska 

viner. 

Middagen på kvällen i hotellets matsal blev 

höjdpunkten på resan, vi var uppklädda och 

förväntansfulla. Lotteriet var väl förberett 

av Gun Norberg och Britt-Marie Nordhus. 

Lotterna såldes slut under bussresan och 

vinsterna var många och fi na.Tacktal 

till alla som bidragit till ytterligare en 

fantastisk sommarresa. Arrangörerna Anita 

Malmén och Gunvor Sahlqvist rosades 

och Agneta och SWEA fi ck välförtjänt 

uppskattning.

Oj, sista dagen redan här! Åker till Julita 

gård. Njuter färska kanelbullar utomhus i 

lätt duggregn, första och enda dropparna 

under hela resan! Nya fi na SWEA-jackor 

kom väl till pass. 

En tidsenligt klädd guide tog oss genom 

den vackra parken, förbi pionträdgården 

och växthusen till ”Stora huset” med ett 20-

tal rum smyckade med handgjorda möbler 

och otroliga konstverk. Serveringsrummet 

var fyllt av vackert porslin från hela Europa, 

bevarat från Arthur Bäckströms tid. Vid sin 

död 1941 testamenterade Bäckström hela 

Julita gård till Nordiska museet.

På väg mot Julita Wärdshus, sista lunchen 

tillsammans för denna gång, passerade 

vi Julita skans med stugor, museum och 

ladugård. Julita gav defi nitivt mersmak. 

På tal om smak, Julita Wärdshus drivs av 

välkände krögaren Tommy Myllymäki. 

Där åt vi den godaste rätten hittills: 

hjälmargös med sagolik sås och småpotatis! 

Himmelskt!

Vi bilåkande Sweor sade adjö för denna 

gång. Ses snart igen i SWEA-land ... eller 

i Bologna!
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Sigrid Paskell, en mångårig SWEA-

medlem i SWEA Hawaii och SWEA Las 

Vegas, hade vid sin bortgång i augusti 1998 

testamenterat hela sin kvarlåtenskap till 

SWEA International, Inc. med en önskan 

att SWEA skulle instifta ett stipendium 

i de så kallade scenkonsterna: sång, dans, 

teater och instrumentalmusik. Vid årsmötet 

2001 i Bryssel etablerade styrelsen en 

fond: “Th e Sigrid Paskell Fund for the 

Performing Arts”.

Det första stipendiet delades ut 2004 i 

samband med SWEAs 25-årsjubileum. 

Under ett par år delades det sedan ut 

tillsammans med de två andra SWEA-

stipendierna på Sverigemiddagen. Det blev 

dock lite många stipendier för en enda 

middag, så Agneta Nilsson och Ettan Bratt 

tyckte, att det skulle vara en god idé att 

förrätta utdelningen på Confi dencen. När 

Kjerstin Dellert vänligt gav sitt tillstånd 

därtill, så har det nu blivit en mycket 

trevlig tradition; en sensommarmatiné på 

Confi dencen med opera och utdelande 

av Sigrid Paskells stipendium inom 

scenkonsterna. 

Den 18 augusti samlades vi ute på ett 

grönskande Ulriksdal. Många Sweor, 

många brunbrända damer och herrar 

samlades i år under något annorlunda 

former. Vi delade nämligen evenemanget 

med SVIV (Svenskar i Världen), som i 

år fi rar 75-årsjubileum och som inledde 

sin jubileumsvecka på detta vis.  SVIVs 

generalsekreterare Karin Ehnbom 

Palmquist var naturligtvis närvarande 

liksom SWEAs ordförande Margaret 

Sikkens Ahlquist. 

Eftermiddagen inleddes med 

stipendieutdelningen. Ingrid Westin, 

OEMAs regionordförande, hälsade oss 

alla välkomna. Så kom då ögonblicket när 

vi fi ck möta stipendiaten. I år hade turen 

kommit till dans. Stipendiaten heter Emily 

Slawski, är född 1996 och utsågs av en 

enhällig jury den 12 mars i år.

Juryns motivering löd: ”Emily Slawski är 

en synnerligen målmedveten ung dansare 

som trots sin ungdom redan hittat sin väg 

till teknisk mognad och rörelsekvalitet. Om 

Emily fortsättningsvis utvecklar sin 

sällsynta dansbegåvning i samma takt som 

hittills kommer vi säkerligen inom en snar 

framtid att kunna följa hennes danskarriär 

bland de verkligt stora.”

Anki Rosander Forsselius, sammankallande 

i Sigrid Paskell-kommittén, presenterade 

den förtjusande unga fl ickan för oss och 

berättade lite om hennes framgångar 

hittills. Så frågade Anki Emily vad 

hon tänkte göra med pengarna. ”Jag är 

mycket glad och tacksam för denna fi na 

uppskattning. Pengarna ska jag använda 

till att resa, se mycket och öka mina 

erfarenheter för att vidareutveckla mig som 

dansare.”

Därpå överlämnade Prinsessan Christina 

fru Magnuson diplomet och stipendiet på 

$ 10.000. En synnerligen lycklig Emily 

strålade på Confi dencens urgamla scen.

Dags för paus, då vi fi ck tillfälle att träff a 

gamla SWEA-vänner och höra vad som 

hänt sedan sist. Så följde en föreställning 

av W A Mozarts opera Figaros Bröllop. 

Ulriksdals Slottsteater är Sveriges 

äldsta bevarade teaterinteriör, inredd av 

teaterarkitekten Carl Fredrik Adelcrantz 

1753. Själva byggnaden uppfördes som 

ridhus redan på 1670-talet. Här spelas 

operorna vid levande ljus, vilket ger en 

alldeles speciell atmosfär. Operan sjöngs 

på en blandning av italienska och svenska 

- med lite franska för att krydda till 

det hela kanske - men det känns oklart 

om vi fi ck bättre koll på den fantastiskt 

virriga handlingen på grund av denna 

språkblandning. Spelar ingen roll, vi njöt i 

stora drag av en underbar föreställning. 

Som sagt, en härlig tradition, låt oss 

fortsätta med den! 

Den 18 augusti samlades många Sweor ute på ett grönskande Ulriksdal för en 
trevlig stund med musik och stipendieutdelning.

TEXT: NINNI PETTERSSON WÄSTBERG, LONDON
FOTO: ANNETTE ÅSBERG, ORANGE COUNTY

EMILY SLAWSKI

Sol, sång och Sigrids stipendiat
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SWEA Malmö bjöd under sommaren 
in till luncher i Falsterbo för egna 
medlemmar och Sweor från världens 
alla hörn. I juli kom Ulf Kristoffersson på 
besök och berättade om sin tid ute på 
fältet i krigens skugga. Samarbetet med 
Audrey Hepburn glömmer han aldrig.

TEXT: INGRID MARIA ERICSSON, NEW YORK
FOTO: MONA JOHNSSON, NEW YORK

”Du måste arbeta för ditt liv”. De orden 

från pappan hemma på gården i skånska 

Bjärred strax utanför Malmö har följt Ulf 

Kristoff erson genom åren. Att han skulle 

stanna och ta över gården var inget han 

strävade efter men väl att ge sig ut i världen. 

Efter att ha rymt med skeppet M/S 

Argentina till Sydamerika, diskat sig till 

sitt uppehälle, dansat på karnevalen i Rio 

och upplevt det hårda livet ombord med för 

mycket sprit och våld, var han efter ett år 

tillbaka i Sverige och insåg att han behövde 

en utbildning för att komma vidare. 

Ulf Kristoff ersson blev antagen till 

svenska marinkåren och skickades ut 

som plutonkommendör till Cypern 1967 

för FN-tjänstgöring. Sedan väntade 

sexdagarskriget i Egypten, Tanzania 

under två års tid och Mozambique, där 

han som ende vite man hjälpte till med 

utbildning och tillförsel av rent vatten. 

Han lärde sig de lokala språken och var en 

del av det afrikanska vardagslivet. Sökte 

assistenttjänst inom SIDA (Swedish 

International Development Cooperation 

Agency), ville absolut inte till Indokina, 

men skickades ändå till Bangkok och vidare 

till Phnom Penh och kriget i Kambodja. 

Här kom attackerna 24 timmar om dygnet; 

1,2 miljoner fl yktingar samlades i staden 

som normalt hade runt 100 000 invånare. 

UNICEF skickade första hjälpen. Kvinnor 

och barn hade det svårast, sjukhusen var 

överfyllda av skadade, endast en bråkdel 

fi ck plats. 

– Det kunde liknas vid ett vilda 

västernsamhälle med knarkhandel och 

bordeller, soldater och prostituerade som 

blev smittade i sjukdomen Aids. Det 

var mycket svårt att ta sig därifrån. De 

röda khmererna, gerillan, fanns överallt. 

På elefanter genom djungeln försökte 

fl yktingar ta sig över gränsen till Th ailand. 

18 000 passerade varje dygn, men många 

dog vid gränsen. 750 000 lyckades till slut 

fl y. Här var jag mitt i kriget, 31 år gammal 

och chef för självhjälpen som innebar att 

kunna hantera vardagen trots allt, ta de 

möjligheter som fanns till självförsörjning 

– framför allt odling och fi ske. I fyra år var 

jag där, säger han. 

Aids har dock dödat fl er än krigen; 42 

miljoner smittade, hälften av dem har dött 

och det är den största katastrofen någonsin. 

Ulf Kristoff ersson har sett obeskrivligt 

mänskligt lidande världen över, i krig och 

svält i Rwanda, Somalia, Mali och Etiopien. 

Som UNICEF-koordinator arbetade 

han nära tillsammans den nu avlidna 

fi lmskådespelaren Audrey Hepburn, som 

ägnade sina sista år åt att troget arbeta för 

världens utsatta barn. ”En hand har du för 

att hjälpa dig själv med, den andra för att 

hjälpa andra”, lär hon ha sagt. När hon fi ck 

ta emot lovord och utmärkelser glömde 

hon aldrig Ulf och hans team, ”ni ska tacka 

honom och hans personal, inte mig”. 

Idag är livet lugnare, med arbete som FN-

konsult inom humanitärt arbete.

– Så länge det fi nns krig startar vi något 

som aldrig kommer att ta slut, var fi nns 

lösningen för krigets off er? De fem 

nationerna som styr över FN:s 191 

medlemsstater, USA, Ryssland, Kina, 

Storbritannien och Frankrike, vill inte 

”förlora ansiktet”. På femtio år har vi inte 

haft en större ikon än Dag Hammarskjöld, 

och varför? Jo, han var trogen sitt uppdrag – 

freden framför allt!

MALMÖS ORDFÖRANDE SOLVEIG ANELLI VAR GLAD ATT HÄLSA ULF KRISTOFFERSSON FRÅN FN 

VÄLKOMMEN TILL LUNCHEN I FALSTERBO. 

I krigens skugga 
Ulf Kristoffersson från FN berättade vid träff i Sommarsverige  
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Grattis SWEA Singapore!
Vinnare av SWEA Internationals redaktionstävling 2013, 

redaktör Maria-Pia Bengtsson
Juryns motivering:

Juryn anser att SWEA Singapore har skapat en professionell tidning som
mycket väl kan mäta sig med de stora publikationer som  nns ute på
marknaden idag. Fantastiska resereportage blandas med lokala SWEA-arrangemang
på ett utmärkt och lockande sätt. Trots den internationella inriktningen har man inte 
glömt sin position som SWEA i Singapore och lyckats varva internationella reportage, 
vackra lokalannonser och faktaspäckade artiklar med sin lokala SWEA-information på 
ett mycket smakfullt sätt.

Redaktionstävlingens vinnande tidning hittar ni på SWEASingapores hemsida:
http://www.swea.org/sweamagazinesenastenumret___4277.aspx

Hedersomnämnande:

SWEA London (redaktör Natalie Nordenswan) SWEA Holland (redaktör Pirjo ter Brugge)  SWEA Moskva (redaktör Louise Rydbring)
SWEA Zurich/Genève (redaktörer Anna-Karin Delort-Brazee/Zurich och Camilla Camredon/Genève)

Bästa omslagsbild:
SWEA San Francisco (redaktör Jessica Armstrong)

Bästa SWEA International rapportering:
SWEA Chicago (redaktör Tina O’Malley)
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en hållbar utveckling. 

SWEA Internationals stipendium för 

forskning i svenska språket, litteraturen 

och samhället gick till Janica Nordström, 

som bedriver doktorandstudier vid 

University of Sydney, Australien. Janica 

talade om ”On-Line Teaching” i samband 

med hemspråksundervisning. Det är 

ekonomiskt omöjligt att erbjuda elever, 

som bor på mindre orter, undervisning i ett 

minoritetsspråk och numera är alternativet 

nätet och en dator.

Sist men inte minst var det dags för 

presentationen och hyllandet av Årets 

Svenska Kvinna, Mona Henning. Mona 

är från början apotekare men har sedan 

1986 vigt sitt liv åt att översätta svensk 

litteratur till arabiska och dessutom driva 

ett litet bokförlag som ger ut litteraturen i 

arabisktalande länder. Hon berättade om 

sitt liv och om hur mödosamt det många 

gånger är, att som kvinna nå ut till en 

läsande publik i dessa länder. Mona är en 

lysande förespråkare för svensk litteratur 

och spridare av den till andra länder. Detta 

är ett av SWEAs syften. 

Efter att ha lyssnat till dessa tre, inom 

sina områden, imponerande kvinnor var 

det dags för en trevlig och fantastiskt god 

middag i den vackra matsalen. För kvällens 

underhållning stod tradjazz-klarinettisten 

Caroline Fromell.  Vi hade svårt att stå 

stilla när hon så skickligt, tillsammans med 

sin pianist, spelade den ena kända låten 

efter den andra. 

Det var en oförglömlig Sverigemiddag! Ett 

varmt tack till Västerås-Sweorna!

Sommarens SWEA-höjdpunkt, 
Sverigemiddagen, var ett mycket 
välorganiserat och trevligt evenemang. 
SWEA Västerås med Pia Edstam och 
Elvy Doverholt i spetsen hade verkligen 
fått ihop ett innehållsrikt program. 

TEXT: INGRID WESTIN, REGIONORDFÖRANDE OEMA
FOTO: KERSTIN ALM, LOS ANGELES 

Sextio Sweor hade tagit sig till Västerås 

och denna gång hade vi äran att få 

dinera på Västerås slott tillsammans med 

landshövdingen, Ingemar Skogö och hans 

maka, Ingrid.

För att inte gå händelserna i förväg 

så började det faktiskt redan på 

onsdagskvällen med ett härligt mingel i 

Sky bar på 23:e våningen på First Hotell 

Plaza. Där bjöds på en fantastisk utsikt över 

Mälaren. Som vanligt glammades det tills 

det var dags att tänka på morgondagen.

På torsdagen kunde man välja mellan 

en golfrunda eller en båttur på Mälaren 

med rederi Mälarstaden med anor från 

1830-talet. Turen gick runt de populära 

paradisöarna och under färden intogs lunch, 

där den traditionella ångbåtsbiff en fanns på 

menyn. Som vanligt var stämningen hög 

och vädrets gudar var rätt snälla mot oss. 

Sverigemiddagen inleddes med mingel 

i slottets vackra representationsvåning. 

Efter Ingemar Skogös välkomsttal började 

utdelningen av SWEAs eftertraktade 

stipendier. Våra juryer gör ett enastående 

arbete med att utse värdiga stipendiater. 

Även i år är stipendiaterna mycket 

kvalifi cerade och målmedvetna unga 

forskare.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium 

för studier i interkulturella relationer 

gick till Kristina Henricson Briggs vid 

Chalmers Tekniska högskola i Göteborg. I 

sitt anförande tog Kristina upp frågan om 

interkulturella problem mellan givare och 

mottagare påverkar ett entreprenörskap i ett 

mottagarland. Idealet är att alla parter anser 

att arbetet är framgångsrikt och bidrar till 

På båttur och Sverigemiddag i Västerås

JANICA NORDSTRÖM, INGEMAR SKOGÖ OCH KRISTINA HENRICSON BRIGGS
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 Ett av Europas och även världens 
minsta länder är storhertigdömet 
Luxemburg som väl inbäddat mellan 
Frankrike, Tyskland och Belgien, 
har cirka en procent av SWEAs alla 
medlemmar.

TEXT: SUSANNE HÅKANSSON, LUXEMBURG

En del av denna procent tog tillfället i 

akt att delta i festligheterna lördagen 

den 21 september för att fi ra att vi har 

varit en del av SWEAs globala nätverk 

i tio år. SWEA Luxemburg är en liten 

men växande del av det stora nätverket. 

Många av medlemmarna har varit SWEA 

trogna sedan starten 2003 och en av 

dem är vår första ordförande Louise 

Åkerblom som efter några år i Spanien och 

USA återvänt till Luxemburg och styrelsen. 

Louise tillsammans med vår nuvarande 

ordförande Eva Gram Toft, höll ett 

underhållande tal om vad som hänt i 

Luxemburg, Sverige och övriga världen 

under de tio åren som gått sedan 

avdelningen i Luxemburg startade; Turkiet 

vann Melodifestivalen, Anja Pärson vann 

sin första World Cup och vi blev av med 

både Volvo och Saab. Vi fi ck även veta 

att under dessa tio år så har faktiskt de 

svenska damerna lyckats bättre än männen i 

internationell fotboll.

Luxemburg är en avdelning där 

åldersspannet är brett, från den äldsta på 

77 år ned till den yngsta på 32 år. Många 

av medlemmarna är yrkesverksamma och 

därför äger merparten av aktiviteterna 

rum på kvällstid. 2013 har gått i hälsans 

tecken med föredrag av i Luxemburg 

yrkesverksamma svenska kvinnor som 

sjukgymnast, barnmorska och överläkare 

i gynekologi. En annan ny aktivitet som 

slagit väl ut är Fotoklubben, där man lär sig 

att hantera sina digitala bilder.

Vi var extra stolta över att ordföranden 

för vår region, Ann Winstanley med make 

Peter, hade lämnat hemstaden Paris för 

att förgylla vår kväll. Det var intressant att 

lyssna till Ann när hon beskrev hur de olika 

regionerna fungerar och även framförde 

den trevliga födelsedagshälsningen från 

SWEAs internationella ordförande 

Margaret Sikkens Ahlquist.

Festen blev mycket lyckad och samtalsnivån 

under middagen var hög. Att se så många 

Sweor med män och gäster dansa till 

allt från senaste nytt till gamla härliga 

slagdängor från åttiotalet var en fröjd.

Nu kommer vi att fortsätta vårt arbete med 

att växa och att lägga tio nya år till vår ringa 

ålder.

Lyckat tio-årsjubileum i Luxemburg

CLAUS OCH ANNA ANDERSEN

Svensk tv
i hela världen!
Via SVT World kan du som IPTV-tittare ta emot 

ett varierat utbud av Sveriges Televisions 

program över hela världen! 

Dessutom får du flera tilläggstjänster som t ex 

Sveriges Radios kanaler, väder och nyhetspuffar.

Mer info hittar du på vår hemsida:  

svt.se/svtworld

Abonnemang tecknas hos vår kundtjänst:  

www.connova.se

Sveriges Televisions utlandskanal

Gilla oss på Facebook!
facebook.com/svtworld
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TEXT: ANNA KNUTSSON, SVENSKA INSTITUTET (SI)

FOTO: ELISABETH TOLL, JULIA PEIRONE 

I oktober 2013 lanserades en ny version 

av Sveriges offi  ciella webbplats, Sweden.

se. Nya Sweden.se ska förmedla bilden av 

ett öppet, nytänkande och omtänksamt 

Sverige med tydligt fokus på fakta. Sajten 

är modern i sin utformning och ska ge 

besökaren en upplevelse.

Utställningen Diff erent Distances rör 

sig i gränslandet mellan modefoto och 

samtida konst. Här visas verk av Denise 

Grünstein, Julia Hetta, Martina Hogland 

Iwanov,  Julia Peirone och Elisabeth Toll 

– en ny generation svenska fotografer som 

fått stor uppmärksamhet i internationell 

press. Diff erent Distances har tidigare 

visats på Svenska institutet i Paris, Swedish 

Photography i Berlin och House of Sweden 

i Washington D.C. I februari 2014, under 

New Yorks modevecka, visas den på den 

prestigefyllda institutionen Aperture på 

Manhattan. Utställningen är curerad av 

Greger Ulf Nilsson. 

United Stockholms of America är en 

utställning som följer spåren av de 1,2 

miljoner svenska migranter som reste 

över Atlanten för att söka lyckan i USA. 

Fotografen Charlie Bennet har rest till 

områden i Maine och Iowa där svenskheten 

är nedärvd genom generationer. Bilderna 

i utställningen fångar bland annat den 

vackra, men samtidigt ödsliga och 

ensamma, själen i två avfolkade Stockholm. 

Sommaren 2014 visas utställningen på 

Stockholms stadsmuseum. 

På Svenska institutets webbplats, Si.se, 

fi nns Sverigeinformation och verktyg för 

den som vill informera om och presentera 

Sverige. Här fi nns allt från bilder och fi lmer 

till färdiga powerpoint presentationer, 

skrifter och faktablad. Den digitala 

bokhandeln Swedenbookshop.com är 

också en bra källa för att hitta det material 

som Si producerar. Omkring fj orton titlar 

på diverse olika språk fi nns att beställa. 

Läs mer på www.si.se.

Tips och nyheter från Svenska institutet 

HELENA MED CITRONER AV ELISABETH TOLL

Nantucket Island!
Bed & Breakfast at

“Swedish Delight”

Ingrid Francis
Tel: + 1(508) 228 1839

1 rum med queensize bed och sitting area.
1 rum med två enkelsängar.

Båda rummen har TV och privata badrum.

 

 

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 skall du flytta någon
annanstans i USA, hjälper jag gärna till via våra
samarbetspartners över hela landet.   

 

Vill du ha en svensk fastighetsmäklare, som vet
vad det innebär att flytta till USA, som ger dig
personlig service och som är lyhörd för dina krav
och önskemål? 

 

        Kontakta Viveka Kjellgren 
          Licensierad Fastighetsmäklare 

 
A: 203.227.4343  M: 203.984.2499 

E-mail: kjellgrenv@raveisre.com 
www.VivekaKjellgren.com 

 

  “My Professionalism,  
    Your Peace of Mind” 

du skall 
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Mia Karlsson belönades med 
SWEA Londons stipendium 
2011 för sin charmiga och 
innovativa elektroniska 
julkalender, appen Swedish 
Christmas. Intresset för 
appen när den lanserades i 
november samma år var stort 
och nu  nns en uppdaterad 
version.

TEXT: EMILIE KRUGLY HILL, LONDON

FOTO: PRIVAT

Mia Karlsson fl yttade till London 2006 för 

att satsa på en karriär som sångerska. Hon 

är utbildad vid Malmö Musikhögskola och 

har en bakgrund inom musikalindustrin. 

Mia har spelat roller som Christine i 

Phantom of the Opera, Belle i Skönheten 

och Odjuret och Cosette i Les Misérables 

i Köpenhamn, innan hon stuvade om 

bagaget för en enkelbiljett till den brittiska 

huvudstaden. 

– Sedan jag blev utlandssvensk har jag 

nästan känt mig mer svensk än vad jag var 

tidigare och jag saknade framförallt svenska 

jultraditioner. Jag började fundera på om jag 

på något sätt kunde göra någonting av den 

här saknaden. Eftersom jag är sångerska var 

min första tanke att göra en julskiva, men 

sedan kom jag att tänka på hur den nya 

teknologin kunde hjälpa mig att nå ut till 

svenskar bosatta överallt i världen. Det var 

därför jag bestämde mig för att göra en app. 

Då hela min familj kan det här med IT och 

ny teknologi så kändes steget inte långt till 

att utveckla en app. Jag lade ned en massa 

energi och pengar i projektet för jag ville 

verkligen att det skulle vara något som jag 

kunde stå för musikaliskt. 

Musiken framförs av några av Sveriges 

bästa musiker, däribland Malmö 

Kammarkör samt musiker från Malmö 

Symfoniorkester, Mats Edén på fi ol 

och hennes egen musikaliska talang. 

Mia lyckades få P-O Nilsson, musiker 

och kapellmästare vid Helsingborgs 

stadsteater, som ljudtekniker och ansvarig 

för arrangemangen och fi lmaren Paul 

Suchanek ombord, apputvecklarna Johan 

Pihlgren och Bill Mårtensson och så 

grafi ska formgivaren Åsa Skans.

– Jag är väldigt tacksam för SWEA-

stipendiet, det var en otrolig känsla att 

få det, berättar Mia Karlsson. Pengarna 

har redan återinvesterats i projektet och 

kalendern har uppdaterats i form av nya 

recept och texter. Jag har fått fantastiska 

reaktioner. I appen ingick även recept 

på svensk julmat, lussebullar med mera. 

Varje lucka visar en video med en svensk 

tradition samt en svensk känd julsång, lucka 

13 visar till exempel ett Luciatåg inspelat i 

Lunds domkyrka. 

– Recepten blev väldigt uppskattade och 

jag såg till att all text var på både svenska 

och engelska så att appen kunde nå ut till 

grupper som kanske inte längre kan tala 

svenska. Vissa har till och med kallat appen 

för tortyr, just för att den framkallar en 

sådan hemlängtan!

För mer information om appen ”Swedish 
Christmas” besök : www.traditionalsweden.
com och www.miakarlsson.com

Svensk jul i din telefon
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Vid tiden för svensk midsommar dukar 
Sweorna i Sydafrika upp med glögg och 
pepparkakor. Sedan 2001 har de  rat 
Midvinterblot.

TEXT: MARIE WIBERG, SOUTH AFRICA

Vi är inte så många Sweor som bor året 

runt i Sydafrika, men vi som är här 

och har möjlighet att delta, sviker inte 

traditionen att fi ra årets kortaste dag och 

att vi nu går mot ljusare tider igen.

Sedan starten har Lotta Kuhlmann 

upplåtit sitt hem, även om hon har fl yttat 

under tiden, och det är även Lotta som 

har receptet på den fantastiska glöggen 

som bara den är anledning nog för 

många av oss att återkomma. I år bakade 

hon dessutom de tunna och krispiga 

pepparkakorna. Lika troget är det Eva 

Parsons som står för toscakakan, som blivit 

lika förknippad med Midvinterblot som 

glöggen och pepparkakorna för oss här 

nere. Under de fyra år jag deltagit, var årets 

kaka dessutom den allra godaste!

Antalet deltagare varierar mellan fem 

och åtta, de fl esta av dessa är trogna 

medlemmar, men varje år dyker det 

upp ett nytt ansikte. Någon som 

kanske är Swea men tidigare inte varit 

i landet den här tiden på året, eller en 

ny medlem som ännu inte har tagit del 

av de oerhört fascinerande kvinnoöden som 

samlats i detta hörn av världen. Eller åter 

någon som inte tidigare har haft tillfälle 

att berätta sin historia, för historier fi nns 

det sannerligen. Varje gång önskar jag 

att någon tog sig tid att skriva ner dessa 

inspirerande kvinnors resor och öden. 

De skulle ha ett enormt läsvärde! 

För oss lite yngre är det svårt att 

förstå, hur det faktiskt var att ta sig hit 

1939, när Birgitta kom ner. Det var 

inte med KLM:s fl yg från Amsterdam 

på den tiden. Liselotte kom först från 

Tyskland till Sverige och sedan hit 

1961, Eva kom 1964, Karin 1972, Lotta 

1980 och Helena 1997. Dessa kvinnor, 

som idag sitter och dricker glögg 

tillsammans i stället för att dansa kring 

midsommarstången hemma i Sverige, 

hade helt olika upplevelser och vitt skilda 

förutsättningar på vägen hit. Ändå är det 

så mycket som förenar oss. Allt som vi alla 

har lämnat och det som här och nu för oss 

samman. Kvinnor vars vägar troligen inte 

hade korsats utan SWEA.

 

Med varma, om än vintriga, kramar från 

alla oss övervintrande i SWEA Sydafrika.

Så här  rar SWEA Sydafrika årets kortaste dag
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GRUNDARE och ordförande emeritus Agneta Nilsson founder@swea.org

STYRELSE E-POST
Ordförande Margaret Sikkens Ahlquist president@swea.org
Vice ordförande Ann-Marie Gustafson vicepresident@swea.org
Regionordförande VAME Annette Åsberg vame@swea.org
Regionordförande MAME Barbro Westin mame@swea.org
Regionordförande OAME Margaretha Talerman oame@swea.org
Vice Regionordförande VEMA Kersti Winblad von Walter vema@swea.org
Regionordförande MEMA Ann Winstanley mema@swea.org
Regionordförande OEMA Ingrid Westin oema@swea.org
Regionordförande Asien Marita Löfdahl asien@swea.org

ÖVRIGA BEFATTNINGAR
Sekreterare Johanna Fagerlund secretary@swea.org
Skattmästare Johanna Carlander Davis treasurer@swea.org
F d ordförande Åsa-Lena Lööf pastpresident@swea.org
Juridisk rådgivare Gîta Paterson of  ce@swea.org
Fondförvaltare Kerstin Eriksson-Splawn fundmanager@swea.org
Administrativ chef Katri Olander Serenius adminchef@swea.org
Administrativ assistent Susanna Olander of  ce@swea.org
Webbredaktör Anna Orsini webmaster@swea.org
Redaktör SWEA-Nytt Ginga Sewerin-Olsson sweanytt@swea.org

Margaretta Simpson sweanytt@swea.org
Redaktör Forum Elsa Maréchal editor@swea.org
Annonsansvarig Katri Olander Serenius advertising@swea.org 

SWEA Lokalavdelningar
REGION  VÄSTRA AMERIKAS  (VAME)
Arizona Suzanne Southard arizona@swea.org
Hawaii Linda Karlsson hawaii@swea.org
Las Vegas Marita Kingman lasvegas@swea.org
Los Angeles Birgitta Lauren losangeles@swea.org
Orange County Annie Andersson orangecounty@swea.org
San Diego Annica Backlund sandiego@swea.org
San Francisco Inger Skogström sanfrancisco@swea.org
Santa Barbara Mia Gordon santabarbara@swea.org
Seattle Ia Dübois seattle@swea.org
Vancouver Alexandra Andersson Roos vancouver@swea.org

REGION  MELLERSTA AMERIKAS (MAME)
Austin Maria Spratt austin@swea.org
Chicago Ulla-Britt Gerber chicago@swea.org
Dallas Pernille Nordström dallas@swea.org
Denver Marie Adams denver@swea.org
Florida, South Angelica Rosas  orida@swea.org
Houston Ulrika Lasson houston@swea.org
Michigan Lena Fransén-Dean michigan@swea.org
Minnesota Åsa Dahlberg Schmit minnesota@swea.org
New Orleans Cecilia Kjellgren neworleans@swea.org
Toronto Birgitta Sigfridsson-Harquail toronto@swea.org

REGION  ÖSTRA AMERIKAS (OAME)    
Atlanta Anna Lundblad atlanta@swea.org
Boston Margaretta Simpson boston@swea.org
New Jersey Kerstin Malmström newjersey@swea.org
New York Lisa E.Laskaridis Sarmiento newyork@swea.org
North Carolina Madelene Trolle northcarolina@swea.org
Philadelphia Gunilla Westin philadelphia@swea.org
Virginia Beach Anette Johnson virginiabeach@swea.org
Washington DC Cecilia Browning washingtondc@swea.org

ADRESSLISTA
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REGION  VÄSTRA EMA (VEMA) E-POST
Barcelona Anna Krossling barcelona@swea.org
Costa Blanca Gunilla Westerlund costablanca@swea.org
Göteborg Åsa Norlin goteborg@swea.org
Holland Yvonne Göricke-Nordlund holland@swea.org
Irland Maria Pettersson irland@swea.org
Lissabon Ulla Baginha Wiberg lissabon@swea.org
London Rigmor Rutlin london@swea.org 
Mallorca Isabella Öjner mallorca@swea.org
Marbella Christa Alfredsson marbella@swea.org
Oslo Camilla Olsson oslo@swea.org
South Africa Karin Smith southafrica@swea.org
Telemark So  a Herbetsson telemark@swea.org

REGION MELLERSTA EMA (MEMA)  
Belgium Victoria Geiborg belgium@swea.org
Berlin Gunilla Lager-Ebkes berlin@swea.org
Frankfurt-Heidelberg Anita Kasper frankfurt@swea.org
Israel Ulla Sterner israel@swea.org
Köln-Bonn Mariana Jäder Näslund kolnbonn@swea.org
Luxemburg Eva Gram Toft luxemburg@swea.org
Malmö Solveig Anelli malmo@swea.org
Milano Agneta Casimirs Rizzi milano@swea.org
Paris Ann-So  e Cleverstam-Wikström paris@swea.org
Rimini Desirée Forni Ascari rimini@swea.org  
Rivieran Eva Oscarsson rivieran@swea.org
Rom Christina Hallmert rom@swea.org
Tunisien Marie Jonasson tunisien@swea.org
Örestad Siv Arvelid orestad@swea.org

REGION ÖSTRA EMA (OEMA)  
Athens Helene Bankefors-Palaghias athens@swea.org
Budapest Karin Gjendal budapest@swea.org
Dubai Sandra Almén dubai@swea.org
Genève Malin Miller geneve@swea.org
Istanbul Jessica Lundgren istanbul@swea.org
Moskva Cecilia Wettstam moskva@swea.org
München Anna Nejdling Ekman munchen@swea.org
Stockholm Cecilia Westman stockholm@swea.org
Västerås Pia Edstam vasteras@swea.org
Wien Emilie Laurin wien@swea.org
Zürich Paula Fernström zurich@swea.org

REGION  ASIEN
Bangkok Maria Mellblom bangkok@swea.org
Beijing Anna Centerman beijing@swea.org
Hong Kong Ingela Aldrin hongkong@swea.org
Japan Agneta Melin  japan@swea.org
Kuala Lumpur Jessica Luther-Froiland kualalumpur@swea.org
Melbourne Jennifer Grahn melbourne@swea.org
Perth Catarina Hansson perth@swea.org
Seoul Hedvig Lunden-Welden seoul@swea.org
Singapore Maggan Kullberg Stampe singapore@swea.org

ADRESSLISTA

Vi inom SWEA uppskattar kontakt med omvärlden. Våra e-postadresser 
får dock 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 hem-
sidor, ombedes ni kontakta respektive avdelningsordförande via e-post.

SWEA International, Inc.
P.O. Box 4128
Fort Lauderdale, FL 33338 USA
of  ce@swea.org
www.swea.org

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

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, SPONSORER 

OCH SAMARBETSPARTNERS!

SWEA FORUM

Carbonara Properties

Hagelin Grief Recovery

Mariann Tadmor

Nordea

Sigtunaskolan SSHL

So  a Distans

Svenska Smycken

SVT World

Swedish Delight

Tetra Laval

Viveka Kjellgren, mäklare

WEBB-ANNONSÖRER

Grennaskolan

So  a Distans

SVT World

SPONSORER

OCH SAMARBETSPARTNERS

The Barbro Osher Pro Suecia Foundation

The Heimbold Foundation

SEB

Swedbank

Svenskt Näringsliv

SVIV, Svenskar i Världen

Nämnden för Sverigefrämjande

i utlandet, NSU:

Utrikesdepartementet

Svenska institutet

VisitSweden

Business Sweden

MEDLEMSFÖRMÅNER 

Att vara Swea innebär  er förmåner än vår världsvida vänskap och fantastiska kontaktnät! 

Vi hoppas att de medlemsförmåner vi har tagit fram för alla SWEAs medlemmar ska vara till glädje för många av er. Företagen 

som erbjuder dessa förmåner gör det i kombination med att sponsra SWEAs verksamhet på olika sätt. Hör gärna av er till oss med 

tips och idéer: advertising@swea.org 

Medlemsförmånerna hittar du också på www.swea.org

GÅ MED I 1,6 MILJONERKLUBBEN/2.6 MILJONERKLUBBEN 

1,6 miljonerklubben arbetar ständigt för att skapa opinion för kvinnohälsofrågor. Som medlem får du fyra medlemstidningar per år 

samt information och inbjudningar - via veckobrev som mejlas till dig - till seminarier, salonger, resor och evenemang skräddarsydda 

för klubben.

Medlemsavgiften är 250 kr/kalenderår för alla mellan 25 år och 64 år. För de som är yngre än 25 år och äldre än 64 år är avgiften 

200 kr. Medlem bosatt utomlands betalar 500 kr. 

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

KRYSSA PÅ GÖTA KANAL 

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

målet. Medlemmar i SWEA erbjuds 20% rabatt på ordinarie hyttpriser. Boka din resa på telefon 031-806315

SVENSKA INSTITUTET – 20 % PÅ KÖP FRÅN SWEDEN BOOKSHOP

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

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

SVT WORLD - SVERIGES TELEVISIONS UTLANDSKANAL

Sedan våren 2012 kan SVT:s utlandskanal SVT World ses i hela världen via IPTV (tv via bredband). SVT Worlds satelit-

sändningar till Europa, Afrika, Asien och Australien fortsätter som hittills, likaså IPTV-sändningarna i Nordamerika som 

sker via den amerikanska operatören NeuLion.

SVT World sänder ett varierat utbud av svenskproducerade program från Sveriges Television. Du får nyheter och fakta, 

musik, drama och sport, natur-, barn- och nöjesprogram, debatter och kultur samt UR:s svenskproducerade tv-program. 

SVT World sänder dygnet runt.

Som medlem i SWEA får Du ett 15 månaders abonnemang till priset av 12 månader vid tecknande av ett nytt abonnemang. 

Abonnemangsavgiften är för närvarande SEK 1.438 per år. ConNovas aktiveringsavgift på SEK 400 per abonnemangsperiod 

tillkommer. Förmånen gäller under första abonnemangsperioden. 

Medlemsförmånen gäller ej vid mottagning via NeuLion i Nordamerika.

En engångsavgift på SEK 2.500 tillkommer för set-top-boxen vid leverans till utlandet (SEK 2.125 vid leverans inom Sverige.)

SWEA USA

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

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

BILLIGARE MEDLEMSKAP I SVIV

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

Läs mer på www.sviv.se

SWEDISH PRESS ERBJUDANDE TILL SWEA-MEDLEMMAR

Swedish Press är det enda månatliga magasinet med svenskt innehåll i Nordamerika. Swedish Press innehåller nyheter från 

Sverige och om svenskar med kontinuerlig uppdatering av kultur, musik, sport, livsstil, lokala nyheter och mycket annat.

Introduktionserbjudande från Swedish Press till alla Sweor som ännu inte är prenumeranter:

15 % rabatt på en ettårsprenumeration för den tryckta tidningen eller 20 % rabatt på en tvåårsprenumeration för den digitala 

versionen.

För att dra nytta av detta erbjudande ber vi er göra er prenumeration på: www.SwedishPress.com

Detta erbjudande är enbart giltigt för nya Swedish Press prenumeranter under 2013.
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Oavsett var du väljer att bosätta dig, eller hur din familjesituation ser ut, är det alltid viktigt att definiera – så exakt som möjligt – dina specifika behov, 
mål och preferenser. De här övervägandena är A och O vad gäller både skyddet och optimeringen av din förmögenhetsstruktur. Vårt nätverk av egna 
rådgivare och externa partners kan förse dig med lösningar anpassade för just dig och dina behov av förmögenhetsplanering. 
En rådgivare, många specialister – vi gör det möjligt.  

Besök oss på nordeaprivatebanking.com, eller ring +352 43 88 77 77, för att boka ett möte.

FÖRMÖGENHETSPLANERING

Du vet vart du vill  
komma, vi vet hur vi  
kan hjälpa dig dit.
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 Vi
ll 

du ha 8000 nya vänner? Gå med i SWEA!

w w w. s w e a . o r g   o f f  i c e @ s w e a . o r g

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 två miljoner kronor per år. 

SWEA International har idag ett 70-tal avdelningar i ett 30-tal länder på fem kontinenter!

®

Promotion of Swedish
Culture and Tradition

Swedish Women’s Educational Association
International, Inc.


