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M
ånadsmagasinet Swedish Press, som 
grundades 1929 som Svenska Pressen i 
Vancouver, Kanada, finns nu tillgänglig 
över hela världen. Tidningen som har sitt 
fokus i Nordamerika och spridit nyheter 

från Sverige till utvandrare, expats och andra med ett 
intresse för Sverige, kommer att ha en internationell 
digital utgåva från och med nästa år, 2015. 

För två år sedan övertogs tidskriften av nya ägare, som 
satsat på att utveckla den till en förstklassig publikation 
med hög kvalité, design och underhållningsvärde. De ser 
nu fram emot att nå läsare, med ett intresse för Sverige, 
världen över.

SWEA medlemmar erbjuds en specialprenumeration 
med 50% rabatt. För att bli prenumerant, skicka er 
beställning via e-post till Subscribe@SwedishPress.com 
och ange SPECIAL SWEA OFFER i ämnesraden. 

I vår anordnar Swedish Press en fototävling kring 
temat “Swedish innovations that change the world”. 
Denna fototävling är en del i det överordnade temat 
för år 2015: “What Sweden brings to the world”!

För mer information om Swedish Press, gå till www.
SwedishPress.com.

Swedish Press nu tillgänglig för hela världen
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SPECIAL SWEA OFFER
Digital 1 år $ 14.00 ($ 28.00) 
 2 år $ 25.00 ($ 50.00) 

Skicka beställningen till Subscribe@SwedishPress.com 
och ange SPECIAL SWEA OFFER i ämnesraden. 
För mer information om Swedish Press:
www.SwedishPress.com  |  +1 360 450 5858
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Dags att nominera SWEAs 
Årets Svenska Kvinna 2015!

ÅRETS SVENSKA KVINNA/ÅSK 2015 utses och 
presenteras av SWEA i syfte att sprida såväl svensk 
”goodwill” 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 1 februari 2015. 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 & Donationer.

September 2014

ÅSK-kommittén genom Christina Moliteus
Sammankallande                                                         

e-post: ask-committee@swea.org
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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 vik-
tig roll i svenska Utrikesdepartementets krisberedskapsplan.
SWEA startades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson.

ELSA MARÉCHAL, REDAKTÖR

SWEA – ett pärlband av personligheter

För att göra en tidning som Forum behövs det 
kreativa och duktiga medarbetare som skriver, fotar, 
redigerar och korrekturläser. Jag vill här passa på att 
tacka Erica Törnlöw, Holland, för hennes fantastiska 
arbete med layouten av Forum. Erica har hunnit med 
hela tio nummer av tidningen. Nu lämnar hon över 
stafettpinnen till Anna Ljungqvist, Dubai, som här har 
gjort sitt första nummer. 

Ingen har väl missat den vackra SWEA-blomman som 
bland annat pryder baksidan av Forum. På sidan 38 
möter ni Chicago-Swean Lena Norberg som skapade 
blomman.

Läs om den fräcka PR-kampanjen som Sweorna i Zürich 
gör för att visa mångfalden i vår förening, ett helt 
pärlband av personligheter i alla åldrar. Kanske något 
att ta efter i andra avdelningar.

Förutom ett lyckat 35-års fi rande av SWEA kan vi nu 
vara stolta över att föreningen har fått ta emot en 
svensk fana av kungen för vårt Sverigefrämjande 
arbete runtom i världen. Tina O’Malley berättar 
om hur det gick till på Skansen den 6 juni när de 
representerade SWEA inför hela svenska folket.

Att börja läsa svenska för ett barn kan vara nog så 
klurigt, men är det möjligt att knäcka läskoden på mer 
än ett språk samtidigt? På sidan 14 får ni tips om hur ni 
kan hjälpa ert barn att börja läsa på fl era språk.

Det råder väl inget tvivel om att Sweor älskar att resa, 
och i detta nummer får vi ta del av två reseberättelser, 
den årliga sommarresan som gick till Halland och en ny 
spännande resa till Israel.

Många långa vänskapsband knyts genom åren under 
våra möten, utfl ykter, resor och andra aktiviteter. Läs 
om Alice och Ingrid, två vänner som följts åt genom 
livet och som har en mängd gemensamma SWEA-
minnen.

December är kanske den månad då de svenska 
traditionerna kommer allra bäst till sin rätt med 
adventsstakar, luciatåg, glögg, pepparkakor och 
jultomtar. I över 30 år har SWEA San Francisco anordnat 
en svensk julmarknad för att visa upp våra seder och 
bruk, läs här om evenemanget som varje år drar över 
2 500 besökare.

Med detta välfyllda nummer av Forum önskar jag er nu 
alla en skön lässtund och ett riktigt gott nytt år.

LEDARE



6 

Kära Sweor,
Full fart i SWEA

I år har SWEA International fi rat 35-årsjubileum och 
det har varit ett år fyllt av spännande och roliga 
evenemang för att högtidlighålla jubileet. Året är snart 
slut och vi kan se fram emot nästa år där höjdpunkten 
blir vårt världsmöte i Arizona den 15-18 oktober. 

Att vi förutom årets jubileumsarrangemang även har 
haft SWEA-program över hela världen och det nästan 
varje vecka är helt enastående. Jag är säker på att 
vi årligen har kring 1 500 olika programpunkter som 
erbjuds Sweor jorden runt. Det är allt ifrån intressanta 
föreläsningar, museibesök, bokklubbar, mammagrupper 
till julmarknader och allt som fi nns däremellan. En del 
presenteras här i Forum, men ta också en titt på vår 
webbsida, swea.org där du kan läsa om vad alla 
avdelningar har att erbjuda. Det här är också ett tips 
till avdelningarnas programgrupper. Låt er inspireras av 
vad andra avdelningar gör!

I detta nummer av Forum kan vi också läsa om 
de resor, som arrangerats av Sweor för Sweor. En 
grupp reste till Israel och en annan till Halland. Jag 
hade förmånen att kunna vara med på en del av 
Hallandsresan och det är som alltid mycket trevligt 
att få umgås med glada Sweor från morgon till kväll. 
En viktig del av dessa resor handlar om att lära. Vi 
lär oss mer om ett land eller ett landskap och det är 
inspirerande att få göra det under sakkunnig ledning 
och i gott sällskap. 

Enskilda Sweor - en tillgång för SWEA

Sedan jag tillträdde som ordförande för SWEA 
International har mitt kontaktnät breddats. Jag har 
träffat många fantastiska kvinnor, både unga och lite 
äldre, med erfarenhet och kunskap som imponerar. 
Vid en middag för lite sedan träffade jag en äldre 
Swea som forskat i USA under 50 år! Tänk vad som hänt 
i världen under denna tid!  Att hon dessutom fl yttat 
tillbaka till Sverige efter 50 år är modigt och att kunna 
fångas upp av en SWEA-avdelning är en trygghet. 

Det som också glädjer mig är alla yrkesverksamma 
medlemmar som bjuder på sin professionalism och 
sin tid. Många föreningar har idag problem att fi nna 
personer som erbjuder sina tjänster utan ersättning, 
men inom SWEA är vi privilegierade. Jag tror det är vårt 
internationella nätverk som lockar och dessutom den 
glädje och gemenskap som vi upplever tillsammans. 
Det är naturligtvis fl er än de yrkesverksamma 
medlemmarna som hjälper till och SWEA är helt 
beroende av alla frivilliga insatser. 

Lite längre fram i Forum hittar du valberedningens 
annons, där SWEA söker nya ledamöter till sina 
kommittéer. Läs igenom listan och fundera på om 
något kanske skulle passa just dig. Har du varit aktiv 
inom en avdelning kan det vara roligt att prova på en 
internationell post. 

Sveriges viktigaste familjehögtid – julen

Vi närmar oss det som i alla sammanhang presenteras 
som vår viktigaste familjehögtid i Sverige. Är det något 
vi har tagit med oss när vi lämnat Sverige? Hur viktigt 

är julmaten, julklapparna och Kalle Ankas julprogram 
i TV? Jag tror att variationen är stor och för alla Sweor 
i Sverige är väl det här en icke-fråga. Jul i Sverige är 
dessutom så mycket mer än bara julafton. Det är snö, 
kyla, Lucia, advent och allt det andra som hör till vårt 
fi rande. Själv har jag försökt behålla go’bitarna och 
med viss nyfi kenhet tagit del av det som mitt nya land 
bjuder på. Här kommer Sinterklaas med presenter till 
barnen den 5 december och julafton är egentligen 
ingenting. Juldagen däremot är det traditionell middag 
med familjen, där julskinkan lyser med sin frånvaro. Helt 
ok, så länge jag får ha min egen julskinka hemma. 

Vi svenskar är nog rätt anpassningsbara och som 
utlandsboende öppnas våra ögon för det som på gott 
och ont fi nns utanför Sveriges gränser. 

Nu önskar jag er alla fi na dagar i december och 
oavsett när, var, hur eller om du fi rar jul, hoppas jag att 
det blir trivsamt.

MARGARET SIKKENS AHLQUIST 
ORDFÖRANDE

ORDFÖRANDE

Fotograf: Margareta Svensson
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Sigrid Paskells stipendium inom 
scenkonsterna 2015
SWEA inbjuder alla medlemmar att skicka in förslag på kandidater 
till Sigrid Paskells Stipendium, som i år utdelas inom konstarten 
instrumentalmusik.

Stipendiet ges ut inom scenkonsterna: sång, dans, teater, 
instrumentalmusik med en konstart i taget under en rullande 
fyraårsperiod.

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

Stipendiet utlyses inte; 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 fi ler uppladdade till 
YouTube eller Vimeo sitt förslag på stipendiat. Stipendiet är på USD 
10 000.

En jury föreslår en kandidat till stipendiet och SWEA Internationals 
styrelse utser stipendiaten på årsmötet i april. Stipendiaten 
förväntas ge en enkel redovisning för hur stipendiet använts.

Förslag på stipendiat skickas tillsammans med motivering till:
Sigrid Paskell-kommittén
Anki Rosander Forsselius (sammankallande)
Herserudsvägen 9 A SE-181 50 LIDINGÖ
Mobil: 070 7974403
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.  

Nomineringsförslagen skall vara kommittén till handa före den 15 
januari 2015.

All information fi nns under fl iken Om Paskell Stipendiet på http://
www.swea.org/paskell

Du känner väl till den nya mötesplatsen ”SWEA 
Världen”, en sluten grupp på Facebook för alla 
aktiva, dvs. betalande, Sweor över hela världen? 
En mötesplats på internet som går rakt över 
avdelningsgränserna och som är ett helt nytt sätt 
att komma i kontakt med Sweor från hela världen. 
Här diskuteras, visas bilder från SWEA-avdelningar 
från jordens alla hörn, presenteras pressklipp, recept, 
svenska traditioner och mycket, mycket mera. 

Välkommen med du också!

Du måste först ha ett Facebook-konto (vilket är gratis). 
Därefter ansöker du till gruppen på dess gruppsida. 
Skriv SWEA Världen i sökfältet, så hittar du oss, eller skriv 
in denna länk i din web-läsare: https://www.facebook.
com/groups/SWEAvarld/ 

Hela 1 200 Sweor är redan med i gruppen och 
givetvis förblir du anonym om du bara läser 
innehållet – förutom att ditt namn förstås fi nns på 
gruppens medlemssida, som bara kan läsas av andra 
medlemmar.  Mer information om gruppen fi nns 
på dess sida. https://www.facebook.com/groups/
SWEAvarld/

Varmt välkommen in i SWEA-gemenskapen över 
avdelningsgränserna! 

Maila oss gärna för frågor. 
Anna Gustafson Bril, pr.swea3@gmail.com och Sofi a 
Solfors, sofi asolfors@hotmail.com

Har du testat ”SWEA Världen”på Facebook? 
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Firandet av vår 35-åriga förening 
började när representanter för 
SWEAs PR-kommitté mottog 
en svensk fana av Kungen på 
Skansen på nationaldagen. Den 
årliga Sverigemiddagen följde den 

11 juni med stort mingel på Hilton Slussen för 
att dagen efter kulminera med stipendieutdelning 
och presentation av Årets Svenska Kvinna samt 
en magnifi k middag på Saltsjöbadens anrika 
Grand Hotel.

Havet glittrade och vädret var underbart när vi 
avnjöt ett glas mousserande vin innan kvällens 
första del tog sin början. Det fi nns sorl – och 
så fi nns det SWEA SORL! Det senare måste 
upplevas för att förstå hur bra och stark vår 
förening verkligen är. 

Det var med stolthet vi applåderade när SWEAs 
hedersordförande Prinsessan Christina Fru 
Magnuson, överräckte stipendierna till Emma 
Lundgren Jörum och David Persson och 
utmärkelsen till Årets Svenska Kvinna 2014, 
Nina Stemme.   

Emma Lundgren Jörum tilldelades Agneta 
och Gunnar Nilssons stipendium för 
studier av interkulturella relationer. Den 
fältundersökning, som Emma planerar att 

FYLLDE 35 ÅR
SWEA hyllades stort

genomföra som gästforskare vid ett institut i 
Irbil (Irakiska Kurdistan), syftar till att klargöra 
hur transnationella band, såväl sociala som 
institutionella, fungerar som normöverförande 
vid återfl ytt till ursprungslandet.  

SWEA Internationals stipendium för forskning i 
svenska språket, litteraturen och samhället 2014 
tilldelades David Persson som nyligen disputerat 
med sin avhandling ”Folkhemsberättelsen och 
den svenska socialdemokratins utopism: Från 
Hansson till Palme, 1932 – 1986”. David gjorde 
en mycket beskrivande sammanfattning för oss 
om Folkhemmets mytologiska funktioner som 
bärare av politik.

Sammankallande i kommittén för Årets Svenska 
Kvinna var mycket stolt när hon redogjorde för 
motiveringen till valet Årets Svenska Kvinna 
2014, operasångerskan Nina Stemme. ”Världens 
vackraste röst är svensk” räcker egentligen som 
motivering, men därtill kommer hennes förmåga 
att hela tiden utveckla rösten, förmågan till 
gestaltning och inte minst att Nina Stemme är 
känd för att stå med båda fötterna på jorden, inte 
vara någon diva.

Nina Stemme gav en insiktsfull bild av sin karriär. 
Hon talade om olika drivkrafter och behovet av 
att kunna tacka nej. Familjens stöd och förmågan 
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att skynda i egen takt var ett genomgående tema, när Nina tog 
oss med på sin resa till världens scener, priser och utmärkelser. 
Kvällens konferencier Ingrid Westin avslutade de offi ciella 
ceremonierna med att bjuda in till jubileumsmiddagen. 

Stockholms ordförande Cecilia Westman välkomnade alla 
och speciellt en av kvällens gäster som var helt unik. Kyoko 
Hattori från Japan är en mycket speciell och kär vän för 
alla de Sweor som bott i Japan och fått ta del av hennes 
matlagningsundervisning. Nära hundra Japan-Sweor hade 
nu bjudit Kyoko Hattori till Sverige. Hennes rundresa går 
till fl era orter där hemvändande Sweor tar emot med bl.a. 
midsommarfi rande i Dalarna.

Med blommor i håret accepterade en mycket glad Agneta 
”sina” och SWEAs 35 år. Agneta gav en målande exposé över TEXT  JOSEPHINE CARLSSON, STOCKHOLM

FOTO KERSTIN ALM, LOS ANGELES

de gångna åren. Vi sjöng och hurrade. Efter att vi avnjutit 
middagen kom kvällens underhållning. Bellman-specialisten 
Bengt Jonshult tolkade skalden på sitt mycket speciella sätt.

Kvällen avslutades med att SWEA Internationals ordförande 
Margaret Sikkens Ahlquist varmt tackade Stockholms 
ordförande Cecilia Westman och hennes medarbetare som 
ansvarat för alla lyckade arrangemang.

Den svenska fana som SWEA mottog på Skansen kommer 
att följa SWEA Internationals Sverigemiddagar i framtiden. 
Jubileumsmiddagen avslutades med att Stockholms 
ordförande överlämnade fanan till SWEA Malmös 
ordförande, som önskade oss alla varmt välkomna till Malmö i 
augusti 2015. Vi ses där!

David Persson med Margaret Sikkens 
Ahlquist

Emma Lundgren med Prinsessan Christina 
Fru Magnuson
Emma Lundgren med Prinsessan Christina 
Fru Magnuson
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Nina Stemme omgiven av Margaret Sikkens Ahlquist, Prinsessan Christina 
Fru Magnuson och Agneta Nilsson.

10
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I anslutning till SWEAs 35 års-jubileum kan vi även 
fi ra att vi i tio års tid haft glädjen att överlämna Sigrid 
Paskells stipendium i scenkonsterna till talangfulla 
stipendiater. Vid en ceremoni i Slottskyrkan kunde 

Sweor från när och fjärran njuta av vacker musik och sång 
framförd av tidigare års stipendiater. 

I närvaro av SWEA Internationals hedersordförande, 
Prinsessan Christina Fru Magnuson, Stockholms landshövding 
Chris Heister och Sveriges USA-ambassadör Björn Lyrvall 
med hustru och många fl er överlämnades Sigrid Paskell-
stipendiet 2014 till en lovande ung skådespelare, Olof  
Mårtensson.

Pastorn i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen  
berättade om Slottskyrkans historia och konst. Prinsessan 
Christina beskrev sin roll som ordförande i Slottsförsamlingen 
och kyrkans betydelse för den kungliga familjen. SWEAs 
grundare Agneta Nilsson gav oss en kort resa genom SWEAs 
historia. Sist men inte minst höll Barbro Osher, Sveriges 
generalkonsul i San Francisco, ett bejublat tal till alla Sweor. 

MER SWEA-JUBILEUM 

Musik och sång framfördes av violinisten Hugo Ticciati, 
klarinettisten Markus Forss, pianisten Melissa Jacobson 
och sopranen Sanna Gibbs, några av dem tidigare Paskell-
stipendiater. Även 2013 års stipendiat, dansaren Emily Slawski, 
fanns på plats i Slottskyrkan.

SWEA Internationals ordförande Margaret Sikkens Ahlquist 
tackade gäster, arrangörer och alla Sweor för en minnesvärd 
stund i den vackra Slottskyrkan.

Till sist fi ck vi njuta av en smattrande trumpetfanfar av elever 
från Lilla Akademien. Firandet tog inte slut med detta utan 
fortsatte på andra sidan Slottsbacken i Tessinska palatset 
hos Stockholms landshövding Chris Heister. Där serverades 
förfriskningar och snittar i den vackra barockträdgården. 
Möjlighet gavs även att gå på en guidad tur i det vackra 1700-
talspalatset. Ett trevligt avslut på vårt 35-års jubileum!

i Stockholms Slottskyrka

Prinsessan gratulerar Paskell-stipendiaten Olof 
Mårtensson i Slottskyrkan.

Barbro Osher med Sveriges ambassadör i USA, Björn Lyrvall

TEXT  INGRID WESTIN, STOCKHOLM
FOTO KERSTIN ALM, LOS ANGELES

Ettan Bratt, Anna Maria Corazza Bildt 
och Prinsessan Christina. 

SWEA tackar 
Prinsessan Christina, 
Barbro Osher och 
Ettan Bratt som möjlig-
gjort årets stämnings-
fulla stipendieutdelning 
i Slottskyrkan. 

Ettan Bratt, Anna Maria Corazza Bildt 
och Prinsessan Christina. 

Prinsessan gratulerar Paskell-stipendiaten Olof 
Mårtensson i Slottskyrkan.

Barbro Osher med Sveriges ambassadör i USA, Björn Lyrvall
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På förslag av SWEAs grundare Agneta Nilsson 
ansökte PR-kommittén om att få en svensk fana 
på nationaldagen inför SWEA Internationals 

35-årsjubileum. Vi tilldelades en fana, som skulle skickas till 
SWEA, men i slutet av maj informerades vi om, att SWEA var 
en av de tio föreningar som skulle få ta emot fanan av kungen 
på Skansen den 6 juni. Då varken Agneta eller Margaret, vår 
ordförande, kunde medverka deltog representanter från PR-
kommittén vid ceremonin. 

De tio utvalda föreningarna kom dagen före till Skansen för 
genrepetition. Under två timmar fi ck vi lära oss hur man håller 
en fana, står i givakt och hälsar på den kungliga familjen med 
fanan. 

På nationaldagen skulle vi fi nnas på plats kl.14.00 för slutligt 
generalrep. Spänningen steg och Skansen fylldes av en 
entusiastisk publik, pressfotograferna intog sina platser och 
paraden med föreningar som tidigare mottagit fanor tågade in 
efter 45 minuters marscherande från centrala Stockholm. Vi 
som skulle tilldelas fanor satt väldigt bra till vid kungafamiljens 
ankomst. Deras ståtliga hästvagnar stannade precis bredvid 
oss när de steg av för att inta sina platser.

EN FANA AV KUNGEN 
Efter mycket fi na framträdanden av duktiga artister och ett 
intressant tal av Jan Eliasson, vice generalsekreterare i FN, var 
det dags för den högtidliga utdelningen av fanorna. 
SWEA presenterades som förening nummer två med orden: 
”SWEA International fi rar i år 35 år. SWEA är ett globalt 
nätverk av svenska kvinnor med cirka 7 500 medlemmar 
i ett 70-tal avdelningar i 34 länder. SWEA är den största 
Sverigefrämjande organisationen och verkar för att sprida 
svensk kultur och tradition utomlands”. Vi tågade, enligt 
order, i rask takt fram emot kungen inför det TV-tittande 
svenska folket samt alla de Sweor som följde oss på sina 
uppkopplade datorer världen över. Fanan räcktes över 
med kungens ord “Vårda fanan väl” följt av vårt “Tack Ers 
Majestät” samtidigt som vi neg, allt i enlighet med etiketten.
Efter att vi stolta ha utfört vårt både hedrande och spännande 
uppdrag, var vi ett oförglömligt minne rikare.

Grattis SWEA International!
TEXT  TINA O’MALLEY, CHICAGO
FOTO LISA WENNERTH

SWEA fi ck

Från vänster till höger: Pia Wennerth, Tina O’Malley, Christina Moliteus
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Utse en ansvarig Swea med egna barn.1. 

Dela upp gruppen efter geografi sk närhet 2. 
(söder/norr/öst/väst) om ni är fl er än 
femton mammor. 

Defi niera förväntningarna på gruppen. 3. 
Är det mest det sociala som man är ute 
efter eller vill man också att barnet ska 
använda och utveckla sin svenska? 

Turas om med värdskapet för trevnadens 4. 
skull. Om man inte har utrymme hemma, 
planera en lekträff utomhus oavsett väder.

Ha en återkommande dag varje månad, 5. 
t.ex. den 4:e söndagen. Välj gärna en 
helgdag för att göra det möjligt för 
arbetande mammor att vara med. 
Lämplig längd är två timmar. Ta hänsyn 
till de små barnens sovstund; tiderna 9-11 
eller 15-17 brukar fungera. 

Servera kaffe/te men undvik 6. 
bakningsstress. Hjälp värdinnan att städa 
efter lekträffen. 

Om barnen redan har en aktiv svenska 7. 
fungerar fri lek som en möjlighet att 
ytterligare öva språket. Om barnen inte 
kan svenska alls eller om man vill att 
de ska öva sin passiva svenska (enbart 
förståelse), krävs planerade aktiviteter och 
mammornas aktiva deltagande. Sånger, 
ramsor och grupplekar uppmuntras. 

Välj en speciell öppnings- och eller 8. 
avslutningssång. Skapa gärna ett litet 
häfte med sånger och ramsor som alla har 
tillgång till. Använd handrörelser för att få 
barnet att minnas sången eller ramsan. 
Skapa en sånglåda/sångpåse med små 
mjukisdjur som påminner om en sång. 
Barnet väljer djur och därmed sång, t.ex. 
en mjukiskatt för sången ”Lilla katt”, en 
ekorre för ”Ekorr’n satt i granen” etc. 

Acceptera att barnen ibland är tysta och 9. 
inte vill prata. Uppmana dem inte att byta 
språk eller att prata när de inte vill. Om du 
vill att de ska byta språk, börja prata med 
dem på det språket. 

Skapa en BUS:ig mamma-barn-grupp!

TEXT OCH FOTO LENA NORMÉN-YOUNGER, VANCOUVER

Mamma-barn-grupper inom SWEA är ett fi nt och naturligt 
sätt att främja det svenska språket hos våra egna 
medlemmars barn. Här är några förslag på hur man 
organiserar en grupp för barn i åldern noll till fem år. 

Barn Utomlands & Svenska språket (BUS) är ett SWEA-
projekt som vill underlätta svenskinlärningen för barn 
som lär sig svenska utanför Sverige. Här kommer två 
artiklar från BUS-redaktionen.

Om du har frågor om 
innehållet i denna artikel 
kontakta gärna oss i 
arbetsgruppen på bus@
swea.org. En längre 
beskrivning om hur man 
bäst skapar en lekgrupp 
som hjälper fi nns på BUS 
hemsida: bus.swea.org.

Om du har frågor om 
innehållet i denna artikel 
kontakta gärna oss i 
arbetsgruppen på bus@
swea.org. En längre 
beskrivning om hur man 
bäst skapar en lekgrupp 
som hjälper fi nns på BUS 
hemsida: bus.swea.org.
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Läsinlärning på flera 
språk

Som förälder till fl erspråkiga 

barn kommer man någon 

gång till en punkt där man 

frågar sig själv, om barnet ska 

lära sig läsa på ett språk eller 

på alla språken samtidigt. 

Ofta är detta en komplicerad 

fråga utan något enkelt svar.
TEXT MONIKA BRAVO GRANSTRÖM, ZÜRICH
FOTO PIXABAY.COM
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Att arbeta med metoder som nämnts ovan är inte lätt för en 
person utan utbildning i detta, men om du som förälder vill 
hjälpa ditt fl erspråkiga barn med läsningen på ditt modersmål 
(som inte ges i skolan) kan du göra följande:

Läs högt för ditt barn1. 
Gör det så ofta som möjligt, helst varje dag och inte 
bara för att barnet ska somna, utan för att barnet 
ska få ett rikt ordförråd och få tillgång till ord som 
inte används i vardagen. Tänk på att du är bäst på 
ditt eget modersmål och det är lättast om du stöttar 
barnet med det. Dessutom hör barnet förmodligen 
inte det språket av så många andra personer.

Ställ frågor och samtala om det lästa2. 
Högläsning ger ännu mer om man samtalar om det 
man läst och tillsammans refl ekterar över det. Då får 
barnet aktivera det passiva ordförrådet, läsa kritiskt 
och inte godta allt som är skrivet och kan relatera 
sina egna upplevelser till det lästa. Detta är viktigt för 
läsförståelsen.

Var ett bra exempel för barnet – läs själv3. 
Barn härmar oss vuxna. Om barnet ser att du 
läser böcker och tidningar och inte bara på datorn 
kommer det att vilja göra detsamma.

Identifi era bokstäver i omgivningen4. 
Det fi nns många skrivna ord runtomkring oss. 
Skyltar kan vara bra att öva på. Man kan även sätta 
upp post-it lappar på olika kända föremål hemma.

Lek ordlekar med barnet, rim och ramsor m.m..5. 
Rim ökar den språkliga medvetenheten där en liten 
bokstav kan ändra ett ords hela betydelse såsom 
hand och sand; roligt är t.ex. rumpa, strumpa

Ge barnet tillgång till nivåanpassade böcker6. 
I Sverige fi nns t.ex. serien Lätt att läsa (utgiven av 
Bonniers) som riktar sig till barn som just har lärt sig 
läsa. De kan också köpas eller lånas som e-bok.

Undervisning på svenska7. 
Anmäl barnet till en svensk skola om det fi nns någon 
i närheten, annars distansalternativ såsom Svenska 
Distans (6-13 år) och Sofi a Distans (åk 7-9).

För den som vill fördjupa sig i ämnet:

Om läsning:

Hedström, Lasse 2009. L som i läsa, M som i metod. 
Lärarförbundets förlag.

Taube, Karin 2007. Barns tidiga läsning. Norstedts.

Skolverket, Hur lär man barn att läsa. Kort sammanfattning 
av läsforskaren Barbro Westlund, www.skolverket.se/
skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-
kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-lar-man-barn-att-
lasa-1.157439

Om språkutveckling 0-5 år: Kod-knäckarna www.
kodknackarna.se/hitta-spraket-fi lm-sprakutveckling-barn/

Om fl erspråkighet hos utlandssvenska barn: Bravo 
Granström, Monica 2013. I love svenska. Isabergs förlag, 
www.monicabg.com

Det fi nns ingen forskning som visar att det 
är skadligt att lära sig att läsa på fl era språk 
samtidigt. Däremot fi nns det forskning som 
visar, hur viktigt det är att barns samtliga språk 

får utvecklas parallellt. Studier av t.ex. forskaren Bialystok 
har visat att fl erspråkiga barn kan ha det tuffare i början med 
läsningen, men att de senare har fördelar utifrån sin kognitiva 
(tankemässiga) erfarenhet av fl era språk.

En del kan tycka att det är enklare att börja med läsning på 
ett språk och sedan ta in de andra, men om man gör det fi nns 
risken att de andra språken halkar efter. Barnen ”knäcker 
koden” till läsningen en gång. De måste inte göra det med 
varje enskilt språk, men fl ytet i läsningen måste man öva på.

Olika länder skiljer sig åt när det gäller läsinlärningens start 
inom barnomsorgen. I t.ex. England och Spanien har man 
åldersuppdelade grupper och kan då börja tidigare med 
läsningen. Där är det fullt möjligt att en 4-åring kan läsa. 
I Sverige och Tyskland däremot, där förskolan ofta har 
åldersblandade grupper, börjar läsinlärningen senare. En 
del menar att tidig läsinlärning sker på bekostnad av andra 
viktigare moment i barnets utveckling; tidiga läsare leker inte 
och får dåliga kamratkontakter.

För att barnet ska kunna ”knäcka läskoden” behöver det 
utveckla tre avgörande kompetenser: 

bokstavskännedom1) 

fonemisk medvetenhet - att förstå hur främst 2) 
muntligt språkljud och bokstäver hänger ihop 

syntaktisk förmåga - förmåga att sätta ihop meningar 3) 
(i muntliga sammanhang)

Det fi nns många olika metoder för läsinlärning, men ingen 
av dem fungerar för alla barn.  Barn har skilda inlärningsstilar 
och svarar olika väl på olika pedagogiska metoder. 
Forskningen visar dessutom att bäst effekt får en kombination 
av olika tekniker. Grovt sett kan läsinlärningsmetoderna 
indelas i metoder med syntetisk eller analytisk ansats. I de 
syntetiska metoderna (t.ex. Bornholmsmetoden) börjar man 
med språkets delar, såsom bokstäver, språkljud och stavelser. 
Dessa delar förs senare ihop till helheter såsom ord och 
meningar. 

Analytiska metoder (t.ex. Kiwimetoden) däremot börjar 
med helheter, exempelvis ord eller berättelser, som senare 
styckas i delar såsom ord, ljud och bokstavsbeteckningar. Med 
analytiska metoder handlar det ofta om att använda sig av 
talspråket och att lära sig lyssna efter olika ljud. Det kan vara 
svårt att skilja syntetiska och analytiska metoder åt och därför 
används även en kombination av dessa som en alternativ 
metod. 

Läsinlärningen brukar delas upp i fyra steg som övergår i 
varandra. Först kommer steget som kallas ”pseudoläsning” där 
barnet känner igen en bild, t.ex. ICA och säger ”Ica, mamma, 
Ica”. Barnet kan inte läsa, men känner igen skylten och vet 
vad den betyder. Sedan kommer ”logografi sk läsning”, vilket 
innebär att barnet känner igen bokstäverna i ett ord, som t.ex. 
sitt eget namn. Nästa steg är ”alfabetisk läsning” där barnet 
ljudar ordet, bokstav för bokstav, och förstår på så sätt vad 
det betyder. Sista steget är ”ortografi sk läsning”, där barnet 
känner igen hela ordet eller delar av det och snabbt kommer 
fram till betydelsen. Då har barnet ”knäckt läskoden” ur Bravo 
Granströms bok från 2013.
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Scottsdale kom till som en liten 
stad där invånarna idkade 
jordbruk och boskapsskötsel. 
Flera indianreservat ligger 
runt staden där vi kan 

besöka kasinon. Indianernas förfäder, 
Hohokam, bodde i området för 4 000 år 
sedan. De byggde kanaler för bevattning 
och därför var området idealiskt för 

jordbruk, när nybyggarna kom i slutet av 
1800-talet. De planterade citrusfrukter, 
majs, bomull och andra grödor. Stora 
boskapsrancher växte upp utanför 
staden. Så småningom upptäckte fl er 
och fl er staden med sitt soliga och 
varma klimat. Efter andra världskriget 
kom den stora infl yttningen. 

Idag har Scottsdale 225 000 invånare 
och har vuxit ihop med Phoenix. Man 
fl yger till Phoenix Sky Harbor som 
ligger ca 20 minuter från Scottsdale.
Medeltemperaturen i mitten av oktober 
är 83 F (+28C) på dagen och 60F 
(+15C) på natten. Under oktober månad 
skiner solen i Scottsdale 90 procent av 
tiden.

Vi har bokat konferensen på Hotel 
Valley HO; www.hotelvalleyho.com som 
ligger centralt i Old Town Scottsdale. 
Det är ett historiskt hotell, det första 
året-runt-hotellet som öppnades i 
staden. Hotellet är byggt 1956 i 50-tals 
stil. Det blev snabbt en populär tillfl ykt 

för Hollywoodeliten, när de ville komma 
bort från fotograferna. Hotellet är 
nyrenoverat till sin ursprungliga stil och 
vi tror att det kommer att bli ett mycket 
trevligt konferenshotell. För dem som 
vill betala lite mindre per natt, har vi 
också ett suite-hotell, El Dorado Suites 
www.eldoradoscottsdale.com inom 
gångavstånd. 

Ankomst för deltagarna är onsdag eller 
torsdag och det kommer att fi nnas 
lokala Sweor på Hotel Valley Ho redan 
på onsdagen, som välkomnar och ger 
tips om restauranger. Från torsdag 
kommer det att fi nnas värdinnor på 
fl ygplatsen och hotellet. Vi kommer 
även att under torsdagen arrangera 
några utfl ykter och på kvällen blir det 
mingel på Hotel Valley Ho.

Fredagen ägnas åt regionmöten. 
På morgonen förmöten för 
avdelningsordförandena och på 
eftermiddagen själva årsmötet, dit alla 
Sweor är välkomna. Vill man inte gå på 

VÄRLDSMÖTET I ARIZONA 
Den 15-18 oktober 
2015 är det dags för 
SWEAs Världsmöte 
i Scottsdale, Arizona. 
Kom och upplev detta 
vackra och spännande 
ökenlandskap och träffa 
Sweor från hela världen!

Missa inte

TEXT: SUZANNE SOUTHHARD,  ARIZONA
FOTO: JIM OCH BRITT MARIE FLYNN
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det, erbjuds det trevliga utfl ykter.  På 
kvällen tar vi på oss jeans och boots och 
går på en cowboyrestaurang.

Till världsmötet på lördagen är alla 
hjärtligt välkomna. Även denna dag 
fi nns ett utfl yktsprogram för dem som 
vill uppleva staden och omgivningarna. 
På lördagskvällen blir det traditionell 
festmiddag med underhållning.

Det fi nns mycket att göra i Scottsdale. 
Staden är känd för sitt strålande 
väder, vackra ökenberg, golfbanor, 
västernkultur, indianhistoria, spa resorts 
och naturupplevelser. I själva Old Town 
Scottsdale kan man promenera till 
konstgallerier, museer, shopping och 
restauranger. Där fi nns också en gratis 
”Trolley” www.scottsdaledowntown.
com som går runt Old Town. 

Har ni tid därutöver, planera gärna 
egna aktiviteter före och/eller efter 
mötet. Hotell Valley HO erbjuder 
konferenspriset tre nätter före och tre 
nätter efter konferensen. Hotellet har 
också ett fantastiskt spa www.vhspa.
com, där de kommer att erbjuda oss 
specialpriser under vistelsen. Kontakta 
conciergen på hotell Valley Ho om ni 
vill veta mer om deras golfpaket eller 
stanna längre på hotellet och njuta av 
den härliga poolen.

 

Vi kommer att erbjuda följande dags- och 
halvdagsutfl ykter i omgivningarna:

Apache Trail och Canyon Lake

Stadstur i Scottsdale och Phoenix inkl. Desert 
Botanical Garden

Guidad stadsvandring i Scottsdales Old Town

Dagstur till norra Arizona

Frank Lloyd Wrights hem, Taliesen West

Shopping på outlet mall/besök på kasino

Heard Native American museum

Jeeptur eller ridning i öknen

Utfl ykt till Golffabriken Ping

Vi kommer också att erbjuda fyra efterresor:

Sedona – Grand Canyon – Navajo Nation

Sedona – Grand Canyon – Las Vegas

Sedona – Grand Canyon – Monument Valley – 
Canyon de Chelly – Winslow

Kartchner Caverns – Tombstone – Bisbee – Sonita 
Wine country

Detaljerad information om Arizona, Scottsdale, 
programmet, utfl ykterna och efterresorna fi nns på 
VM-webbsidan; vm2015.swea.org

Här kan Du också läsa mer om Arizona www.
arizonaguide.com och Scottsdale www.
experiencescottsdale.com

För frågor kontakta: 

Allmän information

Suzanne Southard

sula12@msn.com/allmän information

Utfl ykter

Mona Mellegard

anomdragellem@cox.net/utfl ykter

Efterresor

Anita Edmonds, ledmonds@wbhsi.net/efterresor
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Scottsdale har kallats ”the 
West’s most western town”! 
De första invånarna var 
urindianer och senare 
indianer. Nybyggarna kom 

på 1800-talet för att leta guld och silver, 
men de fl esta ägnade sig så småningom 
åt jordbruk och boskapsskötsel. 
Indianerna drevs bort till reservat, 
som nu fi nns utanför Scottsdale och 
i andra delar av Arizona. Efter andra 
världskriget, när luftkonditionering blev 
mer vanlig, fl yttade fl er och fl er hit för 
det behagliga klimatets skull. Scottsdale 
har idag 225 000 invånare och under 
vinterhalvåret många säsongsbesökare 
från de nordliga delstaterna, som 
kommer för att spela golf, njuta av solen 
och koppla av. 

Runt Scottsdale ligger fl era 
indianreservat, där det är lagligt att driva 
kasinon. Det är en stor inkomstkälla för 

“Native Americans” och ett populärt 
utfl yktsmål för både Arizonabor och 
turister. Vi tar en buss från hotellet 
till kasinot ”Wild Horse Pass” och  
”Premium Outlet mall” som ligger intill 
varandra. Den utfl ykten går fl era gånger 
under VM.

Frank Lloyd Wright (1887-1959) anses 
vara en av USA:s främsta arkitekter. 
Han är känd för att ha använt den 
naturliga omgivningen, när han formgav 
och byggde hus. Fallingwater utanför 
Pittsburgh och Guggenheimmuseet 
i New York är två av hans många 
välkända byggnader. Vi tar buss till 
Taliesen West, som var Frank Lloyd 
Wrights vinterhem och arkitektskola. 
Wright och hans studenter byggde huset 
med endast den sten och sand som 
omgav dem i Sonoraöknen vid foten av 
McDowell Mountains. Det har kallats ett 
arkitektoniskt under. 

Något öster om Scottsdale fi nns 
“Apache Trail”. Den här turen är ett 
riktigt vildmarksäventyr och en härlig 
dag i Sonoraöknen. Amerikas första 
”Historic Highway” är en väg med 
fantastiska vyer. Det ursprungliga 
Apache Trail var en stig som 
Apacheindianerna använde för att ta sig 
igenom ”Superstition Mountains.” När 
nybyggarna kom, blev denna lilla stig 
en ”stage coach” väg för gruvarbetare 
och bergsmän som sökte lyckan i guld. 
Ett stopp på vägen är ”Goldfi eld Ghost 
Town”, som blev stad 1892 och där man 
faktiskt hittade guld. I fem år fl ödade 
guldet innan gruvan sinade och det blev 
en s.k. ”ghost town”. Vi får tillfälle att 
pröva på guldvaskning, se gruvverktyg 
och även besöka Lulus bordell. Sedan 
stiger vi ombord på Dolly Steamboat 
och far ut på vackra Canyon Lake. 

OM SCOTTSDALE
 - några utflyktsmål och efterresor
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Några efterresor

Monument Valley

I Sedona tittar vi på de världsberömda 
röda bergen och tar en promenad i den 
pittoreska lilla staden. Efter lunch åker 
vi genom ”Oak Creek Canyon”, en 
fantastiskt vacker väg som slingrar sig 
upp genom trånga röda raviner till en 
höjd av 600 meter. På toppen av “the 
Mogollon Rim”, kör vi den legendariska 
Rt 66 i utkanten av Flagstaff, på väg till 
södra randen av Grand Canyon. Efter 
soluppgång i Grand Canyon far vi längs 
den östra sidan, för fl er spektakulära 
vyer innan vi kommer till Monument 
Valley. Med en Navajo Guide besöker vi 
Canyon de Chelly där Navajo-indianerna 
fortfarande bor. 

Tombstone

I Tombstone får vi se ”the Town 
Too Tough to Die”! Före Tombstone 
besöker vi Kartchner Caverns, och 
utforskar de magnifi ka grottorna. 
Efter en rundtur i Tombstone 
fortsätter vi till den historiska 
gruvstaden Bisbee, där vi övernattar. 
Dagen därpå fortsätter vi till Sonita 
Wine Region för vinprovning. I staden 
Tubac får vi se hur konst möter 
historia. På vägen tillbaka till Phoenix 
stannar vi vid San Xavier del Bac 
Mission.

TEXT: SUZANNE SOUTHARD, ARIZONA
FOTO: JIM OCH BRITT MARIE FLYNNS, 
SCOTTDALE CONVENTION AND VISITORS 
BUREAU
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På försommaren 2014 arrangerade SWEA 
Art International en gemensam utställning 
i Svenska Kyrkan i Bryssel. Ett trettiotal 
medlemmar deltog i utställningen. 

SWEA Arts utställning invigdes av Sveriges 
ambassadör i Belgien, Ulrika Sundberg. 
Många utställare deltog vid vernissagen 
och under utställningsmånaden kom ett 
mycket stort antal besökare – många 
inbjudna av våra deltagare och 
medlemmar - men också besökare som 
deltog i kyrkans många arrangemang. 

Målade bilder i olika tekniker samt 
skulpturer och keramik i alla de former 
fanns representerade i utställningen. Vårt 
konstlotteri var mycket uppskattat.

Syftet med SWEA Art är att vi skall träffas, 
utbyta erfarenheter, inspireras och lära 
av varandra. Dagen efter vernissagen 
träffades deltagarna för ett Event med 
korta föredrag om olika teman. Fem av 
de belgiska Art-Sweorna hade förberett 

VÄLBESÖKT KONSTUTSTÄLLNING 
I BRYSSEL

TEXT OCH FOTO: CHRISTINA MÅNESKIÖLD, BELGIEN 
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TEXT OCH FOTO: CHRISTINA MÅNESKIÖLD, BELGIEN 

var sitt tema. Mycket intressant, lärorikt 
och trevligt. Därefter följde en gemensam 
middag.

Årets andra SWEA Art-arrangemang var 
en workshop i Torrembarra i Spanien. Det 
var tredje gången som vi var där. Temat i 
år var Abstract Expressionism. Kommunen 
bjuder på lokalerna och organiserar en 
avslutande utställning i rådhuset – ett 
1600-talsslott. De ser gärna att vi kommer 
och betraktar workshopen som ett 
kulturutbyte mellan Sverige och Spanien.

Nästa stora gemensamma utställning 
planerar vi till 2016 eller 2017 någonstans i 
världen. Innan dess kanske vi ses i Arizona, 
på en workshop eller på något annat 
lokalt SWEA Art-evenemang.

Du läser väl vår hemsida  www.art.swea.
org  Här fi nns mycket information och 
nyheter. Där kan du också prenumerera 
på vårt Nyhetsbrev. 
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Många har en förutfattad 
bild av SWEA i Schweiz. 
Styrelsen i Zürich fi ck höra 
att de är ”en pärlklubb 
för snobbiga äldre 

damer”. Inget kunde vara mer fel, då 
föreningen har ett åldersspann från 25 till 
90 år och medlemmar med varierande 
bakgrunder alltifrån yrkesarbetande, 
pensionerade, arbetslösa till 
hemmavarande. 

”Något behövde göras för att 
tvätta bort den felaktiga stämpeln 
och vända det hela till vår fördel”, 
konstaterade SWEA Zürichs ordförande 
Paula Hasselgren i sin presentation på 
världsmötet i Bologna.

Idén till kampanjen ”Zürichs pärlor” 
kläckte styrelsen i mars 2013. Syftet var 
att visa mångfalden i SWEA Zürichs 
avdelning, att väcka intresse för SWEA 
och värva medlemmar, samt att 
skapa debatt lokalt och internationellt TEXT: EMELIE HÖGSTEDT, ZÜRICH

FOTO: GUNILLA WESTMARK

om SWEAs framtid. I november 2013 
lanserades kampanjen genom en 
annons i SWEA Schweiz’ tidning.

Nu bjuder SWEA Zürich in sina 
medlemmar till pärlkvällar, där man 
intervjuar pärlorna och en fotograf 
tar personliga bilder av dem. Dessa 
medlemmar bidrar sedan till att sprida 
budskapet och föra föreningen framåt. 
Under hösten 2014 porträtteras pärlorna i 
nyhetsbrevet där man får läsa om SWEA 
Zürichs pärlband av personligheter. 

Målet var att sprida pärlkampanjen i 
avdelningens kanaler såsom tidning, 
webbsida och nyhetsbrev och på så vis 
befästa SWEA Zürichs roll som ett socialt 
nätverk för svenskor i Zürich med omnejd. 

”Det är glädjande att kampanjen nu nått 
hela vägen till SWEA International och 
FORUM” säger en Zürichpärla.
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Ett exempel är att inte behöva konsultera 
termometern före dagens klädval utan kunna sätta 
på sig vad man vill och inte behöva slänga ned en 
extra tröja för ”uti fall att”. Däremot kommer jag 

kanske att uppskatta möjligheten att kunna promenera hundra 
meter utan att behöva torka svetten ur pannan eller känna hur 
svettdropparna rinner nedför ryggen och lämnar små mörka 
ränder på kläderna.

TEXT OCH FOTO MARINA HEDIN, SINGAPORE

Ytterligare något som jag kommer att sakna enormt mycket är 
utbudet av mat med sina olika smaker och dofter. Alla Hawker 
centers och andra fantastiskt mysiga ställen där man kan äta 
underbart god mat för en billig penning. Inte heller kommer 
någon att vara intresserad av om jag har ätit lunch, vad jag 
åt eller var jag åt. Nej, nu kommer istället fokus återigen att 
hamna på om det regnade igår eller om det kommer att regna 
imorgon. 

På något underligt vis är jag säker på, att jag även kommer att 
sakna alla mer eller mindre knasiga taxichaufförer och deras 
eviga gasande och instrumentbrädor fyllda av allsköns prylar. 
För att inte tala om busschaufförerna som verkar ha någon 
inbördes tävlan om vem som kan få fl est passagerare på fall 
under en dag med hjälp av så ryckig körning som möjligt. 

Att kunna traska upp ”bara så där” på någon Roof  Top 
Bar är väl kanske även det något som kan komma att bli lite 
saknat. Jag menar, det dräller ju inte direkt av den möjligheten 
i Karlstad. Även om det kanske inte skett speciellt ofta, så har 
ju i alla fall möjligheten funnits hela tiden och bara vetskapen 
om, att man kan om man vill är ju något man kan komma att 
sakna.

Sedan har vi det här med att leva ”lyxhustruliv”, det kommer 
ju inte att bli riktigt lika enkelt den dagen jag återgår till mitt 
normala liv. 

Så var det dags att vända blad 
i livet igen. Efter närmare fem 
fantastiska år i Singapore är 
tiden kommen att tacka för oss 
och återvända till verkligheten. 
Visserligen är det en verklighet som 
jag med jämna mellanrum längtat 
tillbaka till, och visst fi nns det saker 
jag saknat, men jag har lärt mig 
älska Singapore med dess för- och 
nackdelar och det fi nns väldigt 
mycket som jag kommer att sakna.

LIKE SINGAPORE, 
LAH?
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” Men jag fl yttar tillbaka med en ryggsäck fylld av minnen som ingen 
kommer att kunna ta ifrån mig.”Teplockerska

Jag kan med gott samvete säga att jag har levt ”lyxhustruliv”, 
vilket för mig har varit möjligheten att göra vad jag vill, när 
jag vill och hur jag vill. Inga bestämda tider att passa, ingen 
väckarklocka som ringer såvida det inte varit för något jag valt 
själv att göra på morgonen. Hur många är det egentligen som 
har haft möjlighet att uppleva detta? Jag känner mig oerhört 
tacksam för att jag fått ha det privilegiet under de här åren. 
Risken fi nns väl att jag halkar tillbaka i ekorrhjulet rätt snart, 
även om jag verkligen har lovat mig själv att försöka ta vara på 
tiden så mycket jag bara kan för att göra saker jag verkligen vill 
göra.

Jag är också helt övertygad om, att vi i likhet med många 
andra kommer att sakna möjligheten till resor, då vi lämnat 
Singapore för Sverige. Många är vi som utforskat stora delar 
av Asien under vår vistelse i Singapore, och jag själv är inget 
undantag. Vi har hittat till många fantastiska resmål och gjort 
så många underbara resor och visst kommer jag att sakna 
kritvita stränder med vajande palmer och alla olika spännande 
städer. Men nu är det kanske dags att inse vilka skatter som 
fi nns att upptäcka i Europa med många vackra städer och 
intressant historia på nära håll. För egen del har jag väldigt 
mycket kvar att upptäcka i den delen av världen.

Sist med inte minst kommer jag naturligtvis att sakna alla nya 
underbara bekanta. Jag har lärt mig att livet som expat innebär 

många härliga möten med intressanta människor, men lika 
många avsked. Man möts och man skiljs. Människor fl yttar 
hela tiden, vilket innebär att många man lärt sig tycka mycket 
om plötsligt beger sig till någon annan del av världen. Det 
har varit år fyllda av skratt tillsammans med nya vänner och 
även om vi kanske inte kommer att befi nna oss i samma del 
av världen, så hoppas jag och tror, att vi kommer att fortsätta 
att hålla kontakten med vänner över hela världen och bara 
en sådan sak är ju en skatt som vi bör ta väl vara på och vara 
väldigt tacksamma över.

Avslutningsvis vill jag bara säga att det är med blandade 
känslor fl ytten går norrut. Men jag fl yttar tillbaka med en 
ryggsäck fylld av minnen som ingen kommer att kunna ta 
ifrån mig. Dessutom har jag troligen en annan ryggsäck fylld 
med oljor, teer, kryddor och andra små nödvändigheter jag 
kommer att springa benen av mig för att få tag i de sista 
veckorna på plats i Singapore.
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är involverad i många olika saker, men 
måste hela tiden prestera, säger hon och 
tycker att det har varit positivt. 
Arbetsdagen är lite längre än i 
Sverige. Lina stiger upp klockan sex 
på morgonen för att vara på arbetet 
klockan åtta och går inte hem förrän 
halv sju på kvällen. Lunchrast tar hon 
vid skrivbordet.
– Sån är kulturen, jag har bara varit ute 
på lunch tre gånger. 
Även om hon arbetar mycket, så 
upplever hon att hon hinner med 
London. Framför allt på helgerna.
– Jag var jättedriven de första två åren, 
läste böcker, gick olika promenader, 
upptäckte London och var ofta ute och 
åt, eftersom man inte fi kar här. Det 
fi nns en tennisbana runt kvarteret där 
jag bor dit jag går och jag går även på 
pilates. 

Vad har det betytt att arbeta här?
– Jag minns, att när jag arbetade i 
Stockholm och pratade med några killar 
i London, så verkade det så stort att vara 
här. Nu har jag själv upplevt det; satt 
ihop en CV och sökt arbete. Jag tror det 

LIVERPOOL STREET. Lina Kajgård 
sitter på det lilla ”UBS–torget” i ett 
bankkvarter där fl era hus i glas och 
stål är under uppbyggnad. De fl esta 
husen verkar tillhöra den schweiziska 
banken UBS där hon arbetar. Lina 
fi ck tjänstledigt för drygt tre år sedan, 
då hon fl yttade till London med sin 
dåvarande pojkvän som fått arbete där. 
– Allt gick väldigt snabbt. På en lördag 
berättade han, att han fått arbete på 
Londonkontoret och på måndagen 
bestämde vi oss. Vi fl yttade en månad 
senare, säger Lina och ler.
Lina berättar att pojkvännen fi ck 
hemlängtan och reste tillbaka till Sverige, 
medan hon själv blev hon kvar.

Vad gör du på banken?
– Jag sätter ihop säkerhetsportföljer för 
att låna valutor och statsobligationer. Jag 
sköter också en del kundkontakter. 

Hur skiljer sig arbetet från det i Sverige?
– Jag är på en schweizisk bank och den 
är relativt lik en svensk. Jag arbetade 
tidigare på skotska RBS och det var stor 
skillnad. Nu har jag mycket frihet och 

TRE SWEOR I LONDON

TEXT: NATALIE NORDENSWAN FOTO: SILJA LINDBLAD

är bra, för kontaktnätet och för språket. 
Från att ha övat ”anställningsintervjuer” 
på engelska hemma med Magnus, är jag 
nu anställd och går på möten. 

Hur tycker du att engelsmännen ser på 
oss?
– Bara positivt. Svenskar har väldigt gott 
rykte. De är pålitliga, gör ett bra jobb 
och arbetar hårt. Plus att vår engelska 
redan från början är väldigt bra.
Och framtiden?
– Min plan är nu att köpa en liten 
lägenhet i Stockholm, som jag kan 
komma hem till. Alla mina kompisar har 
barn och har fl yttat ut från stan. Senast 
jag skulle sova över hos en kompis 
vaknade jag upp i Bamsepåslakan, 
skrattar hon.
Hon är övertygad om att livet skulle ha 
sett lite annorlunda ut om hon varit kvar 
i Stockholm. 
– Veckorna bara susar förbi, det är ett 
helt annat tempo. Kanske blir man 
vuxen lite långsammare i London. 

Hur kom du i kontakt med SWEA?
– Jag blev medlem i SWEA när jag 

var 21 år och bodde 
i Florida. Det var 
jättekul. Det var mest 
hemmafruar och au 
pairer. I London gick 
jag med i SWEA för 
några månader sedan. 
Jag har saknat svenska 
vänner och svenska 
traditioner i London. 
Det att man delar 
samma bakgrund. 

Kände du någon i 
SWEA?
– Nej, ingen. Jag 
skickade ett mejl och 
blev inbjuden till After 
Work. Det var jättekul. 
Fullt med tjejer!

LINA KAJGÅRD. 
Bor: Vid Sloane Square.
Familj: Pojkvän.
Arbetar: På schweiziska banken 
UBS.
Smultronställe: Number 
Sixteen, 16 Sumner Place i 
South Kensington, ligger ett 
boutiquehotell som har en 
fantastisk trädgård med fontäner 
och kaféstolar där man kan äta. 
Dit brukar jag smita. 

” Veckorna bara susar förbi, det är ett helt annat tempo.”

Vi mötte tre medlemmar som berättade om sina 
arbetserfarenheter inom helt olika yrkessfärer, om hieraki, 

prestation och om att vara svensk i London.
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MARYLEBONE. Mitt på charmiga 
High Street ligger London Medical där 
Ewa Hellberg arbetar som gynekolog 
några dagar i månaden. Resten av 
arbetstiden är hon i Norrköping varifrån 
hon pendlar. 
– Jag har alltid arbetat mycket 
utomlands bl.a. i Oman och för EU 
och Läkarförbundet. Jag har egen klinik 
i Norrköping och fi ck ett erbjudande 
att arbeta i London två, tre dagar i 
månaden, säger hon.
Totalt arbetar 230 000 läkare i 
Storbritannien, berättar hon. Det pågår 
en ”revalidation” vilket innebär att 
alla specialister och allmänläkare ska 
fylla i ett formulär, som ska intyga att 
deras kunskaper är färska. Den som 
inte blir ”revalidated” får inte fortsätta 
att arbeta som läkare i Storbritannien. 
”Revalidation” startade i december 2012 
och certifi eringen gäller i fem år. Sedan 
måste den förnyas. Ewa tillhör de tusen 
första som får sin certifi ering.
Hos Ewa kan man göra vanliga 
gynundersökningar, ultraljud och få 
recept utskrivna. 

Vad är skillnaden mellan Norrköping 
och London?
– Jag har ju många fl er patienter i 
Norrköping, där det är köer. Här får 
man tid direkt. I London arbetar jag på 
en stor klinik, men det fi nns bara en till 
gynekolog där.

Vad säger britterna om de svenska 
gynstolarna?
– Det är viktigt att jag är väldigt trygg 
och visar hur de ska sitta. Att vara 
läkare handlar alltid om att kunna ta på 
människor, det kan vara på huvudet eller 
magen. Du måste se, känna och titta, 
säger Ewa. 
En markant skillnad mellan länderna 
är arbetskläderna. I Sverige är det en 
självklarhet att möta en doktor i vita 
kläder, vilket inte alls går hem i England. 
Bara sköterskorna har på sig de vita 
rockarna. 
– De skulle inte ta mig för en doktor 
annars. Vita kläder har jag bara, när jag 
gör undersökningar. 
Ewa nämner också hierarkin. I London 
är hon doktor Ewa Hellberg, i Sverige 
får hon vara Ewa.
– Att arbeta i ett annat land är roligt 
för man lär sig alltid något nytt, som 
t.ex. skillnaden mellan NHS och 
landsting. Det är väldigt spännande 
och stimulerande. Här ska precis allting 

skrivas ned och systemet är lite mer 
omständigt. 

En av de största fördelarna med att 
arbeta i två länder är själva resandet, 
som Ewa tycker är roligt. Men hon 
känner samtidigt att hon missar mycket 
av London, när hon arbetar hela 
dagarna. 

Trots läget mitt i Marylebone gör Ewa 
precis som de fl esta andra när det är 
lunchdags, köper sig en lunchsallad 
eller en smörgås som hon tar med 
och äter på rummet. En nackdel med 
skrivbordsluncherna är att det tar lite 
längre tid att lära känna kollegorna. 
I stället försöker hon följa med 
arbetskamraterna på olika evenemang 
och samma kväll som SWEA träffar 
henne ska hon gå på utomhusopera i 
Holland park.

När Ewa är i London träffar hon ofta 
barnbarnen på kvällarna, eftersom en av 
hennes döttrar bor i London. När de ses 
badar hon ibland barnen på kvällarna 
och läser sagor för dem.

Har du någon plan?
– När det börjar fungera med 
försäkringsbolagen genom den nya 
”revalidation” så hoppas jag på att få 
arbeta fl er dagar i London.

När blev du SWEA?
– Första gången jag gjorde något ihop 
med SWEA var 2001, då jag var med 
och föreläste för 1,6 miljonersklubben. 
Då träffade jag många Sweor och det 
var väldigt trevligt. 

Vad är bäst med SWEA?
– Att det är så många välkomnande, 
kompetenta, intresserade kvinnor i alla 
åldrar och med olika erfarenheter som 
är med. De får en att hitta hem när man 
är borta. Som när det är kräftskiva eller 
luciakaffe. 

På vilket sätt känner du dig svensk?
– Sverige är tryggheten. Min mamma 
är 93 och vi fi rar midsommar ihop på 
Yxlan i Stockholms skärgård varje år.

EWA HELLBERG
Familj: Man och två utfl ugna barn, 
ett i London och ett i Köpenhamn.
Bor: Hyr ett rum i Marylebone och 
bostad i Norrköping.
Smultronställe: Fishworks på 
Marylebone High Street som 
är en utmärkt fi skrestaurang. 
Och varuhuset Selfridges. St 
Christopher’s Place är också ett 
jättefi nt område, femtio meter från 
Oxford Street.  

 ”Att arbeta i 
ett annat land är 
roligt för man 
lär sig alltid 
något nytt”
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WIMBLEDON. Dagny Bugnon har 
väl alla tjejers drömjobb; reser mellan 
London, Paris och New York och 
sminkar sig på arbetstid.
– Folk kan undra vad jag håller på 
med, när jag sitter och kollar mig i 
spegeln på kontoret. Men att sminka 
sig eller att gå på stan kan faktiskt ge 
inspiration, skrattar hon.
Tidningsställ med modemagasin, 
hyllor med smink och nagellack. På 
Rimmel London är hennes titel Global 
Product Development Director, vilket 
innebär att hon är ansvarig för den 
internationella produktutvecklingen. 
Dagny har arbetat inom företaget 
sedan hon tog sin examen på 
Handelshögskolan i Göteborg år 2000. 
Rimmel ingår i företagsgruppen Coty, 
där fl era smink- och parfymmärken 
ingår.
Dagny som växte upp i Tyskland, 
pratar förutom tyska, svenska och 
engelska också franska. Alla språken 
talar hon fl ytande.
– Jag sökte mig inte utomlands 
direkt, men när jag tog min 
examen i Göteborg hade jag läst 
en termin i Tyskland och hade 
då kommit i kontakt med Cotys 

Tysklandsavdelning. De gjorde en fl ashig 
presentation, säger hon och berättar, 
hur hon blev kontaktad av en kille från 
sminkmärket Margaret Astor. Det var 
han som erbjöd henne ett jobb och på 
den vägen är det.
Flyttlådorna gick från Göteborg till 
Tyskland, men efter bara sex månader 
kom beskedet att teamet skulle fl ytta 
till huvudkontoret i Paris. Dagny 
tyckte att det lät spännande och följde 
med. I Paris träffade hon sin blivande 
man som arbetar som konsult. När 
han i sin tur blev erbjuden ett jobb i 
London, och hon nämnde det för sin 
chef, fi ck hon nästan 
genast en ny tjänst 
på Londonkontoret. 
Smidigt nog blev det 
samtidigt ett kliv uppåt 
i karriären.
Fast egentligen, 
avslöjar Dagny, hade 
hon sett fram emot att 
få vara ledig ett tag, men det blev bara 
två, tre dagar. År 2010 bestämde hon sig 
för att ta time out. Hon hade kommit till 
en punkt i livet, där hon börjat fundera 
kring vem hon var och vad hon stod 
för. Hon kände också att hon ville ägna 

lite mer tid åt sitt privatliv 
efter många år där hon haft 
ett arbete som inneburit 
långa arbetsdagar och många 
internationella resor. Genom 
sin time out hoppades hon få 
lite perspektiv på tillvaron.
– Jag skulle gifta mig samma 
vinter så jag tänkte framför 
allt planera bröllopet i 
Tyska kyrkan i Stockholm. 
Det blev ett fantastiskt 
fi nt vinterbröllop med 
många utländska gäster. 
Festen efteråt hade vi på 
Stallmästaregården.
Dagny låter säker när hon 
säger att hon trivs i London.
– Även om jag kan alla 
kvarter och känner mig 
hemma i Paris, så hade jag 
egentligen aldrig sökt mig 
till Frankrike, som många av 
mina kompisar gjorde. Jag 
trivdes bra, men när jag kom 
till London kändes livsstilen, 
värderingarna och sättet 
att leva vardagen mer som 
hemma i Sverige. Britterna 
kommer i tid till möten, folk 
planerar och det uppskattas. 
Det känns mer professionellt, 
säger Dagny.

Efter alla fl yttar – stannar du i London?
– Varken jag eller min man har någon 
direkt anknytning till England förutom 
våra arbeten. Vi har inga barn så vi är 
förstås väldigt fl exibla, på gott och ont. 
Men det innebär funderingar på om vi 
ska skaffa hus här, vilket ju inte är det 
lättaste. Släkt och vänner är i princip 
utspridda över hela Europa, säger hon.

På frågan om hur långa hennes 
arbetsdagar är, så tror hon att de är 
längre i London än de skulle varit i 
Stockholm. Men inte i jämförelse med 
Paris.

 – Där krävs ännu mer. 
 Fast i Paris kan man 
 komma sent till arbetet 
 och sen ställa sig vid 
 kaffeautomaten och 
 prata. Sedan kan du 
 ändå vara borta på en 
 tre–rätters lunch ett 
 par timmar. Skillnaden 

är att där fl yter arbete och fritid ihop, 
och arbetsdagarna blir därför längre. 

Har du några karriärtips?
– Klart man måste vara målmedveten, 
öppen och trevlig, driven och ambitiös. 
Ingenting händer av sig självt. Ett 
tips kanske är att vara lite tuffare och 
hårdare. Men man får samtidigt akta sig 
och inte tro allt de säger. Engelsmän är 
väldigt bra på att uttrycka sig, men det 
betyder inte att allt är som vi svenskar 
tolkar det. 

Hur kom du i kontakt med SWEA– du 
sitter ju också i styrelsen?
– SWEA är ett mycket välkänt nätverk 
och mina föräldrar var med på SWEAs 
aktiviteter när de bodde i USA. När 
jag hade tid över under min time out 
2010 gick jag med i SWEA och blev 
medlemsansvarig med en gång. Jag har 
lärt känna fantastiska kvinnor. 

Hur viktigt är det att träffa andra 
svenskar?
– För mig personligen är det viktigt 
att få prata svenska och lära känna 
andra svenskar. Jag har bott utomlands 
länge nu, och även under min uppväxt. 
Svenska känns lite mer personligt och 
privat. Det är lite av en identitetsfråga. 
Det känns viktigt att man känner sig 
rotad, när mjölkpaketen ser ut som 
man är van vid och när jag andas in den 
svenska friska luften.

DAGNY BUGNON
Familj: Gift med Frédéric från 
fransktalande Schweiz.
Bor: Parsons Green
Smultronställe: White Horse, lokala 
puben. Mataffären Bayley&Sage och 
kötthandlaren Parsons Nose. Space 
NK, är ett sminkparadis. Tienda, en 
nyöppnad spansk tapasbar. Lokala 
vinhandlaren Friarwood.

” För mig personligen 
är det viktigt att få 
prata svenska och 
lära känna andra 

svenskar.”

DAGNY BUGNON
Familj: Gift med Frédéric från 
fransktalande Schweiz.
Bor: Parsons Green
Smultronställe: White Horse, lokala 
puben. Mataffären Bayley&Sage och 
kötthandlaren Parsons Nose. Space 
NK, är ett sminkparadis. Tienda, en 
nyöppnad spansk tapasbar. Lokala 
vinhandlaren Friarwood.
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• Under Sverigeveckan,”La 
Semaine royale”, i början av 
december gör Kung Carl XVI Gustaf 
och Drottning Silvia ett statsbesök 
i Frankrike med president François 
Hollande som värd. Senast ett 
motsvarande statsbesök ägde 
rum i Frankrike var 1980. En röd 
tråd genom hela statsbesöket 
kommer att vara hållbarhetsfrågor, 
vetenskap och forskning samt 
Sverige som en kreativ kultur- och 
livsstilsnation. Under Sverigeveckan 
kommer dessutom ett fl ertal 
aktiviteter med svensk anknytning 
att äga rum, arrangerade av 
svenska institutioner och gallerier. 
Läs mer på: parissv.si.se. 

• I SI:s nya skrift om svensk matkultur 
The Swedish kitchen – from 
fi ka to cosy Friday kan du 
bland annat läsa om varför 
”fi ka” är ett av de första 
orden man lär sig när man 
besöker Sverige, och hur 
det kommer sig att man 
går i strumplästen inomhus 
när man är bortbjuden 
på middag. Med över 
30 recept från olika 
matsituationer, presenterar 
Liselott Forslin, Rickard 
Lagerberg och Susanne 
Wahlström det svenska 
köket genom god mat, 
traditioner och nya trender. 
Läs mer eller beställ boken 
på: Swedenbookshop.com.

• I november 2014 öppnade 
utställningen More than 
Marketing – Communicating 
the Swedish Way om 
reklamens roll i det svenska 
samhället. På ca 200 
kvadratmeter visas föremål, 
fi lmer och tryckt material 
med anknytning till svensk 
reklam, med särskilt fokus på 
sociala frågor. Utställningen 
pågår i Berlin fram till mitten 
av januari 2015 och går 
sedan vidare till Paris i 
februari. Läs mer på: si.se

• Webbplatsen Lingu@
netWorldwide främjar inlärning och 
undervisning av moderna språk 
genom att samla bra webbresurser. 
Sajten ger dig bland annat råd 
och tips om hur du kan lära dig 
ett nytt språk och hur du kan testa 
dina språkkunskaper med hjälp av 
självutvärderingsverktyg. Här fi nns 
länkar till omkring 5 000 resurser 
på fl era språk – däribland alla 
de offi ciella EU-språken, några 
regionala språk samt världsspråk 
som till exempel kinesiska, arabiska 
och hindi. Nu har en ny version 
av Lingu@netWorldwide släppts 
som gör det enklare för dig som 
användare att påverka innehållet 
på sajten. Läs mer på: linguanet-
worldwide.org.

Tips och nyheter

TEXT: ANNA KNUTSSON, SI

• På sajten presentingsweden.
si.se fi nns aktuell och offi ciell 
Sverigeinformation och verktyg 
för den som vill informera om och 
presentera Sverige. Här fi nns allt 
från bilder och fi lmer till färdiga 
powerpointpresentationer, skrifter 
och faktablad. Nästan allt material 
på sajten är öppet för allmänheten 
och gratis att använda, men av 
upphovsrättsliga skäl är en del 
sidor endast tillgängliga för svenska 
ambassader och konsulat. 

Läs mer på www.si.se.

FRÅN SVENSKA INSTITUTET
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Hur har SWEA förändrats genom åren?
– Det har blivit mer familjärt. Det märks 
inte minst på årsmötena, som kan vara 
lite röriga nuförtiden. Förr var mötena 
mer formella. Styrelsen satt vid ett eget 
bord och ordföranden stod längst fram 
och läste innantill, berättar väninnorna. 

När intervjun är slut och 
fotograferingen är över ska Ingrid hasta 
vidare till sin yoga och Alice ska syssla 
med sitt. De har båda fulla program och 
får leta i kalendern efter en ledig tid att 
träffas. Vad är hemligheten bakom deras 
vitalitet?
– Den goda vänskapen, utbrister Alice i 
soffan bredvid Ingrid. 
Vi blir bjudna på rosévin och snittar och 
tittar i gamla fotoalbum från förr. De 
berättar om hur allt började.  År 1953 
snubblade Ingrids dotter Léonie på sina 
skor, ramlade och slog hål i pannan så 
det blödde ordentligt. Någon tipsade 
Ingrid om att det bodde en läkare i 
kvarteret. När hon ringde på stod Alice 
i dörren och sa hej. Brevbäraren hade 
berättat för henne att Ingrid var svenska, 
så Alice - som var gift med läkaren - 
visste vem det var som stod framför 
henne. 

Alice kom till Schweiz första gången 
sommaren år 1948 för att hälsa på en 
brevvän. De var ute och dansade i Basel 
och där på dansgolvet träffade hon 
sin framtida man Jerry. Hon återvände 
till Sverige, men kom tillbaka och 
arbetade som au pair. Barnen lärde 
henne schweizertyska och hon fi ck 
arbete som tandtekniker – det yrke hon 
hade utbildat sig till i Sverige. Ingrid 
träffade sin schweiziske man i Sverige, 
de förlovade sig efter ett halvår och så 
fl yttade även hon till Schweiz år 1949. 
 – På den tiden var det inte lika lätt 
att telefonera. Vi fi ck ett meddelande 
om att någon skulle ringa en viss tid 
– då gällde det att hålla sig hemma. 
Jag kommer fortfarande ihåg ljudet 
när ett brev damp ner på hallmattan 
i Stockholm. Vi skrev fl era brev om 

dagen innan vi ännu bodde i samma 
land, erinrar sig Alice.  

Trots att Alices familj bosatte sig 
i Sverige under ett år och sedan 
fl yttade till Solothurn och Zürich höll 
väninnorna kontakten.  Ingrids man, 
som var arkitekt, ritade senare Alices 
familjs hus och de bodde grannar i 
några år. Ingrid blev gudmor till Alices 
son Remy och deras män började 
umgås och fi skade ofta tillsammans. 
Fotoalbumet visar Alice och Ingrid 
i vida femtiotalskjolar och ärmlösa 
toppar, när de har picknick med barnen. 
Nu för tiden talas de vid varje vecka 
och träffas minst en gång i månaden. 
I trakten bor det ytterligare ett par 
svenskor som de umgås med och ofta är 
även döttrarna med – Ingrids dotter har 
hunnit bli 61 år. På menyn står oftast 
svenska rätter. Alice gör köttbullar, 
Ingrid bjuder på lussekatter på Lucia, 
någon ordnar ärtsoppa och en annan 
gör smörgåsbord vid midsommar.

Trots sina schweiziska män har de 
aldrig riktigt anammat de schweiziska 
traditionerna. Rötterna har de 
fortfarande i Sverige – de fi nns där de 
bott som barn. Resorna dit har blivit 
något färre. Fram till för något år sedan 
körde Ingrid bil hela vägen till Malmö – 
men nu har barnen förbjudit henne att 
fara den långa vägen ensam. 
– Jag åkte tidigt på morgonen och 
var framme i Malmö på kvällen. För 
säkerhets skull bokade jag alltid ett rum i 
närheten av Hamburg, men det använde 
jag mig aldrig av. 

Förra sommaren stötte Alice och Ingrid 
ihop på Göta kanal av en slump. Alice 
hade vunnit en resa dit genom Svenska 
handelskammaren och Ingrid befann 
sig där tillsammans med barn och 
barnbarn. Deras livsvägar är och förblir 
tätt sammanfl ätade och jag tror fullt och 
fast på Alice, när hon säger att den goda 
vänskapen har hjälpt till att hålla dem så 
vitala. 

TEXT: ELISABETH FORSLUND, ZÜRICH
BILD: GUNILLA WESTERMARK, ZÜRICH

Jag blir glatt överraskad 
när Ingrid ringer och 
erbjuder sig att hämta mig 
på stationen i Olten, där 
hon och väninnan Alice 
bor. SWEA har de följt 
från starten och i år fi rar 
de sin sextioåriga vänskap. 
Att de börjar närma sig 
nittioårsåldern känns 
nästan overkligt. Ännu 
mer förvånad blir jag när 
Ingrid berättar, att hon 
fram till för något år sedan 
bilat hela vägen till Sverige 
på en dag. Så mycket kraft 
utstrålar knappt damer i 
femtioårsåldern, tänker jag 
för mig själv. Det händer 
att de åker till SWEAs 
aktiviteter i Zürich, 
men då helst på dagtid. 
Det bästa med SWEA 
har varit de underbara 
resorna till bland annat 
Washington, Amsterdam 
och Stockholm. 

MÅNGA GODA SWEA-MINNEN
Sextio års vänskap &
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ALICE CLÉMENÇON 
Ålder: 88 år

Familj: man, två barn och sex barnbarn
Yrke: tandtekniker och sedan hemmafru 

och läkarsekreterare
Medlem i SWEA sedan starten i Zürich

INGRID BRUCKER
Ålder: 89 år
Familj: änka, två barn, fyra barnbarn
Yrke: Folkskollärare i Sverige och 
sedan hemmafru i Schweiz
Medlem i SWEA sedan starten i Zürich 
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SWEA-resan till Israel i februari/mars 
blev en helt otrolig upplevelse. Från alla 
världens hörn möttes 49 entusiastiska 
Sweor för att under en veckas rundresa 
guidas av vår kunniga och fantastiska 
Ulla Sterner. Förutom sitt yrke som 

guide i det förlovade landet är Ulla också ordförande 
i SWEA Israel och född i Göteborg. 

Den första kvällen åt vi middag tillsammans med 
Sveriges generalkonsul Axel Wernhoff  och hans 
hustru Monica. En trevlig välkomstmiddag där vi 
också fi ck veta lite om veckans program. Tidiga 
morgnar, bra promenadskor och massor av vatten 
var bara lite av den info och de råd vi fi ck. Det var 
med stor förväntan jag gick till sängs. 

I Jerusalem gick vi in genom Jaffa-porten som 
härstammar från Turkiets storhetstid på 1500-
talet och fortsatte genom de judiska kvarteren 
som omsluts av trånga gränder. Överallt såg 
vi utgrävningar och kunde se att man under 
århundradena byggt på staden i fl era nivåer. På vissa 
ställen kunde vi se ända ner till den ursprungliga 
stenläggningen… från Jesu tid – det var stort och vi 
kände historiens vingslag.

Vi vandrade längs Via Dolorosa, lidandets väg, och 
besökte Gravkyrkan – den heliga kyrkan som är 
byggd på den plats, där traditionen säger att Jesus 
blev korsfäst. Ungefär 70 olika trossamfund fi nns 
i Jerusalem och Gravkyrkan öppnas och stängs 
varje dag av en muslim på grund av spänningarna 

TEXT OCH FOTO: CHRISTEL INGEMANSSON, GÖTEBORG

I vintras for en grupp Sweor 
till Israel på en oförglömlig 
resa som Ulla Sterner hade 
arrangerat. Här kommer ett 
utdrag ur Christel Ingemanssons 
reseanteckningar.
Vilken resa! Vilken guide! 

RESAN TILL ISRAEL 
– I HISTORIENS 

VINGSLAG!
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mellan trossamfunden. Vi fortsatte vår vandring 
och kom till den heligaste platsen i Jerusalem, 
Klagomuren - Västra muren - som heter ”HaKotel” 
på hebreiska. Även icke-judar kan skriva sina böner 
och önskningar och sticka in dem i muren, vilket de 
fl esta av oss också gjorde. 

På eftermiddagen fortsatte vi med buss upp till 
Israel Museum som grundades 1965. Det är att 
betrakta som en av världens ledande konst- och 
arkeologinstitutioner. Inrymt i hjärtat av Shrine 
of  the Book återfi nns Döda Havsrullarna. Fynden 
gjordes 1947 av en herdepojke som fann dem i en 
grotta och tog rullarna till en skomakare i Betlehem. 
Denne hänvisade honom till antikhandlaren, som 
i sin tur förstod rullarnas värde och de blev sedan 
historiska. 

Vi hann även med ett besök på Yad Vashem, 
som är Israels myndighet, monument, arkiv och 
forskningscentrum för ”hågkomst av Förintelsens 
offer och hjältar”. Sex miljoner judar miste livet 
under andra världskriget. En och en halv miljon av 
dem var barn. Det blev en gripande vandring genom 
de olika utställningarna med bilder och fi lmklipp 
från de olika koncentrationslägren. Utanför fanns 
träd uppkallade efter ”rättfärdiga kristna” som 
med risk för eget liv räddade livet på många judar. 
Raoul Wallenbergs namn fanns exempelvis på en 
platta vid roten av ett träden. Här hittade vi också 
en av Röda Korsets vita bussar som i folkmun 
kallas ”Bernadotte-bussarna”. Folke Bernadotte 

”Här står vi ’side by side’…jag som judinna och min bäste vän, Salim som muslim”

31
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var en svensk diplomat och adelsman, 
som under andra världskriget hjälpte 
drygt 30 000 judar från de tyska 
koncentrationslägren att fl y till Sverige. 

Nästa dag gav vi oss av mot Betlehem. 
Från bussen såg vi Herodium, berget 
i Juda öken där Herodes sägs vara 
begravd. Efter en kort bussresa och 
snabb gränskontroll kunde vi passera de 
israeliska vakterna och var snart framme 

vid Födelsekyrkan. Här fi ck vi gå ner i 
kryptorna och med egna ögon se bl. a. 
Betlehemstjärnan.
 
Efter Betlehem styrde vi kosan till 
American Colony Hotel, där Nåsborna 
bodde på sin tid. Vi fi ck en guidad 
visning på hotellet, som visade sig vara 
oerhört vackert och väl bevarat. Selma 
Lagerlöfs romantisering av Nåsborna 
visade sig dock ha en baksida. Många 

dog utfattiga, utan någon möjlighet att ta 
sig hem till Sverige igen, efter att ha levt 
ett fattigt liv i det heliga landet. Vi hann 
även med Oljeberget, som ligger på den 
östra sidan av Jerusalem. En vidunderlig 
utsikt mötte oss och här hittade vi också 
en avsides gravplats för Nåsborna. Det 
stod både Olsson och Andersson på 
gravstenarna.

Färden fortsatte ner mot Döda havet. 
Väl framme befann vi oss nämligen 420 
meter under havsytan. Döda Havet har 35 
procent salter och mineraler i vattnet och 
är närmare 800 meter djupt i norra delen. 
I den södra delen, som är så grund att 
man måste fylla på vatten genom en kanal 
från nordbassängen, utvinner man salter 
och mineraler. Vid kustremsan ligger 
många SPA-hotell, mycket beroende på 
att brom fi nns i luften. Ett mineral som 
sägs vara bra för bland annat psoriasis. 
Vid Döda Havet bodde vi på Hotel Prima 
Spa och det var nog en syn för gudar, 
när femtio svenska kvinns slängde sig i 
vattnet och fl öt som korkar. Vattnet var 
så salt, att vi som fi ck det i ögonen måste 
snabbt skölja med färskvatten för, oj så 
det sved.
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Nästa morgon bar det i väg i jeepar 
ut i Negev-öknen. Ett landskap som 
beskrivs i vandringarna för Israels 
barn. Fantastiska vyer mötte oss och 
klippformationerna påminde ibland 
om dem jag mött under mina år i 
Saudiarabien. Vi for upp mot Masada-
klippan, dit vi åkte linbana sista biten 
och åter igen fi ck vi njuta av Ullas 
fantastiska berättarkonst. 
Masada, Herodes magnifi ka palats och 
fästning är byggd på en hög, isolerad 
platå på västra stranden av Döda Havet. 
Herodes, vars familj konverterat till 
judendomen, ville ha ett ställe att fl y till. 
Till slut invaderades klippan av romarna, 
men först efter att närmare tusen judar 
mördat sina egna familjer och de sista 
dragit lott om vem, som siste man, 
skulle begå självmord.

På Masada återfi nns också en av 
de äldsta synagogorna i landet. En 
autentisk skrivare fi nns på plats som 
turistattraktion. Vi kunde se badhus 
och annat som vittnade om romartiden. 
Efter en fantastisk eftermiddag på 
Masada fortsatte vår färd och vi 
passerade Jeriko, som sägs vara en av 
världens äldsta städer. Här har man 
funnit rester av 8 000 år gamla murar 
och ett stentorn. Landskapet är bördigt 
och där växer mycket dadelpalmer. 
Vi fortsatte längs Västbanken med 
blandade bosättningar och stannade 
även till vid Jordanfl oden, Israels 
viktigaste fl od. Det var här som 
Johannes Döparen döpte Jesus.
Som ni förstår var resan helt sagolik 
och förmånen att få guidas av Ulla är 
få förunnad. Den här resan har gjort 
stort intryck på såväl mig som på mina 

reskamrater – det har jag förstått av alla 
mejl som har cirkulerat oss emellan. Det 
har blivit många nya Facebook-vänner. 

Ett stort tack till Ulla och inte att 
förglömma Salim, vår fantastiske 
chaufför. Åter igen – som Ulla uttryckte 
det… ”Här står vi ’side by side’…jag 
som judinna och min bäste vän, Salim 
som muslim”. 
Låt oss lära av detta – mångfald berikar! 

Källor: Dagboksanteckningar från 
rundresan av Christel Ingemansson, 
SWEA Göteborg och utdrag ur 
sammanfattning skriven av Nina 
Rännefors, SWEA Boston.

För att läsa hela reseskildringen gå in 
på : goteborg.swea.org/swea-resan-till-
israel/

”Vilken 
resa! 

Vilken 
guide! ”
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Bekanta ansikten men även nya checkade in på 
Clarion Collection Hotel, ett mysigt boutique-
hotell i Halmstad. Speciellt uppskattat var att 
vår internationella ordförande, Margaret Sikkens 
Ahlquist, kunde delta den här gången. Trevligt 

också att alltid ha med SWEAs grundare, Agneta Nilsson, 
initiativtagare till dessa givande sommarresor.

En guidad eftermiddagstur tog oss genom Norre Port, en 
del av den befästning danske kungen Christian IV lät bygga 
till skydd mot svenskarna. Halmstad var under danskt välde 
fram till freden vid Brömsebro 1645. Promenaden fortsatte 
förbi Stora torg och Millesfontänen ”Europa och Tjuren”, 
vidare förbi S:t Nikolai kyrka uppförd under 1400-talet och 
Wärdshuset Tre Hjärtan – ett korsvirkeshus uppfört på 1700-
talet. Turen avslutades med en förträffl ig guidning genom 
Halmstads slott, ursprungligen kung Christian IV:s lustslott, 
numera bostad för Hallands landshövding. Drink och tilltugg 
serverades där. Sedan fi ck vi tid på egen hand i Halmstad 
och många valde att umgås på en av uteserveringarna 
i eftermiddagssolen. Dagen avslutades med en god 
middagsbuffé på Clarion. 

Nästa dag styrde vår buss kosan mot Tjolöholms slott i 
Kungsbacka kommun. Slottet sägs vara en av Sveriges 
märkligaste byggnader. ”Det var som att träda in i en 
sagovärld, så fullständigt olikt allt annat jag dittills skådat”. 
Så skrev Gustav Ankar, en ung präst på besök i slottet år 
1904, då slottet, kyrkan, grindstugan och arbetarbyn stod 
klara. På slottet bodde då fru Blanche Dickson, som ensam 
såg till att bygget av slottet slutfördes efter maken James 
Fredrik Dicksons hastiga bortgång. Stockholms-Swean Gittan 
Dickson gav Sweorna en personlig inblick i familjen Dicksons 
historia. Gittans farfar var nämligen James Fredrik Dicksons 
bror. 

Färden gick vidare till Ekelunds Väveri grundat redan 1692. 
Under rundvandringen i väveriet visades bland annat deras 
äldsta jacquardvävstol från 1850-talet. Mycket tid gick åt för 
inköp av Ekelunds breda sortiment av vackra plädar, löpare 
och handdukar.  

Efter en lätt lunch gick resan söderut mot Varbergs fästning, 
som med anor från 1200-talet binder samman dansk och 
svensk historia. Där guidades vi runt i det renoverade 
museet med aktuella utställningar som ”Tiden är inne – 
Samtidskonst som möter kyrka” och ”Älskade björk” – med 
björktavlor, en del av vårt kulturarv som nästan försvunnit!  I 
museets fasta utställning stod vi plötsligt öga mot öga med 
”Bockstensmannen - det pålade mossliket” från 1300-talet, 
som nu fi nns rekonstruerad, stående upprätt i naturlig storlek 
med tidsenlig klädsel. Det var helt otroligt!

I kvällningen bjöd Britta Hessein in till sitt hem vid Nissan 
följt av middag på ett brasserie vid Nissans strand. Tillbaka på 
hotellet var det dags för resans traditionella lotteri som Gun 
Norberg och Britt-Marie Nordhus höll i.

SOMMARRESAN 
GICK TILL VACKRA 
HALLAND 

Halland var resmålet 
denna sommar. Britta 
Hesse, SWEA Göteborg 
och Anki Rosander, SWEA 
Stockholm, hade trollat 
fram ett späckat program 
med plats för lite vila och 
avkoppling här och där. 

TEXT OCH FOTO: KICKAN WILLIAMS, SOUTH FLORIDA
Agneta Nilsson och Britta Hesse
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Kickan Williams, Gunilla Faber och Margaretha Nilsson 

Agneta Nilsson och Britta Hesse
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Dagen därpå for vi till Wapnö slott, ett miljövänligt 
gårdsmejeri beläget mitt i vackra Vapnödalen där kor 
och mejeri samsas på samma gård. Korna går fria hela 
året och mjölken självrinner till gårdens mejeri från 
mjölkningsavdelningen, dit korna promenerar in frivilligt för 
automatisk mjölkning. Vi bekantade oss med ladugården, 
dagis för kalvarna, gårdsmejeriet, gårdssaluhallen och slottet, 
där en läcker lunch på gårdens produkter intogs.

Nästa anhalt blev Hotel Tylösand, det forna badhotellet som 
idag ägs av affärsmannen Björn Nordstrand och popartisten 
Per Gessle och är ett av Sveriges populäraste konferenshotell. 
Vi fi ck en guidad tur av hotellets konstsamlingar, bl.a. Tres 
Hombres Art – fotokonst i världsklass. Sedan promenerade 
vi till S:t Olofs kapell där Britta arbetar ideellt som 
kapellvärdinna. Kapellet, som ursprungligen uppfördes 
1721, har en märklig historia. Takmålningar, kolonner och 
inventarier, som försvann i samband med rivningen av 
kapellet på 1800-talet, har spårats runt halva jordklotet och 
i stort lämnats tillbaka. Kapellet återbyggdes och är nu en 
levande kyrka med gudstjänster, dop, konfi rmation, vigslar 
och begravningar.

På Mjellby konstmuseum gav museiintendenten Lotta 
Sandberg gav oss en fördjupad inblick i Halmstadgruppens 
konst - mest känd för den svenska surrealismen. Gruppen 
bildades 1929 av Erik och Axel Olson, Waldemar Lorentzon, 
Sven Jonson, Esaias Thorén och Stellan Mörner.
 
Iväg till sista stoppet – Heagårds Skafferi – ”en njutningens 
oas i lantlig lyx”. Efter besök i Butiken på Landet, i 
delikatessen, i inredningsbutiken, och på konstutställningen, 
bänkade vi oss i de vackra stenvalven för en lyxig lunch med 
varmrökt Lyngalax. 
Alla var eniga om att vi upplevt fyra oförglömliga dagar i 
Hallands sköte!

Stort, varmt tack till Britta och Anki!

Nästa års sommarresa går till Jämtland. Britta Hesse har 
återigen tagit på sig ansvaret för resan tillsammans med Lena 
Svenningsson från Eskilstuna.

”Alla var eniga om att vi upplevt fyra oförglömliga dagar i Hallands sköte!”
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SWEA har fl era kommittéer där våra medlemmar 
utifrån sina intressen och erfarenheter kan bidra 
till SWEAs aktiviteter och utveckling. Kontakta oss i 
valberedningen!  Kommittéerna utses på årsmötet 
den 11 april 2015. De ska vara representera SWEAs 
medlemmar avseende ålder, kunskapsområden och 
region. Mandatperioden är på två år.

Vem?
SWEA-medlemmar som är intresserade av 
kommittéernas uppdragsområden.  Specialkunskaper 
inom respektive område är meriterande.

Varför?
Du är med och påverkar SWEAs utveckling och 
framtid och du är delaktig i SWEAs betydelse som en 
internationell organisation. Arbetsintyg utfärdas efter 
periodens slut. Erfarenhet av internationellt arbete inom 
SWEA är en merit. 

Hur?
Anmäl ditt intresse så snart som möjligt dock senast den 
15 februari 2015. Meddela oss även vilken eller vilka 
kommittéer som intresserar dig. 

Inför kommande valperiod söker vi ledamöter till 
följande kommittéer:

Finanskommittén: Bevakar och förvaltar investeringarna 
av SWEA Internationals stipendiefonder och är ett stöd 
för styrelsen i fi nansiella ärenden. 

PR-kommittén: Sprider information om SWEA internt och 
externt via pressmeddelanden, broschyrer, kontakter 
och SWEAs webbsida. Den uppdaterar befi ntligt PR-
material och utformar nytt.

Produktkommittén: Tar emot förslag, granskar, 
godkänner och presenterar nya SWEA-produkter på 
webbsidan.

Stadgekommittén: Bistår avdelningarna och SWEA 
International med rådgivning i stadgefrågor i nära 
samarbete med SWEAs juridiska rådgivare. Ansvarar 
för eventuella uppdateringar av SWEAs stadgar och 
kontrakt. 

Redaktionskommittén: Är du intresserad av media och 
kommunikation i alla dess former så är denna grupp för 
dig. SWEA Forum, SWEA-Nytt och SWEAs webbsida är 
alla del av denna kommitté. 

Stipendiekommittéerna:
Utannonserar samt handlägger all information i 
samband med utlysandet av respektive stipendium. 
Tar emot och administrerar ansökningshandlingar 
och skickar därefter materialet vidare till en jury som 
nominerar en kandidat till stipendiet. Stipendiaten utses 
sedan av styrelsen vid årsmötet . Kommittén ansvarar 
för kontakten med stipendiaten och är även värdinna 
för henne/honom i samband med utdelningen av 
stipendiet. 

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för - 
studier av interkulturella relationer: 
Stipendiet utdelas årligen och vänder sig 
till sökande som avslutat sin akademiska 
grundutbildning om minst tre år vid svenskt 
universitet eller högskola.

Litteraturstipendiet: Stipendiet för forskning i - 
svenska språket, litteraturen och samhället 
utdelas årligen till en väl meriterad doktorand 
som bedriver studier vid ett universitet utanför 
Sverige och som är permanent bosatt 
utomlands.

Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna: - 
Stipendiet utdelas årligen inom en av de 
fyra scenkonsterna: sång, dans, teater, 
instrumentalmusik med en konstart i taget 
under en rullande fyraårsperiod.

 
Årets Svenska Kvinna: Handlägger förslag till kandidater 
inför utnämningen av Årets Svenska Kvinna (ÅSK), 
en svensk kvinna som på ett framträdande sätt 
representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i 
världen. SWEA Internationals styrelse fattar beslut om 
vem som tilldelas utmärkelsen. Kommittén ansvarar för 
kontakten med ÅSK och är även värdinna för henne i 
samband med utdelningen. 

Kontakta gärna valberedningen om du har frågor 
valberedning@swea.org 

Ankin Häusler, Europa, Mellanöstern och Afrika 

Lisa Jahrsten, sammankallande, Asien och Australien  

Åsa Lena Lööf f.d. internationell ordförande, USA och 
Kanada

Barbro Westin, internationella styrelsens representant 

Rose-Marie Wiberg, Europa, Mellanöstern och Afrika

SWEA  
International, Inc. 
söker kommitté-
medlemmar med 
start 2015.
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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.

Rum i Beverly Hills-Rodeo Drive!

Gångavstånd till restauranger 
och shopping.

1 rum, queensize säng, privat 
badrum, TV, internet och garage.

Eventuellt kan hela huset hyras.

Ring California +1 310 553-5268

www.svensktradition.se

Värna om traditioner.
Bär med dem in i framtiden. 

(Gärna i en platt låda med handtag).

SVENSKTradition

Bocken Bo®

Hopfällbar julbock som välkomnar nya former

 

 

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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Lena bor i Vernon Hills med sin man Arnie och deras 
hund Cooper, Lenas joggingpartner, och Gizmo, en 
kul men ibland dominant ara som håller ordning på 
Cooper.

 
Hemma i Övik var Lenas “claim to fame” Käglorna 
Vattenskidshow. De var först i världen med en sex-
mannapyramid av bara tjejer! De turnerade i hela Sverige.
Ett spännande och händelserikt liv med resor världen över 
följde sedan. 

Med maken Arnie delas en passion för både musik, gitarrspel, 
och bilar. Inte vilka bilar som helst, utan helt otroliga 
samlarobjekt som de ofta deltar med på bilshower. Lena vann 
en ”concours d’elegance” med deras Lotus Elise. Se bild. En 
mycket kapabel kvinna som mekat med sin egen bil genom att 
ta isär, sandblästra, måla och sätta ihop den igen. Hur många 
av oss kan säga att vi har gjort det?

Lena har många unika talanger, men det är just hennes 
kreativitet som kommit SWEA till gagn. Lena ingår i SWEAs 
PR-kommitté där vi uppskattar inte bara Lenas otroliga 
energi och stora designbegåvning, utan även hennes varma 
och mjuka personlighet som gör att vi känner oss så väl 

omhändertagna under projektens gång. Hon förstår alltid på 
direkten vad vi önskar och hon gör det dessutom enkelt för 
oss att förstå henne. Lena har gåvan att på ett generöst och 
vänligt sätt göra människor som hon kommunicerar med 
exceptionellt väl till mods, även när hon dignar under ett berg 
av deadlines för ”riktiga” kunder. Med denna fantastiska dam i 
vårt team kan vi inte annat än skatta oss lyckliga.

Hur länge har du varit Swea?
– Sedan 1992 då jag fl yttade till Chicago efter två år i Portland 
Oregon.

Vad har SWEA betytt för dig? 
– SWEA är det blå-gula band som sträcker sig till världens 
alla hörn. Ett slags “hemma” var man än befi nner sig. En 
gemenskap som man inte kan hitta någon annanstans.

Hur hamnade du i USA? Chicago?
– Jag arbetade som Art Director på en reklambyrå i Sverige, 
och erbjöds möjlighet att fara som lärling till en illustratör 
i Portland. Jag skulle stanna i åtta månader, det var i maj 
1990! Efter två fantastiska år i Portland, där jag arbetade 
med kunder som Nike och Avia, hamnade jag så småningom 
i Chicago. Här var jag Creative Director/Vice President 

SWEA-BLOMMAN

Möt SWEA Chicagos Lena 
Norberg, uppväxt i Örnsköldsvik 
och idag egen grafi sk designer 
som också designar SWEA 
Internationals PR-material.
TEXT: TINA O’MALLEY OCH PIA WENNERTH, CHICAGO
FOTO: ARNIE PRESS, RON PRESS, MONIKA JULIETTE WALLY
OCH ÖRNSKÖLDSVIK ALLEHANDA

Lena skapade 
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på en reklambyrå i tio år innan jag startade eget. ”The rest 
is history” - många år med fantastiska kunder, spännande 
nationella och internationella projekt och förverkligade 
drömmar, både personliga och professionella.

När vaknade ditt intresse för grafi sk design?
– Jag har tecknat och målat så länge jag kan minnas. Vi hade 
några tavlor därhemma som min pappa hade målat och 
de inspirerade mig. Jag satt och ritade och målade så ofta 
jag kunde. Mamma skickade in mina teckningar till olika 
tidningar och när jag var fem år vann jag en teckningstävling 
på Barnens Dag. Jag minns fortfarande hur spännande det 
var att gå upp på scenen och hämta priset. Jag vann också en 
teckningstävling i Året Runt när jag var tio med ett porträtt av 
Lill-Babs.

Har du en omedveten skandinavisk vinkling på dina projekt?
– Det fi nns säkert spår av min skandinaviska bakgrund; en 
viss “djuphet” som man kanske inte alltid ser här. Tanken 
att allt har en betydelse och att det inte bara är “design för 
designens skull”, utan att den har en uppgift att fylla och ett 
budskap att förmedla.

Har du ett favoritprojekt?  
– Nästa! 

Blomman har blivit en omtyckt symbol för SWEA. Vad tänkte 
du på när du skapade blomman?
– Jag ville hitta något som kunde uttrycka och summera vad 
SWEA betyder för så många svenskar runt om i världen; ett 
sätt för många att få hjälp att “blomstra” i ett främmande 
land. En symbol som visar omtanke, världslig medvetenhet 
och samtidigt är rolig. Blomman med världen i mitten var 
född. Blombladen ger möjlighet att lägga till bilder från olika 
SWEA-avdelningar och de gör symbolen fl exibel, så att den 
kan användas vid speciella tillfällen.

Ditt volontärjobb i SWEA har betytt mycket för oss. Vad har 
det betytt för dig?
– Det har gett mig en möjlighet att ge något tillbaka till den 
organisation som ger mig så många fantastiska, intressanta 
och fi na vänner! 
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Har du varit inne på SWEAs webbplats(er) 
den senaste tiden? Utvecklingen fortsätter 
och vi kan med ny teknik presentera 
information, som vi hoppas ska vara givande 
för både Sweor och externa besökare.
 
Startpunkten är förstås som alltid, swea.org. Här fi nns 
allmän information om hela SWEA International, en 
presentation av styrelsen, en lista över alla kommittéer, 
information om våra stipendier och Årets Svenska 
Kvinna, ordförandens blogg och inbjudningar till 
regionala och internationella möten. Här fi nner du 
också direktlänkar till alla våra avdelningars hemsidor, 
till information och ansökningshandlingar för våra 
stipendier och nomineringsinformation gällande Årets 
Svenska Kvinna. Det fi nns mängder att titta på, så ta en 

stund och klicka runt för att bekanta dig med vad som 
fi nns bakom menyerna! På swealand.swea.org läser du 
om aktiviteter i världen, artiklar, intervjuer samt länkar till 
senaste e-brevet SWEA-Nytt och tidskriften Forum.

Under hösten lanseras egna webbplatser för de sju 
regionerna. Dessa kommer att ligga under Var fi nns 
SWEA i menyn.

Vi hoppas att just du hittar något som du vill läsa. Har 
du en idé för en artikel eller intervju för SWEA-land 
eller nyheter som borde komma med? Skriv gärna till 
webjournalist@swea.org och berätta! Ge gärna också 
bidrag till din egen avdelnings webbsida, som 
swea.org och SWEA-Nytt kan länka till. 

SWEAs webbsida  

TEXT: VICKI ALMSTRUM, webmaster@swea.org 
och SWEA Internationals Webbredaktör
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APELSINER  
& FLÄSK
Snart skålar vi in ännu 
ett nytt år. Här berättar 
Swean Marina Hedin 
om fjolårets nyårsfi rande 
långt bort ifrån Sverige.
TEXT : MARINA HEDIN, SINGAPORE, ELSA MARÉCHAL
FOTO: MARINA HEDIN, MAJ-LIS LINDBERG-PÅLSSON

Så fi ck vi vara med om ytterligare ett kinesiskt år under 
vår Singapore-vistelse. Den här gången var det ormarna 
som fi ck tacka för sig och ge plats för de anstormande 
hästarna.

Det kinesiska nyåret är en mycket speciell högtid. Samtidigt så 
känns det bekant på något vis. Alla verkar stressa omkring för 
att hinna handla rätt sorts mat. Det ska städas och fejas och  
dessutom plockar man fram röda prydnader som ska hängas upp. 
Ett beteende som inte känns alldeles främmande, när en stor 
högtid är i antågande.

Men visst fi nns det ett antal idéer i samband med det kinesiska 
nyåret som verkar lite annorlunda. Till exempel det ständiga 
”apelsinbytandet”! När man blir bortbjuden gäller det att ta med 
sig två apelsiner och man får absolut inte glömma bort att få med 
sig två väl begagnade apelsiner istället när man går hem. Som det 
mesta här i krokarna står apelsinerna för lycka och välgång, och 
med tanke på att vi det här året fi ck en hel låda av dessa frukter, så 
lär vi väl bli både lyckliga och friska under det kommande året.

Nu är det inte bara apelsiner som ska ges bort, utan man kan 
även passa på att ge bort lite torkat fl äsk till sina vänner! Bak kwa, 
som det heter, är en nödvändighet i nyårstider. Men det är inte så 
enkelt att köpa, trots att det säljs så gott som överallt, nej, det ska 
köpas i rätt affär! Här kan man köa i fl era timmar för att det ska 
bli rätt sorts fl äsk. Någon av dagarna före nyår gjorde Channel 
News Asia ett reportage kring just det här och då hade vissa 
köat upp till sju timmar! Att man kan köa i timmar för att få tag i 
konsertbiljetter kan väl vara rätt ok, men för fl äsk?
Men det är ju precis detta som är tjusningen med att få uppleva 
andra kulturer och traditioner, även om de många gånger ter sig 
väldigt konstiga i våra ögon. Samtidigt som det för oss är fullt 
normalt att klä ett kors med löv för att sedan hoppa runt det och 
härma grodor, eller att äta kräftor iklädda roliga hattar, övervakade 
av ett antal månar...

2015 - GETENS ÅR

Det kinesiska nyåret infaller vid den andra nymånen efter 
vintersolståndet, alltså någon gång mellan den 21 januari och 19 
februari.

Tolv djur representerar åren i kalendern, att de är just tolv till 
antalet beror på en kinesisk legend om Buddha. När han fi ck sin 
sista uppenbarelse, innan han lämnade jordelivet, kallade han till 
sig alla djuren, men det var bara tolv stycken som visade sig för 
honom. Först kom en råtta och därför är råttan det första djuret i 
den kinesiska kalendern. Därefter kom en oxe, tiger, kanin, drake, 
orm, häst, get, apa, tupp, hund och slutligen en gris. Djurens unika 
egenskaper sägs också påverka de människor som föds under 
respektive djurs år.

Snart lämnar vi hästens år för att gå in i getens år. Det är ett 
fredens och harmonins år, en tid då kreativiteten får blomstra. 
Geten för med sig mycket positivt och mycket lycka, även då det 
gäller hälsa. ”Getter” är riktiga hälsomänniskor som tycker om 
nyttig mat och motion. Getens år är således ett bra år för att börja 
träna. Det är också ett utmärkt år för att söka upp gamla vänner 
och för att besöka släktingar som bor långt bort. Ja, det är i själva 
verket ett bra år för allt slags familjeliv.

apelsinerna
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SSnart skålar vi in ännuu 
ett nnyytttt åår. HHäärr bberäättarr
Sweean Marina Hediin

fj lår t n år fir ndom fjolårets nyårsfi raandee
lånngt bort ifrån Sveriggee.
TEXT : MARINA HEDIN, SINGAPORE, ELSA MARÉCHAL
FOTO: MARINA HEDIN, MAJ-LIS LINDBERG-PÅLSSON

Snart skålar vi in ännu 
ett nytt år. Här berättar 
Swean Marina Hedin 
om fjolårets nyårsfi rande 
långt bort ifrån Sverige.
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I år är det dags för SWEA San 
Franciscos 31:a julmarknad. 
Julmarknaden har blivit något 
av SWEA San Franciscos 
signum och drar inte bara in 
pengar till vår verksamhet utan 
är också vårt främsta forum 
för spridandet av svensk kultur 
–såväl till oss själva, som till 
andra svenskar i området 
och till alla intresserade icke-
svenskar här. Den första 
julmarknaden hölls en regnig 
decemberdag 1984 i Hall of  
Flowers i Golden Gate Park.  
TEXT: CECILIA MASES, SAN FRANCISCO
FOTO: JESSICA ARMSTRONG, MONIA 
KATARINA VILLASENOR, SAN FRANCISCO

I SAN FRANCISCO
Julmat, julpynt och Lucia 
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Julmat, julpynt och Lucia 
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VVarje år har julmarknaden runt 2 700 besökare 
och köerna vid inträdet brukar vara långa 
redan innan portarna slås upp klockan 9.00. 
Många morgontidiga besökare rusar in till 
sina favoritstånd för att köpa just den julsak 

de vill ha. Det är nästan alltid något som säljer slut redan 
under de första timmarna. 
– När det gäller mat och bakverk, är det som om det inte 
spelar någon roll, att vi beställer mer av en storsäljare från 
året före – varje år har vi en ny storsäljare! berättar Gun 
Bolin, en av SWEA San Franciscos ”julmarknadsgeneraler”.

I tre decennier har julmarknaden utgjort grunden till SWEA 
San Franciscos donationer till bland annat svenska skolor 
i området och det årliga stipendiet. Men julmarknaden har 
blivit så mycket mer än ett sätt att samla in pengar. 
– Med hjälp av bland annat musik framförd av lokala 
spelmän, julpyssel för barnen och ett stort utbud av 
julgodsaker som glögg, pepparkakor och lussekatter skapar 
vi en härlig julstämning för oss alla, säger Gun Bolin stolt.
– För många besökare är luciatåget julmarknadens 
höjdpunkt. Det brukar bli fyra fullsatta föreställningar som 
är omåttligt populära!

Luciatåget känns som den självklara symbolen för svensk 
jul. Ingen annan jultradition förenar oss svenskar lika starkt. 
Den binder oss samman över generationsgränser och över 
landsgränser. Därför kändes det naturligt att en Lucia skulle 
få vara symbolen för SWEAs julmarknad framöver. För 
att fi ra att Julmarknaden fyllde 30 år 2013 har SWEA San 
Francisco tagit fram en alldeles egen julmarknadslogotype 
(design Cecilia Mases) med en Lucia i mitten. Logon 
kommer leva vidare med julmarknaden in i framtiden. 

Ända sedan begynnelsen 1984 har Sweorna ställt upp och 
arbetat hårt för att presentera en enastående julmarknad. 
Fler än 300 volontärer arbetar med julmarknaden varje år! 
Men det är inte bara under själva marknaden som Sweorna 
lägger ner tid och energi. Förberedelserna för nästa år börjar 
så fort årets marknad är över. Det samlas in böcker till 
Antikvariatet och prylar till Vita Renbordet. Framåt våren 
bestäms årets tema, och vad som kan behöva hämtas från 
Sverige för att stödja temat. Matbordet och Presentbordet 

gör sina beställningar före sommaren och nya dekorationer 
görs när det fi nns tid. I september sätter det igång på allvar 
och i slutet av november doftar det gott i många hem, där 
Sweorna kokar 200-250 liter glögg och bakar ljuvliga bidrag 
till bakbordet. 
– Dagen före julmarknaden råder febril aktivitet i våra 
lokaler som förvandlas till en färgglad och välkomnande 
julmarknad, medan luciatåget repeterar näst intill. Sedan kan 
vi återigen slå upp dörrarna! Varmt välkomna allihop, hälsar 
Gun Bolin.

Fotnot: Vita renbordet: 
Det har fått sitt namn 
från det amerikanska 
uttrycket ”White 
Elephant”, som innebär 
att man säljer något 
man inte vill ha längre. 
Eftersom vi bara säljer 
skandinaviska saker på 
julmarknaden är namnet 
givet - renar hör ju både 
julen och Skandinavien 
till. 
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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 Annette Åsberg vicepresident@swea.org

Regionordförande VAME Ia Dübois vame@swea.org

Regionordförande MAME Barbro Westin mame@swea.org

Regionordförande OAME Cecilia Browning oame@swea.org

Vice Regionordförande VEMA Christa Alfredsson vema@swea.org

Regionordförande MEMA Christina Hallmert mema@swea.org

Regionordförande OEMA Birgitta Koniali 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 offi ce@swea.org

Fondförvaltare Kerstin Eriksson-Splawn fundmanager@swea.org

Administrativ chef Katri Olander Serenius adminchef@swea.org

Administrativ assistent Susanna Olander offi ce@swea.org

Webbredaktör Vicki Almstrum 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 Malin Linn hawaii@swea.org

Las Vegas Marita Kingman lasvegas@swea.org

Los Angeles Anna-Karin Kight 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 Eva Johansson seattle@swea.org

Vancouver Anna Norrström vancouver@swea.org

REGION  MELLERSTA AMERIKAS (MAME)

Austin Maria Spratt austin@swea.org

Chicago Charlotte Haglind chicago@swea.org

Dallas Pernille Nordström dallas@swea.org

Denver Anna Bergström denver@swea.org

Florida, South Angelica Rosas fl orida@swea.org

Houston Evelina Romland houston@swea.org

Michigan Annika Nejman michigan@swea.org

Minnesota Maria Bergman minnesota@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 Anna Bray northcarolina@swea.org

Philadelphia Gunilla Westin philadelphia@swea.org

Virginia Beach Anette Johnson virginiabeach@swea.org

Washington DC Li Ansefelt Thornton washingtondc@swea.org

ADRESSLISTA



  45

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 Eva Kars holland@swea.org

Irland Maria Pettersson irland@swea.org

Lissabon Ulla Wiberg Baginha lissabon@swea.org

London Helen Rennie-Smith london@swea.org 

Mallorca Ann Sophie Lutström mallorca@swea.org

Marbella Sandrine Vriesman marbella@swea.org

Oslo Camilla Olsson oslo@swea.org

Telemark Sofi a Herbetsson telemark@swea.org

REGION MELLERSTA EMA (MEMA)  

Belgium Jessica Jubner Wegbratt belgium@swea.org

Berlin Cecilia Stickler 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 Christina Nilsson malmo@swea.org

Milano Agneta Casimirs Rizzi milano@swea.org

Paris Ann-Sofi e Cleverstam-Wikström paris@swea.org

Rimini Desirée Forni Ascari rimini@swea.org  

Rivieran Katarina Lodin rivieran@swea.org

Rom Margot Björck rom@swea.org

Tunisien Bitten Naoui tunisien@swea.org

Örestad Kerstin Stråmark Johansen orestad@swea.org

REGION ÖSTRA EMA (OEMA)  

Athens Helene Bankefors-Palaghias athens@swea.org

Budapest Yana Linden budapest@swea.org

Dubai Sandra Almén dubai@swea.org

Genève Malin Miller geneve@swea.org

Istanbul Esin Karakurt istanbul@swea.org

Moskva Ann Charlotte Norin moskva@swea.org

München Anna Nejdling Ekman munchen@swea.org

Stockholm Cecilia Westman stockholm@swea.org

Västerås Elisabet Halling vasteras@swea.org

Wien Britta Hammargren wien@swea.org

Zürich Paula Hasselgren zurich@swea.org

REGION  ASIEN

Bangkok Maria Mellblom bangkok@swea.org

Beijing Anna Renman beijing@swea.org

Hong Kong Marianne Andren hongkong@swea.org

Japan Amie Kronblad  japan@swea.org

Kuala Lumpur Jessica Luther-Froiland kualalumpur@swea.org

Melbourne Jennie Nilsson melbourne@swea.org

Perth Catarina Hansson perth@swea.org

Seoul Hedvig Lunden-Welden seoul@swea.org

Singapore Maggan Kullberg Stampe singapore@swea.org

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
offi ce@swea.org
www.swea.org

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

ADRESSLISTA
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Att vara Swea innebär fl 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

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 bonnemang 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.)

MEDLEMSFÖRMÅNER
NORDIC REACH
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 
och boende i 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
Månadsmagasinet Swedish Press, som grundades 
1929 som Svenska Pressen i Vancouver, Kanada, fi nns 
nu tillgänglig över hela världen. Tidningen har sitt 
fokus i Nordamerika och sprider nyheter från Sverige 
till utvandrare, expats och andra med ett intresse för 
Sverige. Magasinet kommer att ha en internationell 
digital utgåva från och med nästa år, 2015.

SWEA-medlemmar i hela världen erbjuds 50% rabatt 
på den digitala utgåvan (US$14 istället för US$28). För 
att bli prenumerant, skicka din beställning via e-post till 
Subscribe@SwedishPress.com och ange SPECIAL SWEA 
OFFER i ämnesraden. För mer information om Swedish 
Press, gå till www.SwedishPress.com.

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, 
SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS!

SWEA FORUM
Jess of Sweden
Lina Börjesson
Mariann Tadmor
Marianne Sample
Sofi a Distans
SVT World
Swedish Delight
Tetra Laval
Viveka Kjellgren, mäklare

WEBB-ANNONSÖRER
Hermods
Sigtunaskolan
Sofi 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
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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 cirka två miljoner kronor per år. 

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

®

Promotion of Swedish
Culture and Tradition

Swed i sh  Women’s  Educa t iona l  Assoc ia t ion  In te rna t iona l ,  I n c .


