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BRITT-MARIE ÅLUND
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& SWEA TORONTO 40 ÅR
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MARIA HANSSON-DE LAAGE DE MEUX
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SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK
med ca 6 000 svensktalande
kvinnor i ett 70-tal avdelningar
och ett 30-tal länder.
SWEA är den största ideella
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.
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Läs tidigare nummer på:
www.swea.org/vara-kanaler/forum/

SWEA erbjuder ett personligt
kontaktnät samt är ett starkt
socialt stöd för svenska företag
utomlands.
SWEA representeras på många
platser i världen och spelar en
viktig roll i svenska Utrikesdepartementets kris- och
beredskapsplan.

SOM MEDLEM I SWEA FÅR DU:

MEDLEMSFÖRMÅNER
swea.org/medlem/formaner

Ett svenskt nätverk på orten
där du bor.
Ett nätverk som ger dig tillgång
till hela världen.
Ett nätverk som ger dig
möjlighet att utvecklas.
Ett nätverk som hjälper dig
i yrkeslivet.
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HITTA DIN AVDELNING
https://swea.org/hitta-avdelningar/

ORDFÖRANDENS RADER
Kära Sweor,

H

järtligt tack till SWEA Malmö för en mycket fint arrangerad Sverigemiddag och till alla er Sweor som deltog! Tack för att ni tog tillfället att möta våra stipendiater Lisa Raeder och Shada-Helin Sulhav, möta nya och gamla
SWEA-väninnor, få den senaste informationen från SVIV, bli
inspirerade av SWEA Professional, upptäcka Malmö och sist men
inte minst, lyssna till företaget Oddbirds fascinerande historia.
Jag hoppas att alla har haft en välförtjänt ledighet och fått möjlighet att ladda batterierna! Vi har en spännande höst framför oss,
då det blir ett stort fokus på insamlingen till de ukrainska kvinnorna och barnen på flykt från kriget och samarbetet med Beredskapslyftet. SWEA står upp för Ukraina.
I början av året skrev jag i Nyhetsbrevet att ”Eftersom jag både
är en ledare och lagspelare är det viktigt för mig att involvera alla
och ge rätt förutsättningar för styrelsens fortsatta arbete. Vi är alla
en del av ett team och ska tillåtas tycka och tänka och ändå bli
respekterade för våra åsikter.” Att driva organisationen SWEA
framåt är ett teamarbete, som pågår dygnet runt. Utan ”min”
styrelse, administrationen, kommittéer, intressegrupper, rådgivare
och alla kompetenta, dedikerade och entusiastiska Sweor runt om
i världen skulle det aldrig gå. Vi gör det här tillsammans och vi gör
det oerhört bra! Jag ser fram emot att under hösten jobba vidare
med bland annat Donationsprojekt Ukraina och följa utvecklingen
av webbplatsen och vår medlemsportal.
Som ordförande jobbar jag nära SWEAs vice internationella ordförande, Eva Steinbach. Jag var nyfiken på hur Eva har
upplevt det första halvåret i rollen som VIO. Eva svarar: ”Det
har varit mycket arbete men väldigt kul, intressant och inspirerande. Jag tycker det är fantastiskt att få se hur SWEA fungerar
bakom kulisserna. Vilket engagemang och vilket arbete det är
som läggs ner helt ideellt av kompetenta, duktiga kvinnor runt
om i världen. Det har också varit fantastiskt att få arbeta med
styrelsen och dig Catarina. Det är ett härligt gäng som arbetar
väldigt bra tillsammans och där vi alla tillåts diskutera och tycka
till för att nå bästa resultat.”

SWEA växer

Eva och jag har en gemensam SWEA-dröm om att öka antalet medlemmar i SWEA. Vi är på god väg att nå målet på över
6 000 medlemmar innan slutet på 2022. Idag är vi 5 740 vilket betyder att vi är fler medlemmar nu än vi var den 31 december 2021.
Många av våra avdelningar har ökat antalet medlemmar, vilket är
fantastiskt. Men vi kan bli fler! Ring upp alla gamla medlemmar,
ta med en svensktalande väninna till nästa SWEA-aktivitet, arrangera rekryteringsträffar, ha gemensamma aktiviteter med till
exempel ambassaden, handelskammaren, Svenska kyrkan eller
Svenska skolan. Det finns många bra idéer som vi kan använda när
vi söker efter nya medlemmar. Vårt fina donationsprojekt i samarbete med Beredskapslyftet tror vi också kan locka nya medlemmar, eftersom vi på ett bra sätt visar att SWEA är en organisation
som bryr sig och står upp för det ukrainska folket. Låt oss fortsätta
arbetet framåt tillsammans och ha målet inställt på drygt 6 000
medlemmar!
Ny SWEA-låt?

”Solen går upp någon annanstans när den går ner” är en underbar låt av Robert Broberg. Den säger så mycket och ger kraft och
närhet även om vi befinner oss långt ifrån familj och vänner. Det
är faktiskt en perfekt SWEA-låt, eftersom vi, var vi än befinner
oss i världen, kan vara en del av SWEAs världsvida vänskap och
gemenskap.
Soliga hälsningar

&
Catarina Hansson
Ordförande,
SWEA International

Eva Steinbach
Vice ordförande,
SWEA International
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HÖRT FRÅN
REDAKTIONEN
Liselotte Kjellme
SWEA Barcelona

Det är alltid lika roligt att läsa Forum. Det
är så givande att läsa om de olika upplevelserna som Sweor runt om i världen
har. Det händer alltid något spännande.
Att få vara en del av redaktionen är
hedrande. Eftersom jag jobbar med
svenska språket är det roligt att få bidra
med korrekturläsning. Dessutom får jag
ju läsa alla artiklar i förväg.

Carolina de Klerk
Nordholm
SWEA Holland

Det bästa med Forum är det svenska i
det globala, de nya perspektiven, inspirationen, känslan av samhörighet med
alla dessa intressanta kvinnor över hela
världen.
Det roligaste med att vara korrekturläsare är att bli ”tvingad” att läsa
allt, även det jag inte hade läst om jag
var ”vanlig läsare”. Redaktionen är imponerande välorganiserad, så uppgiften
är inte alls betungande. Det mest utmanande är att lägga perfektionistens
behov åt sidan ibland, till fördel för talspråkets och dialekternas charm.
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Barnkonventionsdagen

27

Första advent
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Anders-dagen

I mer än 50 år har den internationella
läskunnighetsdagen uppmärksammats
av Unesco den 8 september, eftersom
läskunnighet är grunden för allt lärande
och en viktig faktor för utveckling.
Kulturarvsdagen infaller den andra helgen
i september varje år. Syftet är att skapa
förståelse, intresse och engagemang för
kulturarv och kulturmiljöer.
Den andra söndagen i oktober firas
tacksägelsedagen. Förr anlände
bönderna till kyrkan med kärvar,
potatissäckar och korgar med rotfrukter
och äpplen och annat de skördat, för att
tacka för årets skörd. På en del håll i
Sverige hålls fortfarande skördefest kring
tacksägelsedagen.
Finlandssvenska matkulturdagen firas
den 9 oktober sedan 1992, för att
uppmärksamma, bevara och utveckla
finlandssvenska mattraditioner.
Allhelgonadagen infaller den 1
november och var tidigare en helgdag.
1952 bestämde riksdagen att flytta
helgdagen till lördagen före novembers
första söndag och sedan 1953 heter
den lördagen Alla helgons dag. Inom
kristendomen började man tidigt att fira
helgon och minnet av martyrer, men de
blev till slut så många att dagarna inte
räckte till för var och en. Därför införde
den tyskromerske kejsaren Ludvig den
fromme för ungefär tusen år sedan en
gemensam dag för alla helgon som inte
kunde få en egen.
”Anders braskar, julen slaskar.” Enligt
gammal tradition innebär frysgrader
dagen då Anders har namnsdag att det
kommer vara töväder på julen, och även
det omvända gäller. Ordet ”braska” är
fornsvenskt och betyder att knastra på
grund av kyla eller frost.

Sammanställt av Eva Wissting med
illustrationer av Lena Olsson.

Från
redaktören
Hej!
”Min kropp är gjord för sol och vackert väder” deklarerade jag
klart och tydligt när jag åtta år gammal kom hem till Sverige tillsammans med familjen efter en veckas semester i Marocko. Det
var januari, smällkallt och snön låg så hög att jag knappt såg över
kanten längs de skottade gångarna i farmor och farfars trädgård.
Den svenska vinterkylan kändes fel ända in i märgen. Sommaren
är fortfarande min favoritårstid och jag älskar värme, men med
åren har jag börjat uppskatta de andra årstiderna allt mer. Här i
södra Ontario är det lätt att uppskatta hösten. Det är fortfarande
varmt med svenska mått mätt och även relativt ljust på kvällarna,
samtidigt som höstlövens färgsprakande prakt är helt oslagbar.
En sak som jag alltid har tyckt om med den här tiden på året är
att det är mycket som startar upp igen. Efter ledigheter, och för
många Sweor säkert Sverigebesök, har vi förhoppningsvis kunnat
ladda batterierna och är redo för höstens aktiviteter. I Forum kan
du läsa om aktiviteter hos Sweor i olika delar av världen och kanske
inspireras och få idéer till din egen avdelning.
SWEAs syfte är bland annat att främja svenska språket och sprida
svensk kultur och svenska traditioner. I Forum gör vi just det bland
annat genom Carina Middendorfs språkspalt och bokrecensioner,
genom att berätta om Årets BUSa Lena Normén-Younger och tidigare litteraturstipendiaten Maria Hansson-de Laage de Meux,

samt den svenska fotografen Andrea Björsell. Dessutom tipsar vi
om hur du kan ta del av svensk kultur via digitala kanaler.
Jag brukar tänka att Forums innehåll består av tre olika områden.
Det första området är att berätta om aktiviteter och händelser
inom SWEA och det andra området är att skriva om svenska
språket, svensk kultur och svenska traditioner. Det tredje området
handlar om Sweors erfarenheter från livet runt om i världen, som
exempelvis Mi Karlsson Bergkvists artikel om att hitta svensk mat
utomlands, samt vårt återkommande inslag i slutet av tidningen
med Sweor som svarar på tre snabba frågor.
Har du förslag och idéer till artiklar i Forum? Eller vill du själv
kanske berätta om något som ni har gjort i din avdelning? Vi
söker också fler skribenter som vill skriva om till exempel svensk
musik, film, konst eller design i olika former, eller Sverige-nyheter
som t.ex. lagar och skatteregler som rör utlandssvenskar eller nya
företeelser och trender i Sverige eller Sverige-relaterade evenemang
runt om i världen. Vi behöver också alltid skribenter som vill göra
intervjuer av Sweor och andra spännande svenskar.
Som skribent i Forum väljer du själv hur ofta och hur mycket du
skriver. Du behöver inte ha någon särskild erfarenhet utan det viktiga är ett genuint intresse. Sedan hjälps vi åt inom redaktionen att
slipa på artiklarna.
Hör av dig om du har tips och förslag eller om du vill engagera dig
i Forum!
Sist men inte minst: trevlig läsning!

Eva Wissting, SWEA Toronto
Redaktör Forum
editor@swea.org
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DAGS ATT NOMINERA TILL

ÅRETS
SVENSKA KVINNA
2023!
Är det någon särskild svensk kvinna du tänker på
som representerar det som är svenskt och som
sätter Sverige på kartan? Då kan du nominera
henne till Årets Svenska Kvinna 2023!
Hon kan vara SWEA-medlem eller en mer eller
mindre känd person, det spelar ingen roll – det
viktiga är att hon lyfter fram och representerar
Sverige av idag ute i världen.
Senast 30 november behöver vi ha din nominering.

www.swea.org/stipendier/ask-arets-svenska-kvinna/
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Vi gratulerar

Britt-Marie Ålund 100 år!

”DET ÄR EN VÄLSIGNELSE ATT SE LJUST PÅ TILLVARON”
AV N I N N I P E T T E R S S O N W Ä S T B E R G • S W E A S T O C K H O L M

För fyra år sedan intervjuades Britt-Marie Ålund, SWEA Stockholm, i
Forum. Hon var redan då, 96 år gammal, SWEAs äldsta medlem. Nu i år
firade Britt-Marie sin 100-årsdag, dagen före midsommarafton – och vi ville
förstås gärna prata med henne igen.
Men det höll på att inte bli någon intervju.
Försedd med en blombukett och lite kaffebröd ringer jag på en torsdagseftermiddag.
Vi hade bestämt tid och pratats vid flera
gånger i telefon, men ändå blir jag ståendes
utanför den låsta dörren. Britt-Maries onda
rygg har nu gjort att hon inte kan röra sig
utan hjälp. Nåväl, efter någon timme kommer en person från hemtjänsten och släpper in mig. Och kokar kaffe.
När någon fyller hundra år brukar man
ofta fråga vad personen har för recept för
att uppnå denna aktningsvärda ålder. Jag
frågar. Men nej, något sådant har hon inte.
Fast hon har ”ett förbaskat gott humör”.
Varför vet hon inte. ”Jag kan inte skylla på
en lycklig barndom. Min mor var sjuklig
och avled tidigt. Min pappa bodde inte ens
med oss. Och när yxan skulle falla var det
jag som skulle hålla i skaftet”.
Lite kryptiskt säger hon att man i valet
mellan två saker väljer det bästa. Från att
ha bott så länge utomlands har hon lärt sig
att man ser annorlunda på saker och ting
beroende på om man bor i Rio de Janeiro –
eller Stockholm.
”Vad har SWEA betytt för dig, Britt-Marie?” frågar jag. ”Jag är glad för att ha varit
Swea så länge. Jag har alltid haft en stor
vänkrets och det berikar livet. När jag var
liten, i Östersund, lekte jag och mina vänner ofta på en stor grusplan; vi fick gå en
lång gång för att komma upp dit. Ägaren
till denna plats blev så irriterad, för det var
där alla ungarna samlades, runt mig. En
gång blev han så arg att han skrämde en

SWEA Stockholms ordförande Marie Forsman gratulerar Britt-Marie på hundraårsdagen

”Jag är glad för att
ha varit Swea så
länge. Jag har alltid
haft en stor vänkrets
och det berikar livet.”
stackars liten tös. Hon sprang och gömde
sig bakom mig”.
Det är lätt att förstå att denna positiva person har dragit till sig många vänner. Men
det finns ingen mjäkighet här. ”Det finns
vissa personer jag aldrig glömmer – av två
orsaker: tacksamhet eller förakt!”

Vi sitter och pratar länge. Små anekdoter
berättas. Som den om ambassadören, som
efter en mottagning trodde fru Ålund
skulle följa med honom hem – i stället för
med sin man (gissa om han fick nej!).
Mitt kaffe är uppdrucket och min bulle
uppäten, medan Britt-Marie har kvar det
mesta av sitt fika. Hon älskar sällskap.
Jag råkar veta att en hel del uppvaktning
är planerad inför födelsedagen. Något av
detta vet hon om och ser så fram emot.
Såklart att alla vill fira denna underbara
Swea! Grattis kära Britt-Marie! F
Läs mer om Britt-Marie i Lalli Svedlings
fina artikel i Forum nr 2 från 2018.
h t t p s : //s w e a . o r g /w p - c o n t e n t /u p loads/2021/12/swea-forum-2-2018.pdf
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Årets
Sverigemiddag
i Malmö
SVERIGEMIDDAG I HISTORISK MILJÖ
OCH STRÅLANDE SOLSKEN
Sverigemiddagen i Malmö rådhus
AV E V A W I S S T I N G • F O R U M S R E D A K T Ö R

”Det är inte varje dag man har så här mycket damer ombord”,
konstaterade kanalbåtskaptenen på torsdagens guidade rundtur
under en gassande augustisol. Visste du att Malmö är Sveriges
snabbast växande stad och även den med yngst invånare? Ungefär
hälften av Malmöborna är under 35 år.
Sverigemiddagen är en SWEA-tradition som började tidigt 80tal i form av en PR-middag i Stockholm varje år. Sedan 1986 turas
avdelningarna i Sverige om att stå som värdar för Sverigemiddagen
enligt ett rullande schema.
Som så mycket annat fick evenemanget pausas de senaste åren på
grund av pandemin, men den 10–12 augusti var det äntligen möjligt
för SWEA Malmö att bjuda in alla Sweor till en Sverigemiddag.
Vilka härliga dagar det blev, fyllda av mingel, utflykter och nätverkande! Det var 135 Sweor från 38 avdelningar som deltog och alla
SWEAs sju regioner var representerade.
På onsdagskvällen hälsades vi välkomna av vår internationella
ordförande Catarina Hansson, SWEA Perth, tillsammans med
Britta Hammargren, SWEA Malmös avdelningsordförande, i
Lokal 17 vid inloppet till Malmö. Dagen efter hade vi möjlighet att
lära känna staden mer, bland annat genom kanalbåtsutflykten som
Från vänster Agnetha Hesselius, ShadaHelin Sulhav, Lisa Raeder, Paula Hasselgren,
Catarina Hansson

många deltog i.
Därefter var det dags för SWEA Internationals stipendieutdelning då vi fick tillfälle att träffa årets båda stipendiater. Doktoranden Lisa Raeder mottog Agneta och Gunnar Nilssons stipendium
för studier av interkulturella relationer, och skådespelaren ShadaHelin Sulhav tilldelades Sigrid Paskells stipendium inom scenkonsterna. Båda stipendierna var på 15 000 USD. Både Lisa och
Shada bjöd på mycket engagerande presentationer av sina respektive
arbeten. Jag ser verkligen fram emot att höra mer på deras SWEAwebbinarier i september!
Stipendieutdelningen samt den efterföljande middagen ägde
rum i det anrika rådhuset, en renässansbyggnad från 1546. Det
blev en fantastisk festkväll i historisk miljö och med den härliga
stämning som alla Sweor som någon gång deltagit i ett internationellt SWEA-möte känner igen.
På evenemangets tredje och sista dag höll SWEA Professional
en halvdagskonferens på Elite Hotel Savoy. Konferensen inleddes av Cecilia Borglin, generalsekreterare för Svenskar i Världen
(SVIV), som berättade om deras verksamhet och uppmuntrade
alla utlandssvenskar att rösta i höstens svenska val. Därefter tog
Suzanne Langeland Southard, tidigare internationell ordförande
(Arizona), och Camilla Mörch, tidigare regionordförande OAME
(New Jersey), vid. De berättade om SWEA Professional och gav
tips på hur lokala SWEA Professional-möten kan arrangeras.
Slutligen presenterade grundaren Moa Gürbüzer och marknadskoordinatorn Jennifer Gidefall företaget Oddbird och deras alkoholbefriade hantverksdrycker och visionen att alkoholfria drycker
ska vara lika självklara som alkoholhaltiga alternativ när vi umgås.
Efter smakprover av Oddbirds spännande viner och en helt
nylanserad, alkoholbefriad gin, avslutades dagarna med en välsmakande lunch på Elite Hotel Savoy. Det var så roligt att träffa
Sweor från olika delar av världen, både nya bekantskaper och
många som jag bara haft kontakt med via mejl och Zoom tidigare.
Stort tack till SWEA Malmö för tre fantastiska dagar! F

Du hittar mer information om stipendiaterna och alla
evenemangen i Malmö på webben:
https://malmo.swea.org/initiative/sverigemiddagen2022-rapport
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ALLA FOTON AV KARIN ODDNER

Med ett fantastiskt välordnat program visade SWEA Malmö upp sin vackra stad och under torsdagens festliga
tillställning i Malmös anrika rådhus delades SWEA Internationals stipendier ut.

Donationsprojekt

Ukraina

EN NY TILLVARO SKA BYGGAS – SWEA HJÄLPER TILL!
AV K A R I S T Y R E N • S W E A O S L O

När kriget bröt ut i Ukraina hörde flera Sweor av sig till SWEA Internationals styrelse och undrade om vi kunde
hjälpa till på något sätt i den pågående krisen. Monica Tinggård, en av initiativtagarna till Donationsprojekt
Ukraina, berättar om projektet för Kari Styren, som också ingår i projektgruppen.
Sedan kriget i Ukraina bröt ut tidigare i år är vi många som har
frågat oss själva vad vi kan göra för att hjälpa. Inom SWEA kom
frågan om vi skulle kunna starta ett gemensamt donationsprojekt.
Många av oss Sweor hade särskilt kvinnor och barn i åtanke.
Styrelsen inrättade då snabbt en arbetsgrupp och bad intresserade medlemmar att anmäla sig. Projektgruppen för Donationsprojekt Ukraina bildades med Sweor från olika hörn av världen,
varav flera förtroendevalda och aktiva medlemmar.
Först på agendan stod att undersöka och diskutera möjliga insatser inom ramen för SWEAs syften och stadgar. Därefter behövde deras sannolika värde och genomslagskraft bedömas. Nästa
steg var att ta reda på vilka personer eller organisationer i Ukraina,
dess grannländer, eller i Sverige som skulle kunna matcha de ramar
och förutsättningar vi hade kommit fram till.
Arbetsgruppens rekommendation

Tre organisationer framträdde som mer intressanta än andra
ur ett SWEA-perspektiv. Det var Childhood Foundation,
SOS Barnbyar och Beredskapslyftet. Monica Tinggård, avdelningsordförande i Marbella och en av initiativtagarna till ett
gemensamt donationsprojekt, har under våren haft diskussioner med de tre organisationerna och redovisat de olika möjligheterna för arbetsgruppen.
Arbetsmöjligheter och utbildning i svenska

Arbetsgruppens slutliga val och rekommendation föll i god jord

hos SWEA Internationals styrelse, som fattade beslut om samarbete med Beredskapslyftet och ett donationsprojekt till förmån för
deras projekt Ukrainian Professional Support Center.
Monica berättar varför hon och arbetsgruppen valde att lyfta
fram just Beredskapslyftets projekt:
”Precis som ett av SWEAs syften är att ge varandra lokalt stöd
har Ukrainian Professional Support Center inrättats för att hjälpa ukrainska flyktingar att etablera sig i det svenska samhället. I
korthet handlar det om utbildning i svenska och hjälp att komma
ut i arbetslivet. Att ge pengar till det här projektet är att ge handfast
stöd till ukrainska kvinnors möjlighet att lära sig svenska språket
och kulturen, kunna försörja sig och sina barn, och finna sig till rätta i sin nya miljö. Det matchar våra värderingar, stadgar och syften.
Visst känns det rätt för dig och mig och oss i SWEA?”
Monica förklarar varför andra organisationer valdes bort. ”SOS
Barnbyar och Childhood stod också högt på listan, men eftersom
de inte kunde öronmärka våra pengar till ett specifikt projekt så
gick det inte att genomföra, på grund av de regler vi har att rätta oss
efter, enligt våra stadgar inom SWEA.”
Avslutningsvis berättar Monica också om bakgrunden till organisationen Beredskapslyftet. ”Det är en ideell organisation,
som startades i samband med pandemin, med syftet att snabbt
få in resurser i sjukvården genom att använda friställd personal
från bland annat SAS. När så Ryssland invaderade Ukraina och
ukrainska flyktingar kom till Sverige, ville de hjälpa flyktingarna
att få en trygg start i Sverige. De startade då Ukranian Professional
Support Center samt Ukrainian Children Activity Center.” F

ARBETSGRUPPEN
Ann-Marie Gustafson, SWEA Perth, ledamot SWEA Internationals
valberedning
Marta Edebol, SWEA London
Kari Styren, SWEA Oslo
Monica Tinggård, SWEA Marbella, avdelningsordförande
Alexandra Hummingson, SWEA New York
Marija Borenius, SWEA Global
Lesya Hendrix, SWEA Los Angeles
Pernille Nordström, SWEA Dallas, skattmästare SWEA International
och sammankallande
Agnetha Hesselius, SWEA Barcelona, regionordförande VEMA
Eva Steinbach, SWEA Global, vice ordförande SWEA International
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Årets BUSa
Lena Normén-Younger
”DET FINNS INGET RÄTT SÄTT, DET FINNS BARA OLIKA SÄTT”

AV T H E R É S E A N D R É N E G G E B O R N • S W E A A T L A N T A

Forums Therése Andrén Eggeborn har ringt upp årets BUSa Lena Normén-Younger för att gratulera till
utmärkelsen. Hur startade Lenas språkintresse egentligen och vad ska hon som mångsysslare ta sig an härnäst?
Lena sitter hemma en kväll och äter middag med gäster när det
oväntat plingar på dörren. När hon öppnar är det Marinette Sedin
som står där med blommor och champagne. Hon är inte bara en
god vän utan också styrelsemedlem i SWEA Vancouver och lärare
på Svenska skolan.
Marinette räcker över ett diplom och berättar att Lena blivit årets
BUSa för sitt engagemang i den ideella organisationen SMUL
(Svenska som modersmål utomlands), en plattform och akademi
för utlandssvenskar som är intresserade av svenska språket och
flerspråkighet.
”Jag blev jätteglad!” berättar Lena. ”Oväntat, men så klart jättekul!
Jag tar med mig utmärkelsen som en fin gåva och upplevelse.”
Det är nästan tio år sedan Barn Utomlands & Svenska Språket
(BUS) startade och Lena berättar att det har varit en lång resa. När
hon var med och initierade projektet så var det med intentionen att
BUS skulle vara till för alla där ute i världen som kämpade med att
lära barn att prata svenska. Hon berättar att det på den tiden fanns
en föreställning om att barn hade lätt för att lära sig språk. Men
när hon själv blev mamma fick hon bekräftat att verkligheten såg
annorlunda ut.
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Framför allt gällde detta för de som bor i engelsktalande länder. Lena
berättar att de flesta familjer har goda intentioner och en vilja att lära
sina barn svenska, men så kommer livet emellan och att då kämpa
med ett extra språk hamnar lätt långt ner i prioriteringsordningen.
Lenas språkliga engagemang fokuserar idag på SMUL. Hon
beskriver det själv som världens roligaste hobbyprojekt där hon under åren utvecklat en ödmjukhet kring det här med språk, vilket
inte riktigt fanns där från början.
”Då var jag lite mer fördömande. Så svårt kan det väl inte vara?
Men genom att lyssna på människor under tiden som jag har arbetat med det här så har jag insett att det finns inget rätt sätt, det
finns bara olika sätt”.
Svenska familjer finns över hela världen men alla har inte Svenska
skolan i staden där man bor eller möjlighet att delta i den undervisningen. SMUL har därför blivit ett viktigt stöd för många föräldrar
och barn med anknytning till Sverige.
När Lena berättar om sin roligaste hobby så är det med stor entusiasm. SMUL har under de här åren byggt upp ett nätverk av
svenskar utomlands, där många hittat en tillhörighet och ett sammanhang, såväl vuxna som barn och ungdomar.

Lenas bakgrund som forskare, vilket vi återkommer till, gjorde att
hon började ta del av vetenskapliga studier inom ämnet. Hon läste
också några kurser genom Svenska Mammor, men insåg att hon
ville ha mer kunskap och skapade därför en Facebookgrupp för
likasinnade. Gruppen var fröet till det som så småningom skulle
bli SWEA BUS. Då fanns det en viss skepsis inom SWEA mot
sociala medier, som var ett ganska nytt fenomen, och att dela information öppet som idag var inte lika självklart.

Genom SMUL-akademin har barnen insett att det finns fler som
är i samma situation som de är, och vars identitet kan vara en mix
av flera kulturer och nationaliteter. De har också fått ett forum där
de får kunskap om Sverige och samtidigt kan reflektera över skillnader och likheter med landet de bor i. Som tonåring har man ju
generellt många existentiella frågor som ”vem är jag, vad ska jag bli
och var ska jag bo i framtiden?”

Trots en trög och rörig start rent strukturellt, likt många projekt i
uppstartsfasen, så var intresset stort och gruppen skapade en egen
hemsida. Det visade sig vara många svenskar bosatta utomlands som
hade svårt att få till svenskan i vardagen tillsammans med sina barn.

”Det är fint att se att SMUL-akademin har blivit en virtuell plats
där ungdomar träffas och kan diskutera de här frågorna tillsammans med en lärare; något vi inte hade en tanke på när vi startade”,
berättar Lena.

Lena har alltid varit intresserad av språk, men under skoltiden föll
inriktningen på naturvetenskapliga ämnen, även om hon, utöver
engelska, hade både franska och tyska som tillval. Hennes pappa
tyckte förvisso att språk var viktigt, men rekommenderade henne
att bli naturvetare först för att sedan använda sina språkkunskaper
ute i världen och så blev det. Efter studier i Norge och Skottland och
jobb i Nederländerna, Frankrike och Schweiz bor hon nu i Kanada
tillsammans med den man hon för över 20 år sedan träffade på internet. Ja, man kan säga att de var några av de första nätdejtarna!
Genom att bo i flera länder har hon provat på många olika kulturer. Hon beskriver själv språket som en nyckel till kulturen och
en förutsättning för att kunna förstå och uppleva den inifrån. Flytten över Atlanten gjorde så småningom att hennes akademiska
karriär som forskare inom näringslära och naturläkemedel kom
att sättas på paus då familjen utökades med två barn. Hon började blogga, men insåg att hennes kunskaper om data och statistik
kunde komma väl till pass på makens kirurgklinik. Sagt och gjort,
hon lärde sig om sökoptimering på internet och idag arbetar hon
fortfarande med marknadsföring, administration och företagsfrågor på kliniken.
Lena driver sedan många år ett forum på Facebook för svenskar i
Kanada och förra året blev hon kanadensisk medborgare. Nästa kar-

Vancouver-Sweorna Anna Norrström och Malin Roberts
gratulerar Lena

riärval är att bli samtalsterapeut, berättar Lena. Jag konstaterar att
hon har många järn i elden och hon medger själv att det är lite spretigt.
”Vårt sätt att se på karriär och vägval i livet har nog ändrats. Det
är inte längre som förr att man måste följa samma spår hela livet,
för det är inte alltid en utstakad linje. Livet är ibland lite kurvigt.”
Idag består SMUL av tio personer som arbetar ideellt i styrelsen
och i en rådgivande kommitté, samt sex avlönade lärare. Utöver
det tillkommer det cirka 280 elever och deras föräldrar, som också
hjälper till med olika volontära uppgifter. Lena berättar att drömmen är att SMUL i framtiden ska bli en självständig organisation
som SWEA, men än är det några år kvar innan hon släpper rodret
helt. Ett mer kortsiktigt mål är att få in föräldrar i styrelsen.
SMUL ska fortsätta vara ett stöd för hela familjen där alla ska
känna sig inkluderade. Som ett led i detta finns allt material på
engelska så att en partner som inte pratar svenska också kan ta del
av barnens undervisning. Tack vare Maria Diema, som är lärare på
akademin och har erfarenhet av svenska för invandrare, har man
kunnat starta nybörjarkurser i svenska vilket har visat sig vara väldigt uppskattat.
”Än så länge riktar sig dessa till barn och ungdomar men visst kan
det finnas ett behov även bland vuxna”, säger Lena.

Lena med familjen
LENA OM SWEA:
”SWEA är min familj utomlands. Flera av mina bästa vänner
har jag fått genom SWEA. En av de stora fördelarna med
SWEA är att man kan få vänner i olika generationer. Vi
borde bli bättre på att se det som en tillgång, att gammal
och ung kan trivas ihop och lära av varandra.”
LENAS TIPS FÖR ATT FÅ BARNEN ATT LÄRA SIG
SVENSKA:
”Läs och prata mycket på svenska. Ha tålamod och låt det
ta tid. Det kan ta flera år innan barnen naturligt vill prata
svenska. Muta, belöna, lyft fram och fira!”
Lena Normén-Younger
Familj: Man och 2 barn
Bor: I Vancouver
Från: Hagfors, Värmland
Medlem i SWEA Vancouver sedan 2001

Avslutningsvis frågar jag Lena om hon kan tänka sig att gå med i
BUS igen? ”Det finns så många kommittéer inom SWEA så just
BUS är nog inte aktuellt igen, men jag gillar att skriva”, säger hon.
Vem vet? Nästa gång Lena är med i Forum kanske texten är undertecknad av henne själv. Det verkar inte råda brist på ämnesuppslag,
hon ska bara hitta en lucka i den fullspäckade kalendern först. F

Therése Andrén Eggeborn, SWEA Atlanta (tidigare Kuala
Lumpur) skriver för Forum sedan 2021 och gillar att läsa och spela
golf. Hon bor i Birmingham, Alabama, med sin man.

SWEA BUS på webben:
www.swea.org/intressegrupper/bus
SWEA BUS Diskussion på Facebook:
www.facebook.com/groups/748909102275124
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Möt SWEAs sju regionordförande
AV E V A W I S S T I N G • F O R U M S R E D A K T Ö R

I våras höll SWEAs sju regioner val av ordförande för mandatperioden 1 maj 2022 till 30 april 2024. Vi
gratulerar samtliga fyra nyvalda och tre omvalda regionordförande och önskar dem varmt välkomna som
regionernas representanter i SWEA Internationals styrelse.
ASOC — INGRID REINLI
SWEA Hong Kong (nyval 2 år)
Hur började ditt SWEA–engagemang?

Jag var medlem i SWEA när jag först bodde i
Hong Kong 1998-1999 och sedan igen från 2014
och framåt. Jag kom in som regionordförande lite
från sidan, då jag inte varit avdelningsordförande
tidigare. Men efter många år som medlem, revisor, valberedning och aktiv med olika aktiviteter
så kände jag mig tillräckligt bekant med organisationen för att åta mig uppdraget. Dessutom kändes
det som en stor ära att bli tillfrågad.
Vad har SWEA betytt för dig?

SWEA har betytt mycket för mig. När jag anlände 1998 och var
lite vilsen och oerfaren behövde jag konkreta tips om saker i vardagen. Som bonus fick jag ett stort kontaktnät av vänner och kul aktiviteter att vara med på. Även andra gången jag anlände, vilket var
i slutet av november 2014, strax innan SWEAs julmiddag som jag
såklart var med på, gick jag hem från den middagen på kvällen och
hade redan skaffat flera nya vänner!

Vad sysslar du med utanför SWEA?

Jag jobbar i egen konsultverksamhet och har för närvarande ett uppdrag för ett isländskt it-företag som är partner till Microsoft, där jag
jobbat tidigare. Jag är också engagerad i SVIV (Svenskar i Världen)
och EWMD (European Women’s Management Development).

MAME — TINA O’MALLEY
SWEA Chicago (omval 2 år)
Hur började ditt SWEA-engagemang?

Året var 2004 när en svensk vän och jag
beslöt oss för att gå med i SWEA Chicago
så vi kunde träffas och ta del av de svenska
traditionerna som firades. Så som det ofta
fungerar i SWEA blev vi båda tillfrågade
om vi ville vara med i styrelsen följande år.
Jag blev medlemsansvarig och sedan rullade
det på med flera andra poster lokalt, regionalt och internationellt och 2012-2017 var jag
sammankallande i SWEA Internationals PR-kommitté.
Vad har SWEA betytt för dig?

Vad är viktigast för din region det kommande året och vad
vill du bidra med som RO?

ASOC-regionen har en blandning av svenskor som antingen bor
permanent (huvudsakligen i Australien) eller bara tillfälligt i
2–4 år (alla städer i resten av ASOC). Det gör att behoven och
umgänget i de olika avdelningarna skiljer sig åt. För de som bara
bor tillfälligt är just kontaktnätet, hjälp med tips och praktiska
råd det viktigaste. Möjligheten till kontinuitet och långtidsplanering är svårare eftersom medlemmar ibland försvinner helt
oplanerat med kort varsel. Det är en ständig utmaning att hitta
nya styrelseledamöter som snabbt kan och vill engagera sig.
När till exempel en eldsjäl i bokklubben f lyttar hem så riskerar
hela bokklubben att falla om det inte finns någon som kan och
vill ta över.
I avdelningarna med permanenta medlemmar hinner man lära
känna varandra bättre. Man utvecklar en längre vänskap, det är lättare att planera mer långsiktigt och man kan med gemensamma
krafter under längre tid utveckla sin avdelnings karaktär och få
kontinuitet i aktiviteterna.
Jag hoppas att kunna bidra med best practice sharing samt ge fler
medlemmar möjligheten att utöka sina personliga nätverk inom
SWEA utöver de egna avdelningarna. Jag tycker att det är fantastiskt att tekniken nu äntligen har blivit så bra att de digitala mötena
inte längre är den plåga som de var tidigare, med fördröjning mellan
ljud och bild. Nu finns det utmärkta möjligheter för alla att bredda
sina kontaktytor och engagera sig.
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Väldigt mycket förstås, då vänner är en stor och härlig del av livet.
Lokalt är SWEA min svenska familj utomlands, globalt är det som
ett ständigt växande vänskapsträd som grenar ut sig åt alla håll likt
”hela tjocka släkten”.
Vad är viktigast för din region det kommande året och vad
vill du bidra med som RO?

Det viktigaste för mig är att SWEA-medlemmarna känner att deras medlemskap är värdefullt och att de vill fortsätta vara medlemmar i framtiden. Alla aktiviteter passar inte alla. Vi tycker inte alla
lika och vill inte alltid samma sak, så det är viktigt att hitta en balans i vårt programutbud och våra intressegrupper så att alla medlemmar kan känna sig hemma på sitt sätt i sin respektive avdelning.
Jag vill gärna att fler Sweor i MAME-regionen möts genom att
de har samma intressen eller att de sitter på samma poster i sina
lokala styrelser – så att de kan vidga sitt ”SWEA-träd”. Jag hoppas kunna uppmuntra till detta genom att först och främst starta
olika Facebookgrupper för till exempel regionens sekreterare,
kassörer och medlemsansvariga så att de kan mötas och dela tips
och erfarenheter. När de sedan reser till ett Regionmöte eller ett
Världsmöte kanske de redan har några extra vänner.
Vad sysslar du med utanför SWEA?

Bra fråga – ibland undrar man ju helt klart vart dagen tog vägen!
Jag är lite av en hälsonörd så en del tid går till att hålla igång mitt
intresse för hälsa i förebyggande syfte. När jag fyllde femtio tog

jag upp min gamla modellkarriär igen vilket känns både underhållande och lite busigt. Har även två tonårspojkar så det är tur att
man gillar sport och tycker det är kul att gå på många matcher.

MEMA — PIA LASSMANN MENNITI
SWEA Rom (omval 2 år)
Hur började ditt SWEA-engagemang?

Jag har varit med i SWEA jättelänge. När barnen var
små kändes det som att kontakten med svenska kvinnor var extra viktig. Under många år var jag nöjd med
att bara vara medlem. Efter att ha blivit medsläpad till
mitt första Världsmöte i Arizona 2015, av en väldigt
engagerad väninna, förstod jag meningen med SWEA
och hur kul det faktiskt är. Sedan rullade det igång på
allvar. Alla som har möjlighet att delta i ett Världsmöte
eller ett Regionmöte borde verkligen göra det.
Vad har SWEA betytt för dig?

Genom SWEA har jag fått fantastiska väninnor över hela världen.
Jag har rest och upplevt andra Sweors hemländer på ett sätt som jag
kanske inte hade gjort annars. Jag är dessutom alltid uppdaterad på
väder och vind och situationen i hela SWEA-världen, tack vare alla
styrelsemöten.
Vad är viktigast för din region det kommande året och vad
vill du bidra med som RO?

Tillsammans med VEMA och OEMA försöker vi stärka vårt samarbete inom Europa. På så sätt hoppas jag att fler medlemmar får
upp ögonen för det internationella nätverket som vi alla har tillgång till. Vi försöker också uppmuntra till programgrupper utanför de stora städerna för att kunna värva fler medlemmar.
På min önskelista står ett ökat engagemang hos medlemmarna
både vad gäller aktiviteter och styrelsearbetet. Eftersom alla arbetar på frivillig basis behövs det fler Sweor som engagerar sig. En
liten insats är också en insats! Man måste inte sitta i en styrelse om
man inte vill, men man kan hjälpa till där det behövs.
Det ska bli så roligt att få träffa alla på MEMAs Regionmöte i
Luxemburg i höst, innan jag åker och gästar VEMA på deras Regionmöte i Barcelona.
Vad sysslar du med utanför SWEA?

Haha, ibland känns det som om SWEA tar all tid. Utanför SWEA
prioriterar jag naturligtvis familjen. Eftersom vi är utspridda i
olika länder tar det också sin tid. Jag tränar gyrotonic och går långpromenader. Och alla som känner mig vet att jag nästan alltid är
på resande fot.

OAME — HELENA BERGGREN
SWEA Philadelphia (nyval 2 år)
Hur började ditt SWEA-engagemang?

Jag har varit medlem sedan 2012, då jag
efter några år i USA började leta efter andra svenskar runt omkring mig. Jag hade
aldrig hört talas om SWEA utan började
googla på Svenska skolan och Svenska kyrkan och fick då upp SWEA. I början var jag

mest aktiv vid de större festerna som julbord och sommarfester.
Allteftersom jag lärde känna människor i gruppen så blev det
roligare och roligare att medverka. 2018 klev jag in i Philadelphias styrelse som sekreterare och blev ordförande 2019. SWEA
kommer närmare hjärtat när man engagerar sig och lär känna
människor. Det är så jag vill fortsätta även i min nya roll som
regionordförande.
Vad har SWEA betytt för dig?

Det är en trygghet att vara med i SWEA. Vi har en kulturell koppling
till varandra; det är saker som man helt enkelt inte behöver förklara
för en annan Swea, hon förstår! Man kan hitta en mentor, en mammafigur eller syster. Jag älskar att jag har hittat vänner i alla åldrar.
Vad är viktigast för din region det kommande året och vad
vill du bidra med som RO?

Mina avdelningar är otroligt flitiga och duktiga att göra saker för
sina medlemmar så det vill jag alltid stötta. I min roll vill jag hjälpa
till med samarbeten mellan avdelningarna eftersom de har sådan
variation på storlek. Alla har inte kapacitet att göra allt och då är
det fantastiskt att kunna både ge och ta av varandra. Skapa mötesplatser i riktiga livet eller virtuellt för att göra SWEA så tillgängligt
som möjligt för de flesta, samtidigt som man kan hitta fler med
samma intresse. Covid har faktiskt hjälpt oss att samarbeta och
dela med oss av både event och idéer, så det tar jag gärna med mig.
Jag ser också fram emot möjligheten att få skapa något nytt tillsammans med mina avdelningar där intresse finns och att anpassa oss
efter vad medlemmarna önskar. Samtidigt tycker jag också att det
är viktigt att vi fortsätter att sprida den svenska kulturen på nya
och inspirerande sätt.
Vad sysslar du med utanför SWEA?

Utanför SWEA jobbar jag som kvalitetsingenjör inom vindkraftsindustrin. År 2021 startade jag mitt hälso- och fitnessprogram
”The HELSA Method”, där jag hjälper kunder att gå ner i vikt,
må bättre och leva sundare liv. Programmet är i grund och botten baserat på dans, som jag tidigare både tävlat i och tränat ett av
de svenska landslagen i. Det känns fantastiskt kul att nu använda
dansen för att hjälpa människor att må bättre både i kropp och själ.

OEMA — MITA ZELL
SWEA Stockholm (nyval 2 år)
Hur började ditt SWEA-engagemang?

Jag blev medlem i SWEA när jag och min man
Michael bodde i Hong Kong för Handelsbankens
räkning mellan 2008 och 2012. Jag kände redan
till SWEA och inför flytten hittade jag mycket
matnyttig information om vår nya hemstad på
SWEA Hong Kongs hemsida. Det kändes direkt
självklart att bli aktiv medlem.
Vad har SWEA betytt för dig?

SWEA gav mig stöd i en främmande miljö och jag fick roliga och meningsfulla aktiviteter. Jag såg också vilka värdefulla insatser SWEA
gjorde för svenska familjer och därmed för svenskt näringsliv utanför
Sverige. Och framför allt, jag har fått vänner över hela världen.
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Vad är viktigast för din region det kommande året och vad
vill du bidra med som RO?

Min region består av följande nio avdelningar: Athens, Austria,
Basel, Budapest, Genève, Istanbul, München, Stockholm och
Zürich. Jag har hunnit med två styrelsemöten sedan jag tillträdde
den första maj. Det jag känner är viktigast och oerhört glädjande
är den generositet som mina avdelningsordförande visar gentemot
varandra. De delar med sig av stöd, råd, rapporter, speciell kompetens och sina nyhetsbrev.
Jag vill bidra med erfarenheter från Hong Kong, Lissabon och
alla Världsmöten och Regionmöten som jag har haft glädjen att delta
i. Uppdraget som medlem i SWEA Internationals styrelse är mycket
intressant och lärorikt och ger en ny dimension på ansvaret som vi
har: att förvalta och vidareutveckla den fantastiska organisation som
SWEA är.
Vad sysslar du med utanför SWEA?

Vi har flyttat hem till Stockholm från Lissabon efter tio underbara
år där. Vi har en stor och växande familj och det är ovärderligt att
få knyta an till våra hittills sex barnbarns-flickor. Musik, balett,
fritidshuset, sjöliv, resor och en god vänkrets ägnar jag mig också
gärna åt.

VAME — URSULA HULTQVIST
SWEA San Francisco (nyval 2 år)
Hur började ditt SWEA-engagemang?

Jag läste min MBA på Hawaii Pacific University i
Honolulu när jag en dag träffade en svensk tjej på
stranden i Waikiki. Hon bjöd med mig på det som
skulle bli mitt allra första SWEA-event. Jag minns
att jag efteråt tänkte ”Wow... om det här är SWEA
så måste jag ju bara vara med. Vilka coola damer!”
Jag tyckte det var väldigt berikande och inspirerande att få höra allas spännande livshistorier. Kvällens värdinna bodde i ett sagolikt vackert hus där
man inte kunde urskilja var huset slutade och den
gigantiska terrassen med havsutsikt började. Vi åt
och drack gott och avslutade kvällen med att läsa av energinivån på
våra auror. Jag stod som förstummad och tänkte att det här är verkligen en riktig high-tech-organisation, bäst att jag läser på lite inför
nästa träff. Det var drygt 20 år sedan som jag fick denna fantastiska
introduktion till SWEA.
Vad har SWEA betytt för dig?

SWEA är en underbar, global organisation som verkligen erbjuder
världsvid vänskap. Jag tror att vi Sweor förstår varandra på ett unikt
sätt. Vi är ju svenska långt in i hjärtat, men vi har också blivit en del av
ett annat land och en annan kultur genom åren. Som utlandssvensk
och Swea så känner vi oss hemma i varandras sällskap. Jag tror många
av oss har fått en bonusfamilj ute i världen som till stor del skapats
med hjälp av SWEA.
Vad är viktigast för din region det kommande året och vad
vill du bidra med som RO?

Jag hoppas kunna stärka vårt samarbete inom VAME, men är också nyfiken på ett USA-samarbete inom SWEA. Vi är tre regioner
här i USA och nu när vi har hittat varandra i den digitala världen
så finns det många möjligheter att skapa event och olika typer av

16

samarbeten som når många fler. Jag har länge velat starta en ny typ
av mammagrupp för mammor och deras tonåringar. Vi kan alla
hjälpa varandra till exempel med frågor som rör studier i Sverige för
våra ungdomar. Vi kan genom vårt professionella nätverk i SWEA
Professional koppla in ungdomarna och hjälpa till med att erbjuda
dem praktikplatser runtom i världen. Detta är också en möjlighet
för våra ungdomar att finna nya vänner med liknande uppväxt och
bakgrund. Det är en idé som gror i mitt huvud just nu.
Vad sysslar du med utanför SWEA?

Jag jobbar med marknadsföring inom filantropi och nonprofit i
USA. Jag jobbar för Silicon Valley Community Foundation där vi
årligen ger cirka 2 miljarder USD till välgörenhet. Jag älskar att
resa och har en dröm att jag någon gång ska göra en SWEA-jordenruntresa där jag besöker SWEAs alla avdelningar!

VEMA — AGNETHA HESSELIUS
SWEA Barcelona (omval 2 år)
Hur började ditt SWEA-engagemang?

Min första kontakt med SWEA var 1994 på
Mallorca – sedan dröjde det ända till hösten
2015 då jag blev medlem i Barcelona. När jag som
ny medlem tillfrågades om jag kunde tänka mig
att bli avdelningsordförande var det med skräckblandad glädje jag svarade ja. Efter fyra roliga
år som AO kändes det naturligt att söka ROposten, som jag stortrivs i – den är som klippt
och skuren för mig. Jag rekommenderar varmt
alla att söka uppdrag inom SWEA, på lokal eller
internationell nivå. Styrelse- och kommittéarbete är inte bara roligt
utan också meriterande i ditt CV.
Vad har SWEA betytt för dig?

Jag känner en enorm tacksamhet till SWEA som har kommit att
betyda oerhört mycket i mitt liv. Det är så berikande att samarbeta
med kompetenta och fantastiska kvinnor, i avdelningarna och på
internationell nivå, för ett ändamål som förenar oss och som vi alla
är stolta över.
Vad är viktigast för din region det kommande året och vad
vill du bidra med som RO?

I VEMA kämpar vi med att få in yngre medlemmar i styrelserna
och då är det viktigt att förenkla styrelsearbetet; det får inte vara
onödigt tidskrävande och kännas tungt och byråkratiskt. Vi delar med oss av verktyg och mallar för att undvika att hjulet måste
uppfinnas gång på gång.
I mitt ledarskap arbetar jag med att öka systerskapet och gemenskapen avdelningarna och regionerna emellan. Våra styrelsemöten är ett forum för utbildning och utbyte av erfarenheter och
idéer. Gruppen är väl sammansvetsad och bjuder på stimulerande
diskussioner med högt i tak.
Vad sysslar du med utanför SWEA?

Jag har slutat att yrkesarbeta, så mycket tid läggs på SWEA. Mitt
yrke inom hotell- och restaurangbranschen är numera min hobby.
Miguel, min man, och jag älskar att resa men också att äta gott så
därför väljs resmålen oftast efter det gastronomiska utbudet. Vi är
riktiga foodies! F

KRÖNIKAN
AV M A L I N L A G E R • S W E A S T O C K H O L M

QR-KODERNA TAR ÖVER BÅDE LIVET
OCH DÖDEN!
Min första utlandsresa efter pandemin gick till Mallorca och det
var underbart med ett miljöombyte! Den digitala uppgraderingen
på restaurangerna var dock mindre trevlig. Servitören frågade om
jag var redo att beställa, men jag hade ju inte ens fått menyn.
”Jo, du har den på bordet”, svarade han.
Va? Jag tittade på bordet där det endast stod ett servettställ och
salt. Skojade han?
”Men du har den. Där! Skanna QR-koden så hittar du vår
meny”, utbrast han och såg
på mig som om jag var både
analfabet och född igår.
Och då såg jag ett litet klistermärke med en QR-kod.
Men hur skulle jag veta
att den lilla dekalen var
ställföreträdande meny? Jag
skannade den och fick upp
menyn som var i en minimal fontstorlek. Efter att ha förstorat
och skrollat bilden fram och tillbaka kunde jag äntligen beställa.
Tyvärr blev jag snabbt varse att detta förfarande var mer eller mindre
standard, för det var ett evigt skannande av QR-koder, vilket försämrade upplevelsen.
QR står för Quick Response och koden uppfanns i Japan redan 1995.
De digitala QR-menyerna togs fram under pandemin av hygieniska
skäl för att pappersmenyerna inte skulle sprida coronaviruset.
Okej, det var kanske smart då, men med tanke på att Spanien nu
har höga vaccinationstal och att handspriten är lättillgänglig kan
man väl fasa ut det digitala? Jag kände mig inte lika välkommen

av en ”maskinläsbar optisk etikett” som av en leende servitör med
menyer i handen.
QR-koderna gör restaurangbesöket till en upplevelse utan social
kontakt. Alla måste ta upp sin smarttelefon och skanna koden
och vid det här laget vet vi vad en telefon i handen innebär – man
försvinner in i den digitala världen. Pip, swish och pling och det
rasslar in notiser och meddelanden. När servitrisen ska ta upp
beställningen inser man att man glömt att läsa menyn! Det är
sorgligt att se hur folk sitter
med näsorna i telefonerna istället för att prata med varandra.
I en provhytt här i Sverige såg
jag en dekal som meddelade
att köpreglerna fanns att läsa
om man skannade QR-koden.
Istället för att upplysa om att de
exempelvis har 30 dagars bytesrätt, så valde denna klädkedja
att skylta med en QR-kod.
Vill de inte ha snabb ruljangs i
provhytterna? Ska man skanna QR-koden är det ju som bekant lätt
hänt att telefonen fångar en med annat.
I Japan och Uruguay har man sedan länge QR-koder även på gravstenar! Denna trend har nu nått Sverige där sörjande människor uppmanas att köpa en vädertålig QR-kod att fästa på gravstenen. Koden kan
länka till en minnessida eller till små filmer om den bortgångne.
En fin tanke, men det känns som att QR-koderna tar över både
vardagen och livet efter detta. I tider när naturkatastrofer såväl
som krigförande ledare kan slå ut både ström och internet är det
kanske lämpligare att göra världen mer analog än digital. Kanhända blir bildstenar framtidens melodi! F

SWEAs RUMSFÖRMEDLING
Läs mer via länken
sweaarkiv.org/medlem/rumsformedling-2
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SWEA Torontos jubileum
DET HÄNDER MYCKET PÅ 40 ÅR
AV L I S A Q U O N D A M A T T E O • S W E A T O R O N T O

Skratten rungade, glasen klirrade och SWEA-sången lyfte nästan taket på restaurangen när SWEA Toronto
firade sitt 40-årsjubileum i mitten av maj. AO Lisa Quondamatteo berättar om avdelningens historia.

årens lopp. Vi har haft skidlopp och löpartävlingar, hantverksgruppen Stick & Drick, Smaklökarna (som går på restaurang),
Kulturskuttet (som besöker muséer och utställningar) samt
filmklubb och flera bokklubbar. SWEA Care och SWEA Art är
också grupper som nyligen kommit igång.
Vi har anordnat fester, konserter, modevisningar, haft besök
av både kungligheter och kändisar, bland annat Lill Lindfors som
uppträdde på vårt 25-årsjubileum. Ja, listan är lång och jag skulle
kunna göra den mycket längre. Det händer en hel del på 40 år!
Vissa saker är vi speciellt stolta över och jag ber om överseende
om jag skryter lite – det är väl ok när man fyller 40? Redan första
året startade vi några evenemang som lever än idag.
Till exempel grundade vi Svenska skolan i Toronto. Skolan
lever vidare, men drivs nu separat från SWEA. Dessutom började
en grupp folkdansare uppträda för att Sweorna ville ha underhållning på sin julmarknad. Nu för tiden heter gruppen Toronto

ALLA FOTON AV JOANNA HELLI

Lunchfesten var en jublande succé när ett 70-tal TorontoSweor njöt extra av att kunna umgås efter ett par år med strikta
covidrestriktioner i Kanada. Festen bjöd på bubbel, fantastisk
mat, lotteri, sång, tal och hälsningar från när och fjärran.
Många av våra före detta ordförande fanns på plats, vilket gjorde
festen extra högtidlig. Rummet var fyllt med blommor och vi avslutade festen traditionellt och stämningsfullt med att sjunga ”Den
blomstertid nu kommer” eftersom sommaren stod för dörren här i
kanadensiska Ontario.
Det var i januari 1982 som Agneta Nilsson kom till Toronto,
mitt i en frostig snöstorm, och berättade för ett 60-tal svenskor
om den nya föreningen som hon hade startat i Los Angeles. Senare
samma månad höll Torontotjejerna sitt första årsmöte och blev officiellt den första SWEA-avdelningen utanför USA – och därmed
uppstod SWEA International.
SWEA Toronto har varit en mycket aktiv avdelning under

Jubileumslunch på Blu Ristorante i Toronto
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Swedish Folkdancers and Singers (TSFS).
Sedan är det julmarknaden, Swedish Christmas Fair, som började 1982 och redan från början var en stor succé. Julmarknaden
har fortsatt att växa och vi har mellan 7 000 och 9 000 besökare
under de två dagarna varje år. Den är idag en av de största svenska
julmarknaderna i världen utanför Sverige.
Den sista punkten på min skrytlista är våra stipendier. Redan
1986 delade vi ut det första och har sedan dess delat ut stipendier
till cirka 150 ungdomar som studerar på universitet i Ontario
och ska plugga i Sverige under en tid. Det totala värdet är nästan
300 000 kanadensiska dollar. I år delade vi ut 20 000 dollar
(motsvarande knappt 160 000 kr) till tio elever under svenska
ambassadens nationaldagsfirande i Toronto.
Som ni ser har SWEA Toronto åstadkommit mycket under
sina 40 år. Kan ni föreställa er vad vi kommer att hitta på de
kommande 40? F

AO Lisa Quondamatteo

SWEA-SÅNGEN
Melodi: Flickorna i Småland.
Texten skrevs av Louise Enhörning 1991. Louise var Toronto-Swea
samt SWEAs tredje internationella ordförande.
Från lingonröda tuvor och från villande mo
vi vände bort och valde att i vida världen bo.
Vårt Sverige-minne vårdar vi i nya länders famn
och rötterna vi värnar om och SWEA är vårt namn!
Här är Sweor ifrån öster, här är Sweor ifrån väst,
här är Sweor ifrån söder och från norr på denna fest.
Med kultur och tradition, musik och böcker, mat och dans,
svenska rotsystemet odlar vi med SWEAs assistans.
Till lingonröda tuvor och till villande mo
går tankarna från fjärran land där vi har valt att bo.
Om längtan hem känns svidande, och vi behöver få
en lindring av vårt lidande, vi kan till SWEA gå...
Ja, visst kan Sweorna i söder, visst kan Sweorna i öst,
visst kan Sweorna i norr och väst ge uppmuntran och tröst.
Med vårt nätverk till varandra ger vi hjälp och stöd och råd
och kring jordens riken spinner vi en blågul SWEA-tråd!
Med lingonröda tuvor och med villande mo,
i minnet kan vi var som helst i vida världen bo.
Och när man är en Swea så känns vägen mindre lång
till Sverige när vi samlas här och brister ut i sång.
Ja, här är Sweor ifrån söder, här är Sweor ifrån norr,
här är Sweor ifrån väster och från öst kring dessa bord.
Vad vore livet utan SWEA, ja, den tanken vore svår!
Låt oss hurra nu för SWEA, SWEA leve hundra år!
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Ingrid passar på att andas
lite sjöluft ovanför masken

Ny regionordförande mitt
under pandemin
AV I N G R I D R E I N L I • R E G I O N O R D F Ö R A N D E A S O C

Hur är det att komma som ny ordförande i en region
som fortfarande lever med pandemirestriktioner?
Ingrid Reinli delar med sig av sina erfarenheter.
I början av februari togs alla pandemirestriktioner bort i Danmark och Sverige och andra EU-länder följde tätt efter. Här i ASOC
(Region Asien/Oceanien) följde vi på Facebook hur folk reste ner till Alperna för att
åka skidor utan några speciella krav eller
hinder. Det var nästan chockartat när vår
verklighet i Asien såg helt annorlunda ut.
Rutinen att alltid sätta på ansiktsmasken
innan man lämnar hemmet sitter nu som

Leverans av förnödenheter till SWEA-kompisen
Andrea under karantän på hotell Dorsett
Wanchai

Långa köer till covidtester i Central,
Hong Kong
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gjuten. Den som inte bär munskydd riskerar 5 000 HKD (cirka 6 000 SEK) i böter.
QR-koder finns som krav för inträde på de
flesta restauranger; temperaturmätare och
desinficeringsvätska tillhör vardagen. De
förhatliga plexiglasen som förhindrar att
fler än två personer kan äta tillsammans vid
restaurangborden finns kvar.
Kinas stränga regler, som även omfattar
Hong Kong, har skapat svårigheter i vardagen. Karantänreglerna i Hong Kong har
lättat under senare tid, så när detta skrivs
är hotellkarantänen bara en vecka. I Kina
är läget tuffare, med Shanghai i lockdown
sedan flera veckor tillbaka. Samtidigt har
Kinas mest trafikerade flygplats i Shanghai
stängts ner ordentligt och endast 28 flyg
landade eller startade den 30 mars, mot ett
dagligt genomsnitt av 892 flyg en vanlig dag
under 2021. Även containerhamnen, den
största i världen, är paralyserad.
Det går inte att resa mellan olika städer
och många expats väljer att inte ens planera sommarsemester i Europa på grund av
extremt dyra flygbiljetter. Dessutom finns
risken att inte kunna komma tillbaka i tid
till jobbet eller skolan i Kina.
Mellan Hong Kong och Macau är gränsen fortsatt stängd. Japan har börjat öppna
upp men har strikta inresekrav – negativt
PCR-test och vaccinationsintyg – men
karantänkraven är borta. Thailand och
Malaysia har under våren äntligen öppnat
upp med mindre strikta restriktioner.
De stränga karantänreglerna gjorde att
endast tio personer från hela ASOC deltog
på Världsmötet i Florida i våras. Det är inte
lätt att resa när man måste balansera tid
och pengar för jobb och Sverige-semester.
Många avdelningar inom ASOC
har fått avboka aktiviteter när plötsliga
förändringar i covidreglerna satt stopp
för planerna. Bara indikationen om att
reglerna kommer att ändras ett visst datum har gjort att många avdelningar inte

tycker det är värt att ens försöka.
På grund av begränsade mötestillfällen
berättar också flera avdelningar att medlemmarna vill prioritera andra aktiviteter i stället för SWEA. Det finns ett uppdämt behov
av att träffa familj och vänner. En del har
passat på att göra längre Sverigeresor i sommar eftersom man inte har kunnat besöka
familj och vänner på flera år. Det finns också
inplanerade höstlovsbesök till Asien i oktober eftersom de inte heller har kunnat genomföras sedan en längre tid.
När våra vanliga aktiviteter har hindrats
så har det glädjande nog blivit fler möjligheter
att träffas digitalt. Många avdelningar har
upptäckt möjligheten att nå en större krets av
medlemmar genom att bjuda in andra avdelningar till utbildningstillfällen. Till exempel
bjöd SAC (Sydney/Adelaide/Canberra) in
till ett möte med en fotograf som lärde ut hur
man tar bättre bilder med sin smartphone. Så
länge tidszonerna inte skiljer sig för mycket
åt fungerar digitala möten alldeles utmärkt.
I Hong Kong fortsatte man med sina
uppskattade tisdags-vandringar som vanligt, även när restriktionerna var så illa att
man bara fick vara två personer i grupp
utomhus. Då såg man till att åka till starten
enskilt och låtsas stöta på varandra spontant på vandringsspåret.
Det är tur att det går att träffas digitalt
och genomföra våra möten nu när tekniken
är tillförlitlig. Det är dock betydligt roligare
att ses i verkliga livet, så vi hoppas på lättare
umgängesmöjligheter under hösten! F

ASOC har 10 avdelningar i Asien
och Oceanien med cirka 450 medlemmar totalt. Avdelningarna är mellan 3 och 34 år gamla. Regionordförande sedan 1 mars 2022 är Ingrid
Reinli i SWEA Hong Kong.

SWEA Global
håller
kontakten
via Zoom
AV E V A S T E I N B A C H
S W E A I N T E R NAT IO NA L S V I C E O R D F Ö R A N D E

S

WEA Global grundades 2015 och är avdelningen för oss
Sweor som bor där det inte finns någon lokal SWEAavdelning på nära håll.
Vi är en liten grupp men vi är fullvärdiga SWEA-medlemmar
som kan ta del av SWEAs fantastiska globala nätverk. Vi kan gå på
aktiviteter om vi besöker platser där SWEA finns och vi kan åka på
Region- och Världsmöten. Vi kan också delta i online-aktiviteter
som SWEA Internationals webbinarier, ta del av SWEAs alla
interna kommunikationskanaler, som t.ex. nyhetsbrevet, och alla
Facebookgrupper inom SWEA International.
Vi som är medlemmar i SWEA Global finns spridda över hela
världen, från Hawaii i väster till Shanghai i öster. Alla dessa kvinnor har fantastiska bakgrunder och livshistorier.
Det senaste halvåret har vi blivit alltmer aktiva inom avdelningen. Vi har en egen Facebookgrupp och vi träffas på Zoom
en gång i månaden. Vi tycker det är viktigt att även vi håller
kontakten med varandra och på så sätt känner oss inkluderade i
SWEA-gemenskapen.
På våra Zoom-träffar pratar vi en hel del om situationen med

pandemin. Vi bor ju i olika världsdelar med olika regler och förhållningssätt till coronan. Marija Borenius i Shanghai, exempelvis,
har haft det tufft med flera lockdowns och många regler som de
måste följa.
Flera av SWEA Global-medlemmarna är väldigt konstintresserade och är själva konstnärer. Därför blir det också diskussioner om
SWEA Art och alla fina webbinarier och kurser de erbjuder.
Några av oss fick möjlighet att träffas på riktigt under den härliga Sverigemiddagen i Malmö i augusti, vilket var väldigt trevligt.
Om du är på väg att flytta till en plats där SWEA inte finns
lokalt – gå med i SWEA Global! F

Har du frågor eller tankar – kontakta gärna mig!
Eva Steinbach, vicepresident@swea.org
SWEA Global har en egen Facebookgrupp:
www.facebook.com/groups/1098412174289757

Översta raden från vänster
Eva Steinbach (Riyadh),
Camilla Davidsson (Bangkok/
Paris), Kerstin Nilsson (Gullbrandstorp). Mellersta raden
Marija Borenius (Shanghai),
Veronica Strandell (Stuttgart),
Lena Gensollen (Bretagne)
samt nedre raden Sidsel Cook
(Sollebrunn).
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AKTUELL KULTUR
online

ArkDes virtuella museum
ArkDes på Skeppsholmen i Stockholm är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design med en samling på fyra miljoner objekt. Det är både ett museum och
ett kunskapscenter som numera även erbjuder ett virtuellt museum med vernissager,
filmer och digitala utställningsrum.
www.arkdes.se/ditt-digitala-besok/

EMMA FREDRIKSSON, WIKIMEDIA COMMONS

AV E V A W I S S T I N G • F O R U M S R E D A K T Ö R

Norrlandsoperan på NO Play

Norrköpings Symfoniorkesters digitala scen
1912 grundades Norrköpings Symfoniorkester, som idag har 85 musiker och
två hemmascener: De Geerhallen i Norrköping och Crusellhallen i Linköping.
Orkestern erbjuder ett stort antal föreställningar via sin digitala scen, med allt från
orkesterkonserter till kammarmusik och duetter.
www.norrkopingssymfoniorkester.se/orkestern/aktuellt/sons-digitala-scen

CALLE SL ÄT TENGREN_SON

MALIN GRÖNBORG

Sedan starten 1974 har Norrlandsoperan utvecklats till ett scenkonsthus för hela
regionen, med bland annat symfoniorkester, opera, dans och även ett rum för samtida
konst. På NO Play erbjuds även en blandning av intervjuer, tillbakablickar och besök
bakom kulisserna.
www.norrlandsoperan.se/play/

Virtuell Hamlet på Kulturhuset i Stockholm

Bokmässan Play
Genom Bokmässan Play kan du var som helst i världen ta del av den populära
bokmässan i Göteborg. Du kan följa över 200 av mässans seminarier och scenframträdanden i direktsändning den 22–25 september, eller titta på dem i efterhand. Mer information om programutbud och priser hittar du på Bokmässans
webbsida.
www.bokmassan.se/hem/play/om-bokmassan-play/

SVT

Svenska mästare
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Mästaren är en programserie på SVT, där svenska kulturskapare berättar om sina
erfarenheter och delar med sig av tips kring inspiration och kreativitet. Den senaste
säsongen presenterar bland annat rapparen och antirasisten Iman Silvan, skådespelaren och regissören Sissela Kyle samt dansaren och koreografen Karl Dyall.
www.svtplay.se/mastaren

JOHANNES JANSSON_WIKIMEDIA COMMONS

JOHAN STIGHOLT

Kulturhuset i Stockholm har många scener – men erbjuder även bland annat digitala teatersamtal samt den virtuella teaterföreställningen Hamlet på 24 minuter av
Andreas Kundler, med Carlos Romero Cruz som Hamlet och Matilda Ragnerstam
som Ofelia.
www.kulturhusetstadsteatern.se/teater/hamlet-pa-24-minuter

SWEA Art firar 20 år!
AV M A R G A R E T A N I L S O N • S W E A K Ö L N / B O N N

SWEAs allra första intressegrupp startade i oktober 2002 med
en utställning i samband med MEMAs regionmöte i Paris. Här
berättar Margareta Nilson från SWEA Arts styrgrupp både om
intressegruppens historia och planerna för höstens firande.
Det var Gabriella Legillon och
SWEA Paris som tog initiativet
till SWEA Art. Tillsammans
med Christina Måneskiöld och
några andra Sweor satte de fart
på idén, kontaktade SWEA International och fick klartecken
från internationella styrelsen.
Juridiska frågor, t.ex. rörande
försäljning av konstverk, behövde
lösas och SWEA Art fick en egen
logotyp.
Sedan dess har det blivit ett
dussintal internationella utställningar
i samarbete med bl.a. Svenska kyrkan
eller i samband med olika SWEA-möten.
Tidigt började man erbjuda workshops, där
kreativa Sweor kunde träffas och skapa under
några dagar. I början träffades man i Bohuslän, sedan även i spanska Torredembarra och
vid Moselfloden.
Men så kom coronan och alla fysiska
möten och utställningar fick ställas in. Pandemin gav dock SWEA Art en oväntad
energi. Med utmaningar att skapa konst på
olika teman som resulterade i virtuella utställningar var det möjligt att aktivera många
fler Sweor än vid fysiska utställningar. Vid
det här laget har det blivit 12 internetutställningar med mellan 50 och 120 bidrag.
Likaså måste alla workshops ställas in.
I stället kom SWEA Arts webbinarier om

teckning, akvarell- och
akrylmåleri, textilkonst
och fotografi. Det har
blivit nio webbinarier
hittills och även här har
många fler Sweor kunnat delta än vad som
varit möjligt i fysiska
workshops.
Framöver hoppas
SWEA Art kunna
fortsätta både med
fysiska och virtuella
aktiviteter. För visst
är det roligt att kunna träffas i verkliga livet
även om internet och Zoom ger fantastiska
möjligheter att uppleva kreativitet och gemenskap över hela världen.
Nu när SWEA Art fyller 20 år har
intressegruppen fått en klar struktur. En
internationell styrgrupp med Christina
Måneskiöld (SWEA Belgium), Gabriella
Legillon (SWEA Rivieran), Margareta Nilson (SWEA Köln/Bonn), Leslie Dahlqvist
(SWEA New York) och webbansvarig Camilla Davidsson (SWEA Global) planerar
och organiserar aktiviteterna på global nivå.
Det finns ett nätverk av kontaktpersoner i
SWEA-avdelningar runt om i världen som
träffas ungefär tre gånger om året via Zoom
och utbyter idéer och erfarenheter. Cirka 350
Sweor är registrerade i SWEA Arts slutna

Världsvid vänskap av Berit Sundahl, SWEA Berlin

Facebookgrupp. Det finns inget formellt krav
för medlemskap i SWEA Art, utan alla
intresserade Sweor är välkomna!
Hur skall vi då fira SWEA Art 20 år?
Styrgruppen föreslår att alla SWEAavdelningar planerar en konstaktivitet i
oktober 2022. Det kan vara en konstfest,
en workshop, en utställning eller vad som
helst. Kreativiteten sätter inga gränser.
Även om inte alla SWEA-avdelningar har
en SWEA Art-grupp finns det säkerligen
kreativa Sweor överallt – Sweor som kan
och vill ta tag i detta.
Avdelningarna ombeds att berätta om
sina konstfestligheter för ett kommande
reportage i SWEA Forum. Givetvis dokumenteras firandet även på SWEA Arts
hemsida. Vi hoppas att aktivera och motivera
ännu fler Sweor att leva ut sin kreativitet! F

Margareta Nilson, SWEA Köln/Bonn,
skriver för Forum sedan 2021 och tycker om
konst, kultur och natur och älskar att gå långa
promenader med sin skissbok. Margareta är
aktiv i SWEA Art och du hittar hennes konst
på: www.margaretartist.com
Alla Sweor välkomnas till Facebookgruppen SWEA Art! SWEA Art på
Instagram: @swea.art SWEA Arts
webbsida: www.art.swea.org

SWEA Art föreslår att alla
SWEA-avdelningar firar
SWEA Arts 20-årsjubileum genom att planera
en konstaktivitet i oktober
2022.

Akvarell-webbinarium med Christina Måneskiöld 2021

Workshop i Torredembarra 2018
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SWEA-PODDEN

LIVET SOM SVENSK UTOMLANDS
Varannan onsdag kommer ett nytt avsnitt av SWEA-podden:
www.swea.org/vara-kanaler/swea-podden-start/
Du hittar SWEA-podden på Spotify, Acast, Apple Podcasts, Google Podcasts och andra
ställen där poddar finns. Prenumerera, dela vidare och ge oss gärna ett betyg i din
podd-app. Podden är öppen för alla att lyssna på!
PODDTIPS 1

Entreprenören och modellen Victoria Silvstedt är en mångsysslare med otroligt driv. Här berättar hon om modellkarriären,
träningen, investeringarna, välgörenhetsarbetet och mycket mer.

Emilie Goller

PODDTIPS 2

Emilie Goller berättar om Röda Korsets historia och
om sitt arbete för organisationen i Wien, Bryssel, Sverige,
Nordkorea, Genève och Rom. Vi kommer också in på hur
vi alla kan hjälpa Röda Korset i Ukrainakrisen.
Victoria Silvstedt

PODDTIPS 3

Författaren och orkesterinspicienten Mi Karlsson Bergkvist
från SWEA Stockholm delar med sig av vad skrivandet betyder för
henne. Hon har bland annat bott i Australien, Singapore och Abu
Dhabi och har råd och tips för den som flyttar till ett nytt land.

För intervjuer och produktion står Anna Gustafson
Bril, Maria Jacky, Ann-Sofie Berg, Malin Svantesson, Stina Bergh Palo och Anna Frick. Har du tips på
intervjupersoner eller är du intresserad av att bli en i
teamet? Hör av dig till oss! sweapodden@gmail.com

24

Mi Karlssson Bergkvist

LOUISE TRENDSPANAR
AV L O U I S E J A N S S O N • S W E A M A R B E L L A

En titt på höstens
och vinterns trender
Trender inom mode brukar gå i tjugoårscykler och nu är det tiden kring senaste millennieskiftet som
ger oss inspiration igen. Kommer du ihåg vilka kläder du bar då?
För mig känns slutet av 90-talet och början på det nya seklet lite
anonymt när det gäller kläder. Men en sak som jag minns väl är de
låga jeansmidjorna som nu är tillbaka. Men modet är tack och lov
ingen lag och jag ger inte upp mina höga jeans i första taget.
Om vi tittar ännu längre tillbaka i tiden så inspireras vi av det glada
20-talet, the Roaring Twenties, även om festen lite grann kommit av
sig av förklarliga skäl. Det blev inte den smällkaramell av glitter och
glamour som vi hade förväntat oss när pandemin var över. Det är
ett mer nedtonat och i vissa fall allvarsamt mode som vi ser.
Demna Gvasalia, chefsdesigner på anrika modehuset Balenciaga,
hade en dramatisk inramning av sin visning med en fejkad snöstorm, där modellerna såg ut att kämpa sig fram på catwalken.
Ett inlägg i miljödebatten enligt honom själv, men visningen
kom att utspela sig samtidigt som krigsutbrottet i Europa och
gav ett dubbelt allvarsamt budskap. Modellerna bar i princip
uteslutande svarta kläder, där silhuetterna var allt från oversized
med mycket volym och poweraxlar till mer figurnära och långa
svepande linjer.
Färgmässigt ser vi mycket svarta respektive vita kombinationer

men naturligtvis finns färg med i bilden, som exempelvis hos
Valentino som också valde att hålla sin visning monokrom, i en
och samma färg: chockrosa. Det visar att de knalliga färgerna
håller i sig, där även rött och lila tar plats. Den nedtonade beigeskalan hänger också med och är fin som komplement till de djärvare färgerna. Du vet väl att det finns en beige färg till alla? Det
gäller bara att först ta reda på om man är kall eller varm i sina
toner och sedan leta upp en beige nyans därefter.
Vad hände egentligen med festen och det glada 20-talet? Ja, helt
kom den inte av sig, utan vi ser tydliga influenser i modet där art
deco, paljetter, fransar och flapperklänningar tar plats. Vi får se
hur länge trenden håller i sig, men glamouren skänker en stunds
verklighetsflykt i oroliga tider.
Även inom skomodet ser vi partyhumör på topp med en återgång
till skyhöga klackar och platåskor som kliver fram. Platåskon såg
dagens ljus för första gången i mitten av 40-talet, mitt under brinnande världskrig. Sulan var då tillverkad av kork, ett material som
var billigt och tillgängligt under en tid av ransonering. Ett exempel
på längtan efter flärd och att trender växer fram under såväl bättre
som sämre tider. F

ANDRA TRENDER ATT HÅLLA ÖGONEN PÅ
UNDER HÖSTEN OCH VINTERN:
BIKERMODET – även om du inte kör motorcykel så kan det gärna få se ut som att du
gör det. Säkraste kortet är svarta skinnjackan som funkar till det mesta.
STOOORA ARMBAND – gärna lager på lager. Det är också fint att blanda olika
material, som trä och olika metaller.
MARKERADE MIDJOR – det kan vara allt från breda bälten eller tunna skärp till en
tröja som är knuten kring midjan.
INSPIRATION FRÅN SKOLUNIFORMEN – komplett med skjorta, slips och kjol.
BYXOR MED VIDD OCH FRONTVECK – á la Katherine Hepburn.
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HÄR HITTAR DU SWEA I SOCIALA MEDIER!

MÖT SWEORNA SOM SKÖTER VÅRA SOCIALA MEDIER
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Helén Wannheden, SWEA Malmö

Malin Kågeman, SWEA Marbella

Jag kommer från en bakgrund inom media och
kommunikation och tog nyligen över ansvaret för
SWEA Internationals sociala medier. Jag har alltid varit
road av formgivning, design, layout och fotografering
och har öga för både detalj och helhet.
De senaste 20 åren har jag bott i Australien
men återvände 2020 på grund av pandemin till
min hemstad Malmö. Tidigare har jag varit
kommunikationsansvarig i SWEA Sydney Adelaide
Canberra och SWEA
Malmö. Jag är gift och
har tre vuxna söner.
Mitt intresse
för sociala medier
började när Facebook
exploderade 2008 och
bidrog till att förändra
hur vi kommunicerar.
Idag behövs inga
mediekampanjer för
att nå ut, utan alla kan
vara sin egen regissör
och välja hur man
profilerar sig – som
privatperson såväl
som företrädare för en organisation.
Sociala medier har synliggjort SWEA och fört våra
medlemmar närmare varandra. Vi ska fortsätta den
resan med tydlighet i budskap och tonalitet och våga
engagera mer och fler. Jag känner mig hedrad att få
vara med på det tåget!

Jag bor med min familj i Miraflores, Mijas Costa,
sedan september 2019 och gick med i SWEA i hopp
om att träffa nya människor och knyta nya kontakter.
Idag är jag ansvarig för
webb, sociala medier
och är vice ordförande
i avdelningen.
I Sverige arbetade
jag med friskvård,
hälsa och träning
i olika former. Jag
jobbade även med
HR, administration,
ekonomi och
försäljning samt har
erfarenhet av att jobba
i ideella organisationer.
Jag har tidigare bott i
USA och hade då förmånen att resa över hela världen
tack vare min mans yrke. Här i Spanien jobbar jag
som hälsocoach i egen regi. På fritiden ägnar jag
mig mer än gärna åt träning och fysisk aktivitet i
de flesta former! Andra intressen är resor, trädgård,
fotografering och inredning.
Jag kom in på det här med sociala medier genom
mitt intresse för form och bild. Jag tycker också
att det är väldigt roligt att hålla mig à jour med vad
som händer i de olika avdelningarna, liksom att
ha förmånen att vara en del i SWEA Internationals
kommunikation utåt.

Vill du vara med och utveckla SWEA Internationals sociala medier?
Mejla websocialmedia@swea.org

INSTAGRAM
@sweainternational för information från SWEA
International och inspiration från olika avdelningar.
@sweasverigemiddagen med allt från
Sverigemiddagen som gick av stapeln i Malmö
den 10 – 12 augusti.
@sweavm med allt från Världsmötet i Fort
Lauderdale den 28 april till 1 maj.

SWEA PROFESSIONAL VÄRLDEN
är en Facebookgrupp för Sweor om allt som har
med arbetsliv att göra.
www.facebook.com/groups/
sweaprofessionalvarlden
SWEAS ANSLAGSTAVLA
är en Facebookgrupp där Sweor i hela världen kan
sälja/köpa, hyra/hyra ut eller annonsera om nästan
vad som helst. www.facebook.com/groups/sweas.
anslagstavla

LINKEDIN
SWEA INTERNATIONAL
med officiella SWEA-nyheter.
SWEA PROFESSIONAL
är en sluten grupp för alla Sweor om karriär och
professionell verksamhet.

SWEA REDAKTIONSGRUPP
är en Facebookgrupp för Sweor som vill dela tips
och frågor om arbete med text, bild eller layout.
www.facebook.com/groups/swearedaktionsgrupp
SWEA ART
är en Facebookgrupp för Sweor som är konstnärer
eller konstintresserade.
www.facebook.com/groups/swea.art
SWEA SKRIVER
är en Facebookgrupp för Sweor som är
intresserade av skrivande på svenska.
www.facebook.com/groups/swea.skriver

FACEBOOK
SWEA INTERNATIONAL
är en öppen Facebooksida med officiell information
från SWEA International.
www.facebook.com/SweaInternational/
SWEA VÄRLDEN
är vår största Facebookgrupp där du som är
medlem i SWEA får information om allt som är
SWEA-relaterat över hela världen.
www.facebook.com/groups/SWEAvarld

SWEA BUS DISKUSSION
är en Facebookgrupp för Sweor som är
intresserade av barnuppfostran utomlands och
svenska språket.
www.facebook.com/groups/sweabus
SWEA SVERIGEMIDDAGEN
är en Facebookgrupp om allt som rör
Sverigemiddagen.
www.facebook.com/sweasverigemiddagen
SWEA VÄRLDSMÖTE
är en Facebookgrupp om allt som rör Världsmötet.
www.facebook.com/sweavm
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WHITE ARKITEKTER

SWEDISH DESIGN MOVEMENT
en satsning för att ena svensk, grön design
AV S V E N S K A I N S T I T U T E T

S

wedish Design Movement är en satsning för att ena olika aktörer inom svensk design, mode
och arkitektur. Syftet är att stärka Sveriges position på den internationella designkartan, öka
synligheten för svenska hållbara företag och visa vägen för andra internationella designföretag i
hållbarhetsfrågor.
Initiativet är sedan 2016 en del av regeringens export- och investeringsstrategi och har sedan 2020 drivits av Svenska institutet.
Målet är att stärka omvärldens nyfikenhet på svensk design och
bidra till en ökad efterfrågan på hållbara varor och tjänster från
Sverige. Ambitionen med Swedish Design Movement är att bygga
en attraktiv plattform för branschaktörer som vill stärka sin internationella närvaro och gynna en global hållbar utveckling, vilket
också främjar svensk export.

möbelföretagen samt flera svenska städer, regioner och företag.

Design har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle,
både i Sverige och globalt. Genom att samla kraften hos svenska
arkitekter, modeskapare, möbeldesigner, producenter och andra
aktörer vill Swedish Design Movement få en drivande roll i den
omställningen.

Besök Sara kulturhus hemifrån

Samarbete med flera aktörer
Swedish Design Movement sker i samarbete med Svensk Form,
Sveriges Arkitekter, Swedish Fashion Association och Trä- och

Allt fler svenska designer och producenter har idag en cirkulär affärsmodell, där produkter tillverkas av förnybart material, håller
längre, repareras, återanvänds och slutligen återvinns. Nya former av produktionsprocesser, material och tekniska innovationer
gynnar den svenska tillverkningsindustrin och gör en hållbar
produktionskedja möjlig.

I början av juni 2022 premiärvisades den virtuella utställningen
“Swedish Design Movement – Leading the way” för publiken på
Milan Design Week i Milano, Italien. Utställningen visar en digital
version av det omtalade Sara kulturhus i Skellefteå, ett av världens
högsta trähus. På swedishdesignmovement.com kan du göra ett
digitalt besök, oavsett var i världen du befinner dig. Där kan du ta
del av en virtuell utställning, där ett stort antal av Sveriges ledande
företag inom design, arkitektur och mode presenteras.

På Instagramkontot Swedish Design Movement kan du följa satsningen och de
svenska designföretagen: www.instagram.com/swedishdesignmovement
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Ökat samarbete inom
SWEA Professional
Sverige
AV J E S S I C A H I L L H O L M • S W E A S T O C K H O L M

SWEA Professional Sverige är ett nätverk för yrkesverksamma
medlemmar inom SWEAs avdelningar i Sverige. Samarbetet
startade under våren 2020 i och med att covid begränsade våra
möjligheter att ses fysiskt. Syftet är att ge medlemmarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom olika branscher, att
dela yrkesrelaterade tips och råd samt att få möjlighet att dela
och diskutera erfarenheter från olika länder med andra som
har liknande erfarenheter.
Målet är att skapa intressanta och spännande aktiviteter med
föreläsare inom olika ämnen som är relevanta både för medlemmarnas yrkesverksamma och personliga liv. En del av våra evenemang är
online och andra innebär träffar “på riktigt”. Alla Sweor är välkomna, oavsett vilken avdelning man tillhör.
SWEA Professional Sverige har en styrgrupp som träffas ungefär
var tredje månad för att bolla idéer, hitta på gemensamma aktiviteter, utbyta erfarenheter och inte minst för att stötta varandra
och vara draghjälp. Förutom Jessica Hill Holm bestod styrgruppen vid uppstarten av Marie Forsman och Maude Schyffert från
Stockholm, Helené Wannheden från Malmö, Åsa H Larsson
från Örestad samt Linda Larsson från Göteborg. Flera av styrgruppens medlemmar har nu gått över till andra uppdrag inom
SWEA, men planen är att fylla på med nya representanter från
de olika avdelningarna.
Tillsammans har vi ordnat flera spännande event på Zoom, bland
annat med Indiskas ägare och VD Karin Lindahl, Lexingtons
grundare och VD Kristina Lindhe samt Anna Wikland som är
VD för Google Sverige. Alla dessa tre kan du som Swea ta del av i
efterhand via länkarna här intill.
Även om vi nu kan träffas ”IRL” och ha fler lokala event inom våra
egna avdelningar så fortsätter arbetet med SWEA Professional
Sverige med vissa gemensamma event på Zoom. Vi hoppas att
vi ska nå fler medlemmar både inom och utanför Sverige och att
hemvändare också ska känna att det finns något för alla i SWEA
Sverige. F

Jessica Hill Holm, SWEA Stockholm, skriver för Forum sedan
2022 och arbetar som coach och HR-konsult. Hennes vision är att via
coaching inspirera och utveckla individer och företag till ökad framgång
samt hållbarhet. Jessica är ansvarig för SWEA Professional Sverige
och du når henne via epost: prof.swea.stockholm@gmail.com

Jessica Hill Holm är ansvarig för SWEA Professional Sverige

LINDA DAHLQVIST

SWEA Professional Sverige startade under pandemin
och är ett samarbete mellan de svenska avdelningarna
Göteborg, Malmö, Stockholm och Örestad.

WEBBINARIER
Anna Wikland, VD Google Sverige
Med 20 års erfarenhet från ledande befattningar i
online-världen arbetar Anna med att stötta företag
och individer så att de kan dra nytta av den snabba
digitala transformeringen. Anna har listats av Dagens
Industri som en av näringslivets 125 mäktigaste kvinnor i Sverige två år i rad.
Kristina Lindhe, VD Lexington
Lexingtons grundare berättar hur det hela startade,
och hur man skapar ett företag från grunden. Numera finns The Lexington Company i 21 länder med
nästan 30 egna butiker och över 50 butiker totalt
– inklusive franchise-butiker – som säljer företagets
amerikanskinspirerade hemtextilier och kläder. 75 %
av styrelsemedlemmarna är kvinnor.
Karin Lindahl, VD Indiska
Klädkedjan Indiskas nya ägare och VD har mångårig
erfarenhet som managementkonsult på McKinsey
och därefter flera år på Indiska innan hon 2017 köpte
hela bolaget som då tyngdes av skulder efter flera
förlustår.

SWEAs webbinarier hittar du på
swea.org/vara-kanaler/webbinarier/
Lösenord för inloggning till SWEAs webbinarier får du av din avdelningsordförande.
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På spaning efter
FLÄSK OCH VIN
AV MI KARLSSON BERGKVIST • SWEA STOCKHOLM

G

ivetvis uppskattar vi det lokala
utbudet av mat och dryck, men
att ha ett IKEA i närheten, en
sjömanskyrka, eller någon annan affär som tar in svenska eller skandinaviska produkter känns som en slags
trygghetsknapp när vi längtar hem till
Sverige.
Att handla i olika länder kan vara en
utmaning, men tidigare i Singapore och nu
här i UAE, där jag numera bor, finns det
mesta av vad man kan önska sig. De flesta
ingredienser vi vanligtvis vill ha finns, åtminstone i någon butik. Ibland blir det
ett grundligt detektivarbete och många
timmars flackande mellan affärerna, men
oftast hittar vi det vi letar efter.
Här i Abu Dhabi har vi privilegiet att
kunna gå till någon av IKEA-butikerna
eller till Carrefour för att köpa Wasabröd
och Finn Crisp. Blir vi riktigt desperata
och behöver en genomgripande Sverige-fix
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kan vi åka till Smörrebrödsbutiken där det
finns allt man kan önska sig. Där trängs
Aladdin-askarna med en uppsjö av olika
sillar, Arbogapastej, turkisk peppar, falukorv och Trocadero. Som kronan på verket finns de djuprosa burkarna med Grebbestads ansjovis när vi vill göra Jansson.
I Kina var det annorlunda; utbudet av
västerländska varor var givetvis mindre.
Där kunde det också uppstå egendomlig
brist på enskilda varor. Ibland hade vi till
exempel kapriskris. Helt plötsligt, och för
oss utan någon rimlig förklaring, så var det
slut på kapris. Hyllan där de stora burkarna med läcker kapris brukade stå kunde
gapa ilsket tom. Ingenstans i Ningbo, där
vi bodde, kunde man få tag i kapris, och
åkte vi till Shanghai var det inte säkert att
det fanns där heller. På samma oförklarliga sätt dök de gröna läckerbitarna upp
igen efter några månader eller ett halvår.
Vi lärde oss så småningom att alltid köpa

minst två paket eller burkar av västerländska varor för att undvika eventuella kriser.
Australien och Wollongong var nog det
land som erbjöd minst av svenska produkter (för över femton år sedan dock), men
i ett land med ett sådant utbud av fantastiska råvaror så saknade vi ingenting.
Det fanns ett litet sömnigt IKEA utanför Sydney som slog igen och de andra
IKEA-butikerna låg alltför långt bort för
att det skulle vara värt att åka dit. När vi
en söndagseftermiddag gjorde en tur till
Minamurra Rain Forest började det kurra i de bergkvistska magarna. Vi åkte till
den omtalade Robertson’s Pie Shop för att
klämma ner en curry chicken pie eller kanske
en steak and kidney pie och avsluta hela kalaset med en lamington, en slags tårta gjort på
sockerkaka, chokladsås och kokos.
”Titta, de har svenskt godis!” ropar
sonen Simon plötsligt.
Döm om vår förvåning när Lars och
jag nyfiket störtar fram till Simon vid kassan och vi får syn på en kartong med bilar,
skumtomtar och skosnören. Det var inte
mycket, men blotta åsynen av dessa välkända påsar fick det nästan att tåras i ögonen
på oss. Tänk att ett par påsar Ahlgrens bilar kan få en att känna sig så svensk!
Att välja att flytta till ett muslimskt
land medför några funderingar. Kan man
köpa fläskkött? Och hur är det med alkohol, för oss som är vinintresserade?
”Är de inte muslimer i Brunei?” frågade
min kinesiska väninna Bowie när jag talade om för henne att vi skulle lämna Kina
för att flytta till Brunei. ”Då kan ni inte få
något fläsk”, sa hon med stora ögon och
förfäran i blicken. Det var hennes största
skräck, att leva i ett land där man inte
kunde få tag i fläsk.
”Kommer det bli fläsk- och vinkris?”
frågade vi ängsligt våra vänner Ivan och

KLARA KULIKOVA

Att få tag på den mat som vi är vana vid hemma i Sverige kan vara
en lyx som många av oss längtar efter. Här berättar Mi Karlsson
Bergkvist om hur hon lyckats hitta familjens favoritmat i några olika
delar av världen.

Sally som flyttade från Ningbo till Brunei
några månader före oss.
”No worries, mate”, svarade Ivan. ”Det
finns fläsk, och vin köper vi antingen från
the milk man som levererar i svarta påsar
efter mörkrets inbrott, eller så åker vi till
Malaysia där det finns en vinaffär en halv
kilometer in på andra sidan gränsen.” Det
lugnande beskedet avgjorde saken och
Lars skrev på Brunei-kontraktet.
Någon vecka efter ankomsten till Brunei
blev vår längtan efter fläsk alltför plågsam.
Det var med andra ord dags för det första
besöket i fläskaffären. Ivan och Sally hade
lovat dyrt och heligt att det skulle finnas
fläsk i en butik nära oss. Lyckliga som barn
på inomhus-skidbacken i Dubai travade vi
in och gick fram till köttdisken.
”Här finns det inget annat än kyckling”,
sa Lars från sin ände av disken. ”Jag ser
bara biff och entrecôter”, svarade jag från
den andra delen av disken, ”men inte en
fläsksvål så långt ögat kan nå.”
Efter ytterligare några varv runt butiken utan att hitta tillstymmelse till grisprodukter böjde vi oss fram mot en av expediterna i charken och frågade försiktigt:
”Excuse me, var kan vi hitta fläskköttet?”
Mannen bakom disken böjde sig fram
han också. ”Förlåt, jag hörde inte riktigt”,
väste han tillbaka. ”Pork. Var kan vi hitta
fläsket?” Han tittade först oförstående på

oss, men sedan sken han upp. ”Oh, the nonhalal section. Ni går ut genom kassorna, ut
ur butiken och så hittar ni fläskbutiken på
baksidan av huset.”
Och mycket riktigt, där var den. Dörrarna var frostade och hade vi inte vetat
vad det var hade vi aldrig förstått vad som
försiggick därinne. Det var kallt som i den
värsta frysbox när vi klev in, men där var
den, guldgruvan med fläsk. Alla typer av
fläskstyckningar, korvar och patéer som
också innehöll griskött, godis med gelatin
och annat smått och grisgott. Vi pekade
mot alla de olika läckerheterna och kände
hur snålvattnet rann till.
Ett par av de kinesiska restaurangerna
i Brunei hade fått särskilt fläsktillstånd

och där kunde vi också få vårt fläskbehov
tillfredsställt. När vi åkte över gränsen till
Malaysia för att köpa vin passade vi ibland
på att äta på den kinesiska restaurangen,
som låg i samma hus som vinaffären. Där
serverades många olika delikata fläskrätter. När vi satt där i skuggan och mumsade
tittade vi i våra pass och studerade de senaste stämplarna: en för att lämna Brunei
och en för att åka in i Malaysia. När vi ätit
klart vår mat skulle det bli omvänt ytterligare ett stämpelpar. Det var kostsamt med
alla stämplarna men vad gör man inte för
god mat och vin.
Här i Abu Dhabi lagar vi revbensspjällen och fläskkotletterna som vi köper sous
vide. Non-halal section finns på ett par av de
stora butikskedjorna och precis som i Brunei är de väl gömda.
Naturligtvis är allt det här med varukriser och fläskjakter rena utlandsproblem
som vi expats kan oja oss över. Men, icke
desto mindre kan jag erkänna att jag verkligen njuter av en fläskkotlett då och då,
kanske rent av med en sås med kapris, om
det finns några att köpa! F

Mi Karlsson Bergkvist, SWEA Stockholm
skriver för Forum sedan 2014 och det är
också hon som ligger bakom den nystartade
gruppen SWEA Skriver.

Stort TACK till…
vår sponsor

Barbro Osher
THE BARBRO OSHER PRO SUECIA FOUNDATION
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HÄLSOHÖRNAN

MEDITATION – att pausa hjärnan och kroppen
AV Å S A W A L L M A R K • S W E A K U A L A L U M P U R

Vad är egentligen meditation? Här berättar Åsa Wallmark om meditationens historia och spridning,
olika användningsområden samt ger tips på hur du kan komma igång med meditation.

I

nnan jag själv började meditera tänkte jag att andra som
gjorde det inte kunde slappna av på annat sätt, eller kanske
att det hade med religion att göra, att de var buddistiskt
inspirerade. Jag har en vän som alltid mediterar när hon
behöver en paus och jag tänkte att hon kanske var mer
stressad än jag, att jag själv kunde pausa genom en power nap,
genom att skrolla en stund på telefonen eller bara vara ensam
en stund.
Det var först när jag för några år sedan blev introducerad till
meditation som jag insåg hur fel jag hade haft. Meditation har
inget med buddism att göra, eller någon annan religion heller
för den delen, även om det används inom många religioner.
Och inte heller har det något att göra med stressnivåer eller
hur stresstålig man är. Faktum är att ju mer jag mediterade,
desto mer insåg jag hur mycket stress och ångest jag tillät
finnas i mitt liv, helt i onödan.
Jag hade i flera år tränat på mindfulness och i stunder upplevt
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den fantastiska känslan av fullständig närvaro, att vara helt
närvarande – under en semester till exempel – och hur
mycket starkare minnena blev efteråt. Med meditation har
den känslan blivit ännu djupare och något jag kan uppleva
dagligen.

Ursprung och betydelse
Meditation är en teknik som man tror att människor
började använda i dagens Indien för flera tusen år sedan;
det finns skrifter och annat som talar för det. Därifrån
spreds meditationen till områdena runtomkring och till
flera andra religioner. Via sidenvägen hittade den sedan sin
väg till västvärlden och anpassades även av religionerna där.
Idag används meditation även som en form av bön inom
exempelvis katolicismen. Ursprungligen användes meditation
som ett verktyg för att förstå livet och dess mystiska krafter,
men ordet meditation kom till senare och härrör från latinets
meditatum som betyder att begrunda.

Idag är mindfulness och meditation också en vanlig
behandlingsform inom hälso- och sjukvården, för att motverka
psykisk ohälsa och stressrelaterade besvär. Forskning har visat
att meditation har en stressreducerande påverkan på hjärnan,
förbättrar den mentala och psykiska hälsan och även har en
positiv inverkan på smärta. Om vi mår bättre mentalt, så
lägger vi inte lika mycket fokus på det som gör ont.
Meditation ger möjlighet till eftertanke. Att meditera är att
få hjärnan och kroppen att pausa en stund, att vila från det
myller av tankar som ständigt far hit och dit, från dåtid till
framtid, att pausa från alla intryck, att bearbeta och komma till
insikt. Kort sagt att reset, att återställa sig själv, för att använda
ett modernt uttryck.
Meditation är att vilja komma sitt sanna jag närmare, att förstå
sig själv bättre och att förstå sig själv utanför det samhälle, den
miljö och de förväntningar som vi lever efter.

Mindfulness
Man brukar säga att det är så meditativt att vara i skogen eller
att lyssna till vågskvalpet. Eller att det är meditativt att måla,
sticka eller lyssna på musik. Men är det meditation? Nej, det
är mera vad som kallas mindfulness, som också är viktigt att
vi tränar på. När vi tillåter oss själva att vara mindful får både
kropp och hjärna slappna av.
Mindfulness är att vara medveten om det som är här och
nu, att vara uppmärksam på nuet och att vara i det. Vi har
väl alla varit med om att vi gjort eller sagt saker som vi fem
minuter senare inte kommer ihåg. Själv hamnar jag ofta i
situationer när jag letar efter mina glasögon, glasögonfodral
eller telefonen och hittar dom på en plats där jag inte
kommer ihåg att jag lagt dom. Typiskt bevis för att jag inte
har varit så mindful!
När du tränar mindfulness så tränar du på att vara medveten
om det som är här och nu och det är medvetenheten som
skiljer mindfulness från meditation. I meditation vill du komma
fram till en punkt där du kopplar bort medvetandet.
Jag läste en gång en bok av buddisten Thich Nhat Hanh om
mindfulness. I den berättar han en historia om en småbarnsfar
som brukade dela upp tiden mellan sina barn och sin fru, och
tiden som blev över var hans egen. Sedan kom han på ett sätt
att få mer tid, genom att se all tid som han spenderar med
andra också som sin egen.
Även om det låter enkelt så ligger det mycket sanning i det
och det är ju inte enkelt – ständigt far tankarna i väg för att
lösa frågor som rör framtiden istället för att aktivt vara på
den plats där du är, med den person du umgås med just nu.
Genom att börja träna mindfulness, medveten närvaro, blir
det lättare att sätta sig ner och meditera.

Att börja meditera
Om du vill börja meditera behöver du hitta en lugn plats

där du vet att du inte kommer att bli störd. Sitt helst på
golvet med en filt eller kudde som sittstöd, men om det av
någon anledning inte fungerar så går det också bra att sitta
på en stol. Det är viktigt att hålla en rak hållning, sitta lite
framför sittbensknölarna och inte luta sig mot ryggstödet.
Man vill hitta en bekväm position som det går att sitta i en
längre stund, men inte för bekväm så att du somnar eller
sjunker ihop.
Det kan kännas svårt att sitta och ignorera tankar som far
fram och tillbaka, eller att betrakta dem utan att bli involverad.
Tänk dig då att du är ett vittne till de tankar som dyker upp,
bevittna men engagera dig inte i dem. Vissa dagar fungerar det
bättre än andra, acceptera det och döm inte dig själv.

”Meditation är mellanrummet, pausen mellan
två andetag. När vi inte
försöker förstå, inte
försöker göra – det är
meditation!”

För mig personligen fungerar det bäst om jag gör någon
form av långsamma övningar först tillsammans med
andningsövningar. Det behöver inte vara så komplicerat; att
blunda och långsamt föra armarna upp åt sidan på inandning
och ner längs kroppens mittlinje på utandning upprepade
gånger räcker gott för att lugna andningen och samla sig. Börja
sedan följa dina andetag, känn hur luften går in genom näsan
vidare ner genom kroppen, upp ur magen och ut genom
näsan igen.
Jag brukar också använda mig av visualisering och andas in
längs en linje från hjässan och hela vägen ner längs ryggraden
till svanskotan och sedan uppåt och ut samma väg. I början
räcker det att sitta i tio minuter men så småningom blir det
enklare och faller sig naturligt att sitta längre stunder.
Min yogalärare sa en gång att ”meditation är mellanrummet,
pausen mellan två andetag. När vi inte försöker förstå, inte
försöker göra – det är meditation!”
Åsa Wallmark, SWEA Kuala Lumpur, skriver för Forum sedan
2021 och är bosatt i Malaysia sedan 2018. Hon är fysioterapeut
med yoga som livselixir och medicin och hon tycker om att hjälpa
andra att utvecklas och växa. Hon är aktiv i SWEA KL som
sekreterare samt i donationsgruppen.
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SWEA INTERNATIONALS
WEBBINARIER

Upptäck våra intressanta webbinarier!
Missa inte våra intressanta och spännande webbinarier som du
som Swea har tillgång till oavsett var i världen du befinner dig. Varje
tillfälle startar med en halvtimmes mingel där vi umgås online över
avdelningsgränserna. Visst är det fantastiskt att vi på så vis kan
få uppleva vår världsvida vänskap! Alla webbinarier finns också
tillgängliga i efterhand.
www.swea.org/vara-kanaler/webbinarier/

Axplock från tidigare webbinarier
Tidningsdrottningen Amelia Adamo
Legendaren inom den svenska tidningsbranschen gästar oss! Under Amelia
Adamos år som chefredaktör på Bonnier Tidskrifter startade hon tre tidningar:
Amelia, Tara och M-Magasin, alla stora succéer. Under webbinariet får vi höra
hur hon lyckats ta sig fram som kvinna i en tuff bransch, hur det hela började,
och vad som driver henne.
Lär dig Canva med Anna Seefeldt
Kom med på en lärorik informationsträff om Canva, ett publiceringsverktyg
som kan användas både privat och professionellt. Anna Seefeldt, SWEA
Singapore, är en flitig användare av Canva i sitt konsultföretag och delar med
sig av sina kunskaper.

HÖSTENS WEBBINARIER
September
7
SWEA Skriver: Författarsamtal med Maria Bouroncle
14 	Helena of Sweden: Din hälsa börjar här och nu med Helena
Berggren (13 september EST)
19
Paskellstipendiet: Skådespelaren Shada-Helin Sulhav
21
Bokklubb EMA: Hunter i Huskvarna av Sara Stridsberg
22
SWEA Art: Broderi
26
Hållbara parrelationer med Tommy Waad
Oktober
6
Interkulturella stipendiet: Doktoranden Lisa Raeder
11
Hitta Sveriges digitala tjänster med Katarina Lindblad Gidlund
13
SWEA Art: Teckna självporträtt
20
SWEA Skriver: Författarsamtal med Helena Lundström Erwin
27
Sveriges modedrottning Margareta van den Bosch
November
8 	Mina erfarenheter från Svenska kyrkan i utlandet med
kyrkoherde Hans Rhodin
10
SWEA Art: Konstnärskolonin i Grez
29
Bokklubb EMA: Hjärtat av Daniel Bergman
December
1	SWEA Skriver: Bibliotekarie och Augustpris-jurymedlem
Lars Bilting
7
Svenskt Tenn: Historia och nutid med kurator Per Ahldén
8
SWEA Art: Färger med fokus på röd
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Har du idéer om ämnen och
föreläsare till kommande
webbinarier?
Kontakta Jenny Lyskawa:
jlyskawaswea@gmail.com
Planerar er avdelning ett
webbinarium som kan vara
intressant för fler Sweor?
Hör gärna av er så att vi kan
samordna planeringen!

Vill du vara med
och skapa SWEA
Internationals
webbinarier?
Är du vår nya
redigerare?
Vi behöver personer som vill
hjälpa till med videoredigering.
Ingen tidigare erfarenhet
krävs; det räcker att du är
intresserad och vill lära
dig. Att jobba med SWEAs
webbinarier är ett fantastiskt
tillfälle att träffa spännande
Sweor och svenska kvinnor
över hela världen, samtidigt
som du bygger upp en
kompetens som du har
användning för inom en rad
andra områden.
Låter det intressant? Hör av
dig till Jenny Lyskawa!
jlyskawaswea@gmail.com

Gruppen bakom SWEAs
webbinarier
AV M I K A R L S S O N B E R G K V I S T • S W E A S T O C K H O L M

SWEAs webbinarier har växt snabbt de senaste åren och
nyligen har Jenny Lyskawa i Chicago tagit över ansvaret
för webbinariernas redaktion. Mi Karlsson Bergkvist
har intervjuat Jenny för att höra mer om arbetet med
webbinarierna.
Idén om en webbinarieserie ledd av SWEA
International kläcktes redan innan pandemin av SWEAs Kommunikationskommitté, men det var pandemin som gjorde att
det tog fart på riktigt. Webbinarierna blev
ett jättebra alternativ när fysiska träffar inte
längre kunde ske på lokal nivå.
Anna Gustafson Bril, som då var ansvarig för sociala medier inom Kommunikationskommittén, ledde projektet och
arrangerade 3–4 webbinarier i månaden
under det första året. Anna var även med
och grundade SWEA-podden.
Efter hand som verksamheten med sociala
medier, podcast och webbinarier ökade behövde Anna hjälp och annonserade då efter
fler medarbetare. Jenny Lyskawa var en av
dem som hörde av sig och hon började först
som en hjälpande hand med webbinarierna,
främst med att skriva texter och redigera
videor. Det utvecklades och idag leder Jenny
webbinariegruppen som nu består av sju
Sweor. Anna är fortfarande starkt engagerad,
och är även med som värd ibland.
”När jag började med webbinariearbetet
hade jag inte arbetat med videoredigering
tidigare, men Anna lärde upp mig”, berättar Jenny. ”Anna filmade också många av
instruktionerna och de finns fortfarande
kvar och kan vara användbara även för nya
kollegor. Just nu söker vi till exempel efter
ytterligare en redigerare till gruppen.”
Jenny upptäckte att när hon väl hade
lärt sig redigeringsgrunderna var det lätt
att skaffa sig ytterligare kunskaper genom
att prova sig fram.
Madeleine Siösteen Thiel från SWEA
Stockholm kom med i webbinariegruppen i vintras. Hon är en riktig idéspruta
och har fixat flera av höstens föreläsare.
Hon är också en återkommande värdinna
för flera av programmen. Här finns även
Christina Åkerman i Örestad, som är

Anna
Gustafsson-Bril

Jenny Lyskawa

Madeleine
Siösteen Thiel

intressegruppsansvarig, vilket innebär att
hon har kontakt med bland annat SWEA
Art och SWEA Skriver. Marie Ahlberg i
Portugal är med i webbinariegruppen som
teknikansvarig.
”Marta Edebol i London är också en av
våra nya medarbetare i år”, fortsätter Jenny.
”Marta fokuserar på marknadsföring och
samarbetet med regionerna. Även hon har
haft många idéer om föreläsare, som kommer i programmet till våren 2023. Sist
men inte minst har vi Vicki Almstrum i
Austin. Vicki var i många år ansvarig för
SWEA Internationals webbsida, men i
och med lanseringen av den nya webbplatsen hjälper Vicki webbinariegruppen med
våra webbinlägg och det är vi förstås väldigt
tacksamma för.”
Allt eftersom webbinarieverksamheten
har ökat i omfattning har arbetet också
blivit mera systematiserat. Gruppen har
blivit välstrukturerad med fasta datum
för möten med agenda och protokoll samt
uppföljning. Nu finns det en lista på över
trettio punkter som behöver prickas av för
att ett webbinarium ska komma i luften.
”Naturligtvis var de enskilda momenten desamma även tidigare, men nu har vi
möjlighet att dela upp uppgifterna bättre”, förklarar Jenny. ”Vi ligger långt fram
i planeringen och listan på föreläsare till
programmet våren 2023 är redan färdig.
Vårt grundprogram består av ett par webbinarier per månad som teamet planerar. Dessutom samarbetar vi med flera av
SWEAs intressegrupper (Art, Skriver,
Professional och EMA bokklubb), som
bidrar med sina egna webbinarieprogram.”
Planeringen och att vara ute i god tid
med kommunikationen är viktigt också för
att Sweorna ska ha möjlighet att skriva in
webbinarierna i sina almanackor.
”Webbinarierna har blivit ett etablerat

inslag i SWEAs utbud av aktiviteter och
det är vi förstås väldigt glada över”, säger
Jenny. ”Webbinarierna är en medlemsförmån, tillgänglig för alla Sweor. Det roliga
med webbinarierna är, förutom bra information förstås, att man kan träffas och
prata med varandra över regiongränserna.
För dem som inte kan vara med live spelas
webbinarierna in och finns tillgängliga i vår
videobank på webben.”
Jenny framhåller att webbinarietekniken
inte alls är svår.
”Vi skickar ut en länk till deltagarna,
vilket gör det enkelt att logga in. Vi har även
hört från flera Sweor att webbinarierna var
inkörsporten för dem att börja använda
Zoom även utanför SWEA. Nu har de
börjat använda Zoom även för att träffa
familj och vänner tack vare att de har varit
med på webbinarierna.”
Webbinarierna inleds alltid med en
halvtimmes mingel. Då har de deltagare
som vill möjlighet att småprata och lära
känna varandra.
”Om man inte vill delta i diskussionen,
utan bara vara med och lyssna så går det
förstås också bra”, framhåller Jenny. ”Och
vill man inte vara med på bild så kan man
stänga av kameran. Det gäller naturligtvis
också för själva webbinariet. Det går också
bra att ställa frågor i chattfönstret om man
inte vill prata inför alla andra.”
Webbteamet välkomnar alla Sweor till
höstens program, som ligger uppe på webben för anmälan. Gruppen passar även på
att tacka alla som deltog i sommarens enkätundersökning om webbinarieverksamheten. Genom den fick Jenny och hennes
kollegor klarhet i vad deltagarna har för önskemål och tankar kring webbinarieaktiviteterna. Att utvecklas och ständigt bli bättre är
webbredaktionens ledstjärna. Vi ser fram
emot höstens spännande program! F
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Marta Edebol
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PATRIK WENNERLUND

”Den bästa bilden är
din nästa bild”
AV CARINA MIDDENDORF • SWEA BERLIN

Kvällspromenader under pandemin ledde till en fotoutställning. Hongkong-Swean Andrea Björsell är aktuell med
Hongkong 100 dagar på Abecita Popkonst & Foto i Borås.
Pandemin förändrade livet för oss alla, och så även för fotografen
Andrea Björsell i Hongkong. När hon plötsligt skulle dela utrymmet hemma med sin man och tolvåriga dotter för både jobb och
skola hemifrån blev det trångt i familjens lägenhet.
Andrea började ta promenader på kvällarna. Som den fotograf hon är hade hon kameran med sig och de bilder vi ser på
utställningen Hongkong 100 dagar är resultatet av det hon kallar
sin egentid just i början av pandemin någon gång i april 2020.
”När jag startade tänkte jag att jag skulle fotografera medan jag
inväntade slutet på covid”, säger Andrea och ler snett. ”Vi trodde ju
i början att det skulle vara över till hösten.”
Andrea beskriver processen som att gå in i ett meditativt tillstånd. ”Det är bara kameran och jag. Jag går runt med öppna sinnen och försöker fånga stämningarna och förmedla dem med mina
bilder.”
De tjugofyra bilderna som är med på utställningen Hongkong 100
dagar visar mestadels det Hongkong som finns runt Andreas bostad.
”I början vågade jag inte ta bussen för att åka någon annanstans, utan
jag höll mig i våra kvarter”, berättar hon.
På stora svartvita bilder får vi bland annat se butiker i kvällsljus
där man, om man tittar noga, ser hur en helt annan scen utspelas
i skyltfönstrets spegling. Skärpan är sylvass. Vi ser porträtt av
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människor som kanske inte ens vet att de blir fotograferade, medan
andra nästan poserar för Andreas kamera. ”Att fotografera är att
föra ett samtal utan ord.”
Andrea fortsätter: ”Jag har försökt att jobba så analogt som
möjligt. Bilderna är inte heller beskurna.” Hon förklarar att av trettio bilder, är det oftast på sin höjd en eller två som är så bra att de
går att använda.
Andrea växte upp i postorderstaden Borås och hennes fotointresse tog henne efter gymnasiet till extrajobb i styvfaderns
fotoateljé. Därefter var hon med och byggde upp den första fotostudion på postorderfirman Ellos.
”Vi fick hålla till långt ute på ett lager”, berättar hon. ”De
hade kommit på att det var enklare med en egen studio för att
fotografera kläderna till katalogen.” Konst var det väl inte direkt,
men det gav erfarenhet och ett hantverkskunnande, som hon har
haft nytta av många gånger under sin karriär.
”Ibland tänker jag att det är synd att vi numera bara fotograferar digitalt och att de där långa nätterna i mörkrummet, där jag
lyssnade på musik och glömde bort att gå och lägga mig, är förbi.”
När Andrea 1993 flyttade till London och började på College
of Printing, började hon närma sig ett eget konstnärligt uttryck.
”Där fick jag ofta höra att jag kanske var en erfaren fotograf, men
jag var då sannerligen inget annat än en postorderfotograf och absolut ingen konstnär. Jag fick verkligen kämpa mot de fördomarna”,
minns hon. ”Det är kanske därför jag fortfarande tycker så mycket
om en av de bilder som jag tog i London, för det var där jag kände
att det lossnade.” Numera kan Andreas drivkraft som fotograf bäst
beskrivas med orden: ”Den bästa bilden är din nästa bild.”
Andrea och hennes familj tänkte först stanna i Hongkong i två
år, men de trivdes så bra att de har förlängt sin vistelse flera gånger.
”För ett par månader sedan sa vi att vi stannar ett år till, men nu
tror vi att vi stannar i tre år. Vår dotter byter skola i höst, så det vore
fint om hon kunde gå ut nian där.” Sweorna i Hongkong känner till
Andreas bilder från deras egen tidning Bulletinen där Andrea finns
med i redaktionen som fotograf.
Just nu, när hon är hemma i Borås över sommaren, umgås hon
med familj och vänner och njuter av den friska luften, naturens
fräschhet och de vanliga svenska sommarblommorna. ”Knäcke-

bröd och Kalles kaviar är lätt att få tag på i Hongkong, men hundkex, smörblommor och mormors glasögon finns inte alls.”
Det finns alltså fortfarande gott om tid för nya fotoprojekt i
Hongkong. ”Nästa projekt blir raka motsatsen till det här”, säger
Andrea. ”Antagligen blir det något i färg, kanske närbilder och
oskarpt.”
Oavsett vad Andrea Björsell bestämmer sig för att fördjupa sig
i, kan vi vara helt säkra på att det blir en fantastisk utställning! F

Namn: Andrea Björsell
Kommer från: Borås
Nuvarande bostadsort: Hongkong
Tidigare boende i: Los Angeles, New York,
London, Beijing
Medlem i SWEA sedan: 2017 och aktiv i
redaktionen för SWEA Hongkongs tidning Bulletinen
Aktuell: Fotoutställningen Hongkong 100 dagar
på Abecita Popkonst & Foto i Borås fram till 2
oktober 2022
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Vad är egentligen

NATURFOTOGRAFERING?
AV T H E R É S E A N D R É N E G G E B O R N • S W E A A T L A N T A

Den här gången har fotoskolan bjudit in tre Sweor som är duktiga på att fotografera. Therése Andrén
Eggeborn bad Gunilla Westermark, Karin Wafa och Monica Hellberg att dela med sig av sina bilder på
temat natur. Men vad menas egentligen med naturfotografering?
För att svara på den frågan så hittar jag en magisteruppsats från
2003 där författaren Lina Ricklund undersöker föreställningar om
ämnet. Bland de åtta intervjuade naturfotograferna verkar definitionen gå isär.
Några fotografer anser att naturfotografi enbart ska
inkludera det som är äkta, det vill säga bilder av naturen så
som den är, helt utan påverkan av människan. Andra menar
att naturfotografi kan innebära bilder tagna i trädgårdar och
stadsmiljöer. En av fotograferna i undersökningen hävdar att
naturfotografi till och med kan bestå av bilder på människor.
Ja, varför inte? Vi är ju naturliga varelser!
Inte nog med att definitionen är oklar, att fotografera naturen

GUNILLA WESTERMARK,
SWEA Zürich
Instagramkonto: @gunilla_westermark
Hur började ditt intresse för fotografering?
Min far och farbror jobbade på Hasselblad i Stockholm och
London. Jag hade foto som tillval i grundskolan och valde att
göra min praktik i en Expertbutik. Då det inte fanns någon
fotoskola när jag gick ut grundskolan så valde jag att utbilda
mig till dekoratör, vilket ledde till att jag iscensatte bilder och
budskap i skyltfönster och jobbade med mode under flera år.
Sedan läste jag bildjournalistik (120 akademiska poäng) och
jobbar efter det som yrkesfotograf.
Vad fotograferar du helst?
Människor, jag älskar möten med människor.
Vilket är ditt bästa tips för att ta fina bilder?
Ta vara på ljuset och renodla i dina bilder. De bästa naturbilderna får du under den blå timmen eller den gyllene timmen.
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leder oss också in på ett mer filosofiskt plan. Anses den som tar
en bild av naturen vara en tolkare, alltså en konstnär som får göra
lite som den vill, eller är personen ett vittne som endast får avbilda naturen exakt så som den ser ut? En tolkare skulle i så fall få
plocka bort löv och kanske rentav bryta av en död kvist för att göra
bilden så bra som möjligt, medan vittnet skulle låta naturen vara
helt orörd.
Oavsett fotografens roll så verkar en samsyn råda, att man som
fotograf inte ska utsätta naturen för påfrestningar för bildens skull
– vilket låter klokt. Här får vi bevis på att naturen kan vara storslagen både i det stora och i det lilla. Gunilla, Karin och Monica delar
med sig av sina fina bilder och några tankar kring sin fotografering.

KARIN WAFA,
SWEA Kuala Lumpur
Instagramkonto: @kawafa
Hur började ditt intresse för fotografering?
Intresset för fotografering väcktes när min son föddes. Jag började då
att dagligen ta bilder från vår vardag. Efter några år gick jag en kurs inom
fotografering och sedan dess har mitt intresse vuxit och idag fotar jag
dagligen.
Vad fotograferar du helst?
Jag tycker om att fånga ögonblick i min sons vardag och tar många bilder
på honom i allt det vi gör tillsammans. Jag tillbringar även mycket tid ute
i skog och mark och tycker om att fota allt från vidunderliga utsikter till
små vackra blommor.
Vilket är ditt bästa tips för att ta fina bilder?
Testa att fota samma objekt ur flera olika vinklar; tänk på ljuset och ta
många bilder.

NÄR INTRÄFFAR DEN GYLLENE TIMMEN OCH DEN BLÅ TIMMEN?
Begreppet ”timme” i det här sammanhanget är relativt. Det beror på var du befinner dig, vilken årstid det är
samt hur vädret är. Gyllene timmen är tiden strax efter soluppgången och strax före solnedgången, när hela
himlen lyser varmt orange, medan blå timmen är tiden strax före soluppgången och strax efter solnedgången,
då himlens färgtemperatur ger bilderna en blå färg som är svår att undvika.
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MONICA HELLBERG,
SWEA Florida
Instagramkonto: @lifestyleescapades
Hur började ditt intresse för fotografering?
Jag studerade fotografi på college, på den tiden när man framkallade negativen själv i mörkrum. Min lärare hade jobbat åt den inflytelserika amerikanska landskapsfotografen Ansel Adams och ville se mycket kontrast i
bilderna. Eftersom det inte fanns förhandsvisning på kameror förr så blev
varje bild minst sagt en överraskning och var tidskrävande att framkalla.
Vad fotograferar du helst?
Jag dras till strukturer och det som förfaller med tiden. Jag fotograferar
också rofylld natur i sin enkelhet eller vädersystem så som moln i gråskalan eller ett oroligt hav när det närmar sig en storm.
Vilket är ditt bästa tips för att ta fina bilder?
Tänk på hela bildens sammansättning och komposition. Linjer ger olika
intryck; horisonten är lugnande, vertikala linjer som träd är stabiliserande
och diagonala linjer uppfattas som dynamiska, rörliga och spännande.

SWEA SVERIGE
SWEA PROFESSIONAL SVERIGE
Är det dags att flytta hem?
Välkommen!
Glöm inte att SWEA finns hemma i Sverige också!
Vi är fyra avdelningar i Sverige som hjälper er att hitta hem igen.
Har man bott utomlands länge har samhället hunnit förändras och kanske har vänkretsen
glesnat. Det är inte alltid så lätt att flytta tillbaka. Då finns SWEA Göteborg, SWEA Malmö,
SWEA Stockholm och SWEA Örestad (nordvästra Skåne) att vända sig till.
Följ oss och gilla oss på www.facebook.com/SWEASverige och www.instagram.com/sweasverige
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Ge inte upp!
DET ÄR ALDRIG FÖR SENT ATT BÖRJA MED SVENSKA HEMMA
AV C A R I N A M I D D E N D O R F • S W E A B E R L I N

M

issade ni tåget i er familj? Flerspråkighetståget alltså. Det
finns lika många anledningar till att en familj inte kommer
i gång med svenskan från första början när barnen är små,
som det finns familjer. Leo Tolstoj inleder romanen Anna Karenina:
”Alla lyckliga familjer liknar varandra, varje olycklig familj är olycklig på sitt eget vis.” Det är samma sak med familjers flerspråkighet.
Därmed inte sagt att flerspråkighet på något sätt skulle vara synonymt
med att vara olycklig, snarare tvärtom!
Varje familj och varje förälder som kämpar med att föra vidare
sitt modersmål till sina barn gör så gott de kan. De gör det som är
möjligt just då. Familjelivet är inte statiskt, så det kan hända att
förutsättningarna förändras efter ett tag och det blir möjligt att
hänga på ytterligare en vagn på språktåget.
När är det för sent att ge sina barn ett språk till? Svaret på den frågan är
förstås: aldrig. Språktåget kan ha nästan hur många vagnar som helst!
Det vanligaste är att föräldrarnas språk blir den första vagnen. Om
föräldrarna har olika språk kan det redan här bli två vagnar. Sedan
tillkommer omgivningens och skolans språk. I princip kan tåget vara
hur långt som helst, det som brister är oftast tiden. Det räcker inte för
barn att höra några ord då och då för att lära sig ett språk. De måste
erbjudas kontinuitet, för att de ska kunna lära sig och de måste tycka
att det är meningsfullt och helst också roligt.
Det är ni som familj som tillsammans bestämmer vilka vagnar som just
ert tåg behöver – och kom ihåg, det är möjligt att justera på vägen! När
man flyttar utomlands, till exempel, brukar man lägga till en vagn med
landets språk.
Här kommer fem tips på hur du kan göra svenskan till ett aktivt språk
i er familj. Tänk på att åldersanpassa tipsen!

1. Ge ditt barn en rolig svensktalande kompis!
En docka eller nalle funkar fint och tricket är att
den bara pratar svenska. Det är förstås du som är
dockans röst.
2. Bestäm en tid på dagen då ni alltid pratar
svenska. Kanske är det på frukosten eller vid nattningen. Välj helst en tid som inte är alltför stressig
för dig eller för ditt barn. Och byt efter ett tag!
3. Sök regelbundet upp andra svensktalande i
din närmiljö om du har möjlighet och låt barnet
språkbada. Låt ditt barn höra att du pratar svenska
och visa att du gillar det!
4. Gör tillsammans med ditt barn en plan för svenskan
med tydliga delmål och bestäm vad belöningen
ska bli när barnet lyckas! En mening på svenska
kanske betyder ett tuggummi, en hel frukost på
svenska kanske är värt ett besök på ett glasscafé eller ett presentkort till simhallen? Det är du och ditt
barn som bestämmer både målen och belöningarna.
5. Språkutvecklande spel måste inte vara tråkiga!
Spela Yatzy för att öva på siffror, barnalfapet för att
prata om bokstäver och memory i alla möjliga variationer. Alla spel och lekar där man pratar mycket
är bra för att utveckla svenskan. Älskar ditt barn
att bygga lego? Prata om vad ni gör: ”Nu sätter vi
den gröna biten på den röda!” och ”Har du en gul
legobit?”

Tips! På Hjelm Förlag har jag hittat massor av roliga
spel både för mina barn och mina svenskaelever.
www.hjelms.se

Lycka till! F
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Litteraturstipendiat

Maria Hanssonde Laage de Meux
NORDISK FOLKTRO LIKA
AKTUELL IDAG SOM FÖRR
AV E V A W I S S T I N G • F O R U M S R E D A K T Ö R

Det har gått tre år sedan Maria Hansson-de Laage de
Meux tilldelades SWEA Internationals stipendium, på
10 000 USD, för forskning i svenska språket, litteraturen och
samhället. Vi frågar var hon befinner sig i sin författarkarriär
just nu?

Filosofie doktor Maria Hansson undervisar i svensk litteratur och samhällskunskap på institutionen för nordiska språk
vid Sorbonne i Paris, där hon 2019 disputerade på avhandlingen Le Surnaturel
en question. Désir d’émancipation chez les
femmes de lettres de la Percée moderne suédoise. Doktorsavhandlingen är nu översatt
till svenska och utgiven på Makadam förlag
med titeln Osynliga band. Folktro som medel för social kritik i Victoria Benedictssons,
Anne Charlotte Lefflers och Selma Lagerlöfs
författarskap.
Hur började ditt intresse för
litteratur?

Jag har alltid älskat att läsa. När jag var
nio år tyckte jag att jag inte hann gå i
skolan för då fick jag inte tid till att läsa.
Jag älskade att komma hem tidigt om fredagseftermiddagarna och tänka att nu har
jag nästan tre dagar på mig att läsa. När
jag var mindre läste jag Vitnos-böckerna
och Fem-böckerna. I nioårsåldern började
jag läsa Kulla Gulla-böckerna, Anne på
Grönkulla och Maria Gripes skuggserie.
Och hur kom intresset för det
övernaturliga in?

Det var tack vare Maria Gripe som jag
började intressera mig för det övernaturliga. Hennes böcker Skuggan över stenbänken, Agnes Cecilia och Tordyveln flyger i
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”Jag vill ta tillfället i akt
att tacka för det fina
SWEA-stipendiet, som
hjälpte mig att ro i land
doktorsavhandlingen.”

skymningen tilltalade mig. Jag älskade också adventskalendern Trolltider som ju Maria Gripe skrivit manus till, men det hade
jag ju inte någon aning om på den tiden.
När jag sedan kom till Frankrike efter
studenten så var nordisk folktro något
som jag började uppfatta som genuint
och typiskt nordiskt. I hela världen vet
alla vad troll är. Jag hade läst Selma Lagerlöf och Låt den rätte komma in av John
Ajvide Lindqvist. Jag ville skriva om det
övernaturliga. Sedan började jag läsa de
kvinnliga författarna från 1880 och upptäckte att de använde sig av folktroväsen
trots att de skrev en ytterst modern prosa.
Jag tyckte det verkade enormt spännande.
Jag började studera de verk där folktron
förekom och upptäckte att författarna
med hjälp av det övernaturliga kunde
kritisera det samhälle som de var så gott
som utestängda ifrån. Kvinnorna fick inte
studera. De unga flickorna från de finare
familjerna fick inte ens gå ut själva. De
levde i hemmet och gick från faderns vård
till den äkte mannens. Men sagor fick de
läsa – sagor som i begynnelsen inte var
skrivna för barn. Här kunde de unga kvinnorna förstå samhället och de yttre relationer
som de själva inte hade tillgång till.
Vilken roll spelar det övernaturliga hos
Leffler, Benedictsson och Lagerlöf?

Lagerlöfs författarskap börjar något senare

än Lefflers och Benedictssons, och därmed efter den
tid som man brukar beteckna
som det moderna genombrottet. Hon skiljer sig från
sina föregångare genom sin
mer uttryckliga smak för fantastiska och melodramatiska
effekter. Ändå verkar hennes texter skildra
samma önskan om kvinnlig frigörelse som
återfinns hos Benedictsson och Leffler.
I romantiken kunde folktron fylla ett
rent dekorativt syfte. När hjältinnorna i
de texter som jag har studerat beskriver
till exempel näcken, är det i själva verket
för att tala om de sociala verkligheter
som de står inför. Näcken blir en allegori
för kvinnofrågor på ett specifikt område,
nämligen kärleken som en kraft att leda
kvinnan långt bort från hennes personliga intressen.
Genom hjältinnornas öden försöker
författarna visa hur svårt det var för
kvinnor under 1880-talet att få respekt
för sina val och uppnå självständighet.
Hjältinnan fruktar inte äktenskapet i sig,
utan snarare dess oförenlighet med andra
aktiviteter som också de, enligt tidens
normer, krävde ett fullständigt offer av
kvinnans person: hon var arbetande kvinna eller mor och maka.
I litteraturen kan folktrovarelser användas för att ta upp aktuella frågor på ett
implicit sätt. Dessa varelser representerar
naturens annorlundahet. De kan användas
av kvinnliga författare på 1880-talet för
att smygvägen förmedla ett radikalt feministiskt budskap. Näckens närvaro omsätter i ett realistiskt verk något så exakt och
väsentligt som ett avståndstagande från
självförverkligande.
Även hos Lagerlöf undersöker jag om
det mytiska är ett sätt att uttrycka kvinnofrågorna inom de begränsningar som
tidens normer satte på kvinnliga författare. Användningen av det övernaturliga är
kanske en av de mest effektiva strategierna
för att implicit uttala sig om det som inte
kunde sägas explicit. Jag intresserar mig
därför främst för vad texterna säger om den
sociala kontexten för att förstå vilken funktion det övernaturliga har. Jag undersöker
hur hjältinnorna använder sig av det övernaturliga för att förstå sin egen situation,

”Det var tack vare
Maria Gripe som jag
började intressera mig
för det övernaturliga.”
hur anspelningen på ett spöke gömmer en
äktenskapskritik och hur det i så fall är ett
sätt för Lagerlöf att slå ett slag för kvinnlig
frigörelse.
På vilket sätt är folktron närvarande i
svensk kultur idag?

Folktron är mycket närvarande även idag.
Jag har nämnt John Ajvide Lindqvist och
Selma Lagerlöf; jag kan också nämna Johan
Teorin. För ungdomar finns det hur mycket
som helst! Cirkeln av Sara B. Elfgren och
Mats Strandberg eller Pax-serien av Åsa
Larsson och Angela Korsell. Sedan finns
det också massor av spännande böcker till
barn som inte, eller inte bara, tar upp folktron, till exempel Kristina Ohlssons och
Ingelin Angerborns böcker.
Även filmer, och kanske i ännu högre
grad serier, tar idag upp folktron, till exempel filmerna Midsommar av Ari Aster och
Gräns av Ali Abbasi. När det gäller serier
tänker jag på svenska Jordskott av Henrik
Björn, norska Ragnarök av Adam Price eller
danska Nisser av Stefan Jaworski. Det är ett
högst aktuellt ämne och ett sätt för populärvetenskapen att förnya skräckgenren.
Vilka böcker av Leffler, Benedictsson
och Lagerlöf rekommenderar du?

Jag kan rekommendera allt de skrivit! Gösta
Berlings saga kanske många drar sig för att
läsa idag, men det är synd. Den är tjock,
men skriven i novellform; varje kapitel är
nästan självständigt eller som Lagerlöf for-

mulerade det: ”hvarje kapitel skall vara ett helt, men
ock hela boken ett fullt sammanhängande verk”.
Anne Charlotte Leff ler
har skrivit underbara noveller och teaterstycken där jag
med glädje återfunnit samma kraft som i
den franska litteraturen, med stil och teman som jag aldrig hittat hos Strindberg.
Leff ler är vår Balzac, vår Maupassant,
vår Zola.
Jag tycker mycket om Benedictssons
Fru Marianne, som är som en svensk Madame Bovary, Flauberts kända roman.
Men ska jag endast rekommendera en
bok blir mitt svar dock Pengar av Victoria Benedictsson som precis kommit i en
nyutgåva på Bakhåll förlag med efterord
av Lina Wolff (se min Understreckare
i Svenska Dagbladet från den 29 april,
2022). Pengar är Benedictssons debutroman och är inspirerad av författarens
eget liv, samtidigt som den sågs som ett
radikalt inlägg i kvinnofrågan. Hjältinnans utveckling från oskuldsfull flicka till
insiktsfull mogen kvinna utgör kärnan i
boken. Selma Berg är en naiv sextonårig
flicka med drömmar om att gå på konstfack i Stockholm, precis som Benedictsson själv drömde om. Men Selma får inte
söka in, utan övertygas av sin förmyndare
att gifta sig med en förmögen men betydligt äldre herre.
Vad är dina planer nu när avhandlingen
är klar?

Jag fortsätter att undervisa och söker en
fast tjänst, även i utlandet. Jag fortsätter
att forska och är numera affilierad forskare
vid Uppsala universitet. Jag organiserar
ofta symposier, senast ett internationellt
symposium om Selma Lagerlöf på Sorbonne tillsammans med Anna Nordlund
(Uppsala universitet) och Anna Forssberg
(Karlstads universitet) och jag publicerar
många artiklar.
Jag vill ta tillfället i akt att tacka för det
fina SWEA-stipendiet, som hjälpte mig att
ro i land doktorsavhandlingen. Nu arbetar
jag på ett nytt projekt, denna gång om hur
hjältinnorna skildras i litteratur skriven av
män. Jag räknar med att det blir ännu en
bok så småningom. F F
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BÖCKER & LÄSNING

Maria Bouroncle

Från familjehemlighet till
läsning utan gränser
AV M A R I A B O U R O N C L E • S W E A W A S H I N G T O N D C

Intresset för en familjehemlighet ledde till Maria Bouroncles första bok
som sedan blev första delen i en trilogi. Nu har Maria lämnat den
internationella ekonomkarriären för att ägna sig åt litteratur på heltid.
Att uppmuntra barns läsning är ett av hennes stora intressen.
Hösten 2014 tog jag tjänstledigt från mitt arbete på Inter-American Development Bank
(IDB) i Washington DC för att följa med
mina barn till Sverige, där de valt att fortsätta sina studier. Då påbörjade jag också berättelsen om min mormors syster Ingeborg som
dränkte sina tre små barn påsken 1929.
Som internationell ekonom är jag van
att skriva rapporter och jag hade dessutom
ägnat de senaste tre åren åt forskning om
familjehemligheten jag fått reda på av en
slump, men min första läsare – en före detta redaktör på Bonniers – blev inte särskilt
imponerad av mitt utkast. Jag fick rådet att
börja om. Och kanske borde jag studera
kreativt skrivande? Ekonomiska texter och
romaner var ju inte riktigt samma sak.
I januari 2015 började jag därför studera litteratur på distans och i juni månad
i år, drygt sju år senare, blev jag äntligen
klar med min masterutbildning i kreativt
skrivande vid Linnéuniversitetet, i Småland.
I början av min karriär var det nyfikenhet
och en önskan om att förbättra världen som
drev mig att söka arbete på FN och flytta
till Köpenhamn 1994. Därefter arbetade
jag med bistånd på olika internationella organisationer i 25 år. När det danska förlaget
Saga Egmont i december 2018 gav ut min
bok Det kom för mig i en hast: Historien om
barnamörderskan Ingeborg Andersson, sa jag
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upp mig från arbetet på IDB och flyttade
tillbaka till min hemstad Göteborg efter 25
år utomlands.
Knappt fyra år senare har min debut använts i litteraturundervisningen på Göteborgs universitet, översatts till flera språk
och legat till grund för en dokumentär som
prisats på filmfestivaler i såväl USA som
Europa. Från och med hösten 2022 kommer den engelska utgåvan ingå i UCLAs
(University of California i Los Angeles)
kurs Scandinavian Crime Literature.
Våren 2022 publicerades den fristående
uppföljaren Flickan med en lapp om halsen:
Historien om ett finskt krigsbarn, och jag har
påbörjat den avslutande delen i min trilogi
om svenska kvinnoöden på 1900-talet.
Mina böcker har inte bara inneburit en helt
ny karriär på en ny kontinent, jag har också

hittat tillbaka till mina svenska släktingar
och rötter i Västergötlands mylla.
I samband med att Göteborg blev
UNESCOs första litteraturstad i Sverige
2021 tog jag initiativ till ett internationellt
projekt om barns läsning i Västsverige, i samarbete med Sydkorea och Uruguay. Sedan mars 2022 arbetar jag en dag i veckan
som projektledare på Författarcentrum
Väst med projektet Läsning utan gränser.
Vikten av läsning för barns skolresultat är
välkänd, men det spelar också en stor roll
vad barnen läser. Data från PISA visar att
läsning av skönlitteratur är betydligt mer
effektivt än andra texter. Med projektet
Läsning utan gränser fick jag möjlighet
att kombinera två passioner i livet, utvecklingsfrågor i Latinamerika och litteratur.
Projektet Läsning utan gränser innebär bland annat att Göteborg stads
jämlikhetssatsning ”Staden där vi läser för
våra barn” ska implementeras i 300 skolor i
Uruguay. IDB har beviljat ett stöd på 400
000 USD till fyra fattiga områden i landets
östra delar där lärare och föräldrar ska utbildas i vikten av högläsning för sina barn.
Åttatusen barn kommer dessutom att få
läsa en speciellt utvald västsvensk, koreansk
eller latinamerikansk barnbok. Valet av
barnböcker görs av en jury i respektive land
utifrån gemensamma kriterier. Den västsvenska barnboken kommer att presenteras
på Bokmässan i Göteborg i september
2022. De utvalda barnboksförfattarna i de
tre länderna kommer därefter att erbjudas
en tre veckor lång vistelse och bokturné i
Västra Götaland. F

Marias bästa tips för att stödja barns läsning
Läs högt för dina barn en liten stund varje kväll. Det är ett fint sätt att vara tillsammans och finna ro både för dig och dina barn efter en stressig dag.
Mer om projektet Läsning utan gränser
www.forfattarcentrum.se/nytt-projekt-lasning-utan-granser/
Författarcentrum grundades 1967 och är en politiskt och religiöst obunden ideell
förening för författare vars främsta mål är att föra ut litteraturen i samhället och
slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten.
Följ Marias författarresa
på webben: www.mariabouroncle.com
på Facebook: www.facebook.com/mariabouroncleauthor
på Instagram: www.instagram.com/mariabouronclewriter/
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Bilderbok med
lukten av mossa
och ljudet av
hackspett
AV C A R I N A M I D D E N D O R F
• SWEA BERLIN

Titel: I en helt vanlig skog
Text & bild: Amanda Bengtsson
Förlag: Leopard Förlag
År: 2020
Ålder: 3–6 år
Kaviar och nyponsoppa i all ära, men det
jag saknar mest som utlandsboende är riktig, svensk skog! Jag är uppvuxen i Svenljunga i Västergötland och där var skogen
aldrig långt borta. Vi lekte i skogen, vi
plockade bär med mamma och när vi blev
äldre fick vi hjälpa pappa att kvista fällda
träd. Jag skulle ljuga om jag sa att det alltid
var roligt, men de där aktiviteterna gjorde
att skogen tog sig in i mitt blodomlopp.
Amanda Bengtsson har skrivit och framför allt ritat en bilderbok för barn mellan
tre och sex år som tar sin början i Majvors
rum och sedan leder vidare till en helt vanlig skog – och vi far rätt in i ett uppslag

med en heltäckande bild på kottar, tallar
och svampar! Jag känner lukten av mossa
och hör ljudet av hackspetten bara av att se
den bilden. I den fantasifulla berättelsen
går det vidare till ett helt vanligt kafferep
med sju sorters kakor och nu är jag fast,
om jag inte var det redan innan. Bilderna
är detaljrika utan att vara överfyllda och
lämpar sig utmärkt för samtal om skog,
kakor och annat som är viktigt i livet när
man är liten. Och stor också för den delen!

chansen att hjälpa våra barn att utveckla
strategier för hur de kan känna igen och
hantera sina känslor. F

Majvor är inte alltid glad och äventyrslysten, ibland känner hon sig ensam och ledsen, så bilderboken bjuder även in till samtal om mer abstrakta teman, som känslor.
Jag tror att den här 28-sidiga pärlan inte
bara ger det lilla barnet ord för att beskriva
hur något känns, utan även ger oss föräldrar

Carina Middendorf, SWEA Berlin, skriver
för Forum sedan 2021 och lämnar ytterst sällan huset utan en bok i väskan. Hon bokbloggar på www.punktslut.blog och du kan följa
hennes årliga läs-motto #10omläsningar22 på
Instagram.

Amanda Bengtsson
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Familjehemligheter
och vänskap
AV C A R I N A M I D D E N D O R F
• SWEA BERLIN

Titel: En hemlig syster
Författare: Ida Ömalm Ronvall
Förlag: B Wahlströms
År: 2022
Ålder: 12–15 år
Isak, 16 år, bor med sina föräldrar i Örnsköldsvik och lever ett vanligt tonårsliv
med skola, träning, kompisar och flickvännen Kajsa.
Fanny, 20 år, har precis flyttat hemifrån
och delar en andrahandslägenhet med en
kompis i Stockholm. Hon har just blivit av
med jobbet i en hälsokostaffär för att hon
strulade med en kollega och hon vet inte
riktigt vad hon vill i livet.

Det är uppfriskande med en kille som Isak
som har så nära till sina känslor, men det
är lite tröttsamt med hans lögner som leder
till onödiga missförstånd. Varför i herrans
namn kan han inte bara säga som det är?
Och så tycker jag att hans föräldrar kommer väldigt lindrigt undan efter att i alla
år ha undanhållit honom att han har en
storasyster!
Trots dessa invändningar från en
vuxen läsare, tror jag att målgruppen
12–15-åringar uppskattar både Isaks och
Fannys vinklingar av händelserna. I vartannat kapitel får vi följa Isak och i vartannat Fanny. Kapitlen är korta och lättlästa.
Jag tyckte att det var svårt att sluta läsa,
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LISA MAT TISON

Aldrig hade väl de två mötts, om inte Isak
en dag råkat få syn på ett papper som det
står ”Bekräftelse av faderskap” på och sätter igång med efterforskningar för att hitta
sin hemliga syster. Men det går inte riktigt
så lätt att bonda med Fanny som Isak hade
trott.

Ida Ömalm Ronvall

för jag ville så gärna att de skulle kunna
lösa sina konflikter och att det skulle gå
bra för dem båda.
Kanske avslöjar jag för mycket, men jag är
verkligen tacksam över att det inte slutar
med att alla ber om ursäkt för sina tillkortakommanden och blir en stor lycklig familj.
Det hade varit för orealistiskt. Det vi får
istället är ett hoppfullt slut, som gjort för
diskussioner om ”vad som händer sedan”.
Eller så skriver Ida Ömalm Ronvall redan
på fortsättningen? F
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Relationsbygge
när femtiotal
blev sextiotal
AV C A R I N A M I D D E N D O R F
• SWEA BERLIN

I min värld finns det ett fåtal svenska
författare som jag hitintills aldrig blivit
besviken på – en av dem är Helena von
Zweigbergk. Hon har en förmåga att
skildra mellanmänskliga relationer som
om man var med inne i huvudet på folk.
Intet mänskligt verkar vara henne främmande, skulle man väl kunna sammanfatta det som. Inte bara godhet, rättvisepatos
och kärlek utan även avundsjuka, svartsjuka, missunnsamhet, misstänksamhet och
ångest finns väl lite till husbehov hos de
flesta av oss, så även hos von Zweigbergks
romanhjältar och -hjältinnor.
I den nyutkomna romanen 1959: Ingrid och
Georg – en kärlekshistoria får vi följa hur
Ingrid och Georg blir ett par och hur de,
trots att de är överens om att vara kamrater
och inte leva i sådana äktenskap som deras
föräldrar gör, ändå tvingas att kämpa på
med varandra. De vet inte alltid hur de rent
konkret ska bära sig åt för att uppnå sina
höga ideal.
Jag föddes inte förrän 1965, så jag kan
inte av egen erfarenhet bedöma hur
tidstypisk skildringen av familjelivet
är, men det känns väldigt autentiskt.
Idealet att mamma är hemma och tar
hand om barn och hushåll, medan
pappa arbetar, känner jag igen från min
egen uppväxt. Och maten! Tunga i pepparrotssås eller isterband och rotmos
serveras inte lika ofta idag som då femtiotalet blev sextiotal.

MAT TIAS EDWALL

Titel: 1959: Ingrid och Georg –
en kärlekshistoria
Författare: Helena von Zweigbergk
Förlag: Norstedts
Utgivningsår: 2022
Genre: Roman

Helena von Zweigbergk

Journalisten Georg är ny i Stockholm och
blir på ett party hos kusinen Hans förälskad i lärarinnan Ingrid. De är ungefär
lika gamla, strax under 30 gissar jag, och
Ingrids utstrålning av ”erfaren kvinna”
kommer sig av att hon är änka och har
en femårig son. Hon älskar sitt arbete
på flickskolan och gillar att styra sitt och
sonens liv så som hon tycker är rätt. Under de år som hon var gift med en äldre
man var det inte alltid hon som bestämde.
Georg blir förälskad i allt detta som är
Ingrid, men har ändå svårt att låta henne
vara sådan som hon är. Eller snarare vara
så självständig som hon har blivit under
sina år som ensam mamma.
Eftersom Ingrid blir gravid ganska tidigt i
deras förhållande tar Georg sitt ansvar som
det heter och gifter sig med henne. Han är
nöjd med tingens ordning, hon hade nog
gärna väntat lite till.
Det som berör mig i berättelsen om Ingrid
och Georg är inte bara deras trevande försök
att hitta sitt eget sätt att vara familj på, utan
även hur de förhåller sig till sin partners
bekantskapskrets, vänner och ursprungsfamilj. Georg är väldigt svartsjuk på Ingrids
bästa vän Britt och Ingrid vet inte hur hon

ska förhålla sig till det. Ingrid förstår inte
till fullo hur ångestframkallande umgänget
med de egna föräldrarna är för Georg, och
att han inte förmår förklara det för henne
gör inte saken lättare.
I början är jag mest irriterad på Georg och
tänker att Ingrid skulle ha klarat sig mycket
bättre utan att behöva släpa på honom, men
efter ett tag ändrar jag uppfattning. På slutet blir det tydligt att båda försöker göra så
gott de kan, i den tid de lever i och med de
förutsättningar de har.
Om jag har fattat rätt, ska detta vara del
ett i en serie. Den ser jag fram emot att
följa, för som ni vet, författaren Helena von
Zweigbergk kan man lita på. F
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HELENA BERZELIUS (LE AFOTO.SE)

Florence Wetzel

Allt började med Stieg Larsson
AV F L O R E N C E W E T Z E L • S W E A L O N D O N

M

illenniumtrilogin öppnade vägen för ett intresse för Sverige och
det svenska språket. Tjugo år senare har Florence Wetzel inte
bara upptäckt en ny kultur och lärt sig ett nytt språk, utan även
gett ut böcker på svenska, i en för henne ny genre.
Första gången jag såg boken var 2009.
Jag satt med två vänner på en snabbmatsrestaurang i New Jersey, när en av dem tog
upp en bok ur handväskan. ”Jag fick den!”
utbrast hon stolt.
Boken hade ett intressant omslag med
ett vågigt mönster i gult och ljusgrönt.
Titeln löd The Girl with the Dragon Tattoo
och boken var skriven av Stieg Larsson.
Det var så jag först fick höra om Millennium-febern som svepte över USA.
Alla pratade om den begåvade svenske
journalisten som skrev tre böcker under vargtimmarna för att koppla av från
sin krävande och ofta farliga kamp mot
högerextremismen. En man som tragiskt
nog gick bort vid 50 års ålder, innan
första boken gavs ut, och vars fjärde bok
försvann under mystiska omständigheter.
När det var min tur att läsa Millenniumserien hände något helt otippat. Man kan
kalla det för öde, magi eller kärlek, eller
kanske alla tre på en gång. Jag blev nämligen helt uppslukad av trilogin och den
exotiska svenska miljön. Var det möjligt att
svenskar drack så mycket kaffe? Vad var en
open-faced sandwich för något? Hur kunde
folk klara sig under de mörka vintrarna?
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Och dessa långa ord med så många bokstäver med prickar över, hur sjutton uttalade man dem?
När jag hade läst klart böckerna gick jag
moloket igenom mitt lokalbibliotek. Ingen
annan bok kunde komma i närheten av läsupplevelsen med trilogin. Men så gick jag
förbi ett visningsbord och såg ett intressant
omslag: The Leopard, av Jo Nesbø. Detta ”ø”
lockade mig eftersom det var en av de där
konstiga skandinaviska bokstäverna. Kanske
var författaren svensk?
Det visade sig att han var norsk, men det
var bra nog. Jag läste boken på tre dagar och
insåg att Stieg Larsson var toppen av isberget. Från den dagen läste jag bara skandinaviska deckare och tittade bara på skandinaviska filmer, helst kriminalare.
Så kom dagen när jag bestämde mig
för att skriva mina egna svenska deckare,
fast på engelska, och det ledde till min
första resa till Sverige i januari 2013. Jag
tillbringade de kalla dagarna med att följa
i Stieg Larssons fotspår – dels för att göra
research till min bok The Grand Man, dels
för att uppleva trilogins magiska miljö. Jag
gick på Stadsmuseets Millennium-tur och
jag hittade själv andra platser från trilogin.

Ett annat projekt var att besöka Larssons
favoritkaféer. Under den resan utvidgades
min kärlek för böckerna till själva landet,
och jag blev förälskad i Sverige.
Ett år senare gick jag på min första
svenskkurs vid Folkuniversitetet i Stockholm. Vår lärare frågade oss elever om
varför vi var i Sverige. De andra sa att det
var tack vare ett nytt jobb eller ett förhållande med en svensk. När det var min tur
skrattade alla när jag sa: ”Jag är här tack
vare Stieg Larsson!”
Så snart min svenska var tillräckligt bra
läste jag Millenniumtrilogin på svenska. Och
jag skrev mina svenska deckare: The Grand
Man som gavs ut 2019 och The Woman Who
Went Overboard som gavs ut 2020.
Det var en rolig och givande upplevelse
att skriva dessa böcker, men under årens
lopp började besattheten av Millenniumserien att tyna bort. Jag insåg att svensk litteratur innehöll mycket mer än deckare och
att Stieg Larssons Stockholm var en del av
en mångsidig stad.
Efter att jag hade pluggat svenska några
år var det dags att försöka skriva skönlitteratur på svenska. Första tanken var
naturligtvis att skriva en deckare, men det
kändes fel. Mina svenska deckare var redan
skrivna och jag ville inte härma mig själv –
alltså försöka skriva på svenska precis som
jag skrev på engelska. Det här var en möjlighet att börja om, med ett nytt språk och
i en ny genre.

Det var då svensk
skräck kom in i
mitt liv genom P3:s
Creepypodden. Under
de många timmar
som jag lyssnade på
podden fick jag idén
till att skriva skräcknoveller och jag påbörjade
min första novell i oktober 2018. Berättelsen
hette ”En vänlig gast”
och den handlade om en
riktig spökupplevelse som hände mig under
80-talet.
Tre och ett halvt år senare är min första
bok på svenska äntligen klar. Den heter Annikas förråd: En ondskefull skräcknovellsamling. Jag har även översatt boken till engelska som Annika’s Storage Space: Thirteen
Sinister Stories.
Stieg Larsson gick bort för nästan tjugo
år sedan och första Millenniumboken kom
ut kort därefter. Min första resa till Sverige
ägde rum för snart tio år sedan. Så mycket

har hänt sedan dess, både på det personliga
planet och i omvärlden. Den kvinnan som
gick runt i Stockholm de snöiga januaridagarna för att hitta Stieg Larssons värld har
förvandlats till någon som lever i den världen,
som själv uthärdar de mörka vintrarna medan
hon dricker för mycket kaffe, äter open-faced
sandwiches och gör så gott hon kan för att
säga dessa långa ord med märkliga bokstäver.
Sådana saker är inte längre exotiska, de är
bara en del av mitt liv.
Trots att jag inte tänker på Stieg Larsson

så mycket nuförtiden
kommer jag aldrig att
glömma honom. Det
var han som ledde mig
till Sverige och det var
han som inspirerade
mig till att skriva svenska deckare och plugga
svenska, vilket i sin tur
ledde till skräck-novellerna. Hur jag önskar
att han fortfarande levde!
Inte bara med tanke på
böckerna som han skulle ha skrivit, utan för
att jag skulle vilja tacka honom så mycket. Tack
Stieg, för att du gav mig Sverige och svenskan! Du har berikat mitt liv och förändrat
det till det bättre. F

Florence Wetzel, SWEA London, är en
journalist och författare från USA. Hon delar
numera sin tid mellan London och Stockholm.
Du hittar henne på Facebook samt även på
Instagram: @florencewetzel108

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, SPONSORER
OCH SAMARBETSPARTNER!
SWEA FORUM
Sofia Distans
WEBB-ANNONSÖRER
Sofia Distans
SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNER
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
The Heimbold Foundation
Svenskt Näringsliv
Swedish Press
SVIV, Svenskar i Världen
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU
Utrikesdepartementet
Svenska institutet
VisitSweden
Business Sweden
SCA – Swedish Council of America
Swenson Swedish Immigration Research Center

SWEA GLOBAL
SWEA Global är möjligheten för dig som bor
långt bort från en SWEA-avdelning att ändå
vara med i SWEA och ta del av vårt unika
nätverk trots att du är bosatt utanför dagens
SWEA-värld.
SWEA Global är inte en avdelning utan har
hela världen som upptagningsområde.
Som medlem i SWEA Global är du
fullvärdig medlem och har tillgång till
hela vårt internationella nätverk, våra
sociala medier och digitala nyhetsbrev
samt medlemstidningen Forum.
Dessutom är du välkommen att delta
i lokala och internationella möten och
aktiviteter, Sverigemiddagen och andra
sommarevenemang i Sverige.
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Om hösten
Av Edith Södergran

ur diktsamlingen Landet som icke är 1925

Nu är det höst och de gyllene fåglarna
flyga alla hem över djupblå vatten;
på stranden sitter jag och stirrar i det granna glittret
och avskedet susar genom grenarna.
Avskedet är stort, skilsmässan förestående,
men återseendet är visst.
Därför blir sömnen lätt när jag somnar med armen under huvudet.
Jag känner en moders andedräkt på mina ögon
och en moders mun mot mitt hjärta:
sov och slumra mitt barn, ty solen är borta. -

50

SKRIVTIPS FÖR SWEOR
AV E V A W I S S T I N G • F O R U M S R E D A K T Ö R

V

issa svenska ord är klurigare än andra. Ett ord som jag
alltid måste dubbelkolla är ”ordförande” – jag blir osäker
varenda gång!

Som tur är så är det enkelt att kolla upp på svenska.se, som innehåller tre svenska ordböcker på en och samma sida.
SWEAs varumärkesguide förklarar också tydligt hur det ska
vara.
Ordförande böjs på samma sätt som arbetare:
en arbetare, två arbetare, den arbetaren, de arbetarna
en ordförande, två ordförande, den ordföranden, de ordförandena
Exempel i singular (en):
vår internationella ordförande, Stockholms ordförande, ordförandens rader, ordföranden klubbade förslaget
Exempel i plural (flera):
två ordförande berättade, våra MEMA-ordförande träffades,
ordförandena i MEMA träffades, alla ordförandenas överenskommelse var

Vad heter vi?

Vår organisation heter SWEA.
Vi som är medlemmar kallas för Sweor.
SWEA i sammansättning följs av bindestreck: SWEA-medlem,
SWEA-avdelning, SWEA-aktivitet.
SWEA i genitiv skrivs utan kolon eller accent: SWEAs medlemmar.
Avdelningarnas namn har inte bindestreck: SWEA Houston.
Vanliga förkortningar

IO 		
VIO 		
RO		
AO		
VM 		
RM 		

Internationell ordförande
Vice internationell ordförande
Regionordförande
Avdelningsordförande
Världsmöte
Regionmöte (OBS: inget “s” i mitten!)
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SWEAs intressegrupper
SWEA ART vill vara en inspirationskälla och främja utbyte mellan konstskapande Sweor på alla nivåer, från nybörjare till professionell konstnär. Vi arbetar
tillsammans, inspirerar varandra och utbyter erfarenheter och idéer i webbinarier, genom internetutställningar, på Facebook och Instagram. Vi arrangerar
workshoppar och utställningar, i lokala grupper och internationellt.

www.swea.org/intressegrupper/swea-art/

SWEA BOKKLUBB EMA är en bokklubb som träffas via Zoom och diskuterar aktuella svenska böcker. Alla Sweor är välkomna och du väljer om du vill
delta varje gång eller vid ett enstaka tillfälle.

www.swea.org/intressegrupper/bokklubb-ema/

SWEA BUS (Barn Utomlands & Svenska språket) hjälper föräldrar utanför
Sverige att föra vidare svenskan till sina barn och stötta barnens flerspråkighet.
Varje år uppmärksammas även en Swea, som arbetat för att bevara och utveckla
svenska språket hos barn och ungdomar utomlands, med utmärkelsen Årets BUSa.

www.swea.org/intressegrupper/bus/

SWEA CARE syftar till att hjälpa varandra, oss Sweor emellan, och finnas till
som stöd lokalt när olika behov uppstår. Grundtanken är att vi som Sweor visar
vänskap och närvaro även i livets svåra stunder. Det kan handla om praktisk
hjälp, råd eller bara någon att tala med.

www.swea.org/intressegrupper/swea-care/

SWEA PROFESSIONAL finns för dig som är intresserad av företagsverksamhet, affärsrelationer, arbetsliv, yrkesfrågor och karriär. Gruppens syfte är att
bidra till Sweors professionella nätverk och ge möjlighet att knyta kontakter.

www.swea.org/intressegrupper/swea-professional/

SWEA SKRIVER ger dig inspiration och stöd till att utveckla ditt skrivande på
svenska, oavsett ambitionsnivå och syfte. En del vill skriva poesi, journalistik eller
bloggar, några siktar på att bli professionella författare medan andra skriver för
att de helt enkelt älskar att uttrycka sig i skrift.

www.swea.org/intressegrupper/swea-skriver/
52

Nästa nummer av

FORUM

kommer ut i slutet av november!
Har du idéer och förslag på innehåll till kommande nummer?
Vill du skriva om aktiviteter inom din avdelning eller
om dina erfarenheter som utlandssvensk?
Eller vill du skriva om svensk kultur,
eller om svenska språket?
Vi vill gärna höra dina tankar och förslag till Forum!
Hör av dig till redaktionen: editor@swea.org
Sista dag att skicka in texter och bilder till Forum nr 4 är den
15 september!
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SWEOR SVARAR PÅ

Tre snabba frågor
1. Hur upptäckte du SWEA?
2. Vad uppskattar du mest med SWEA?
3. Vad tycker du bäst om med perioden
september, oktober & november?

Veronica Strandell
SWEA Global

Veronica Stråhle-Stimson
SWEA Santa Barbara

Min dotter hamnade i samma klass
som en svensk pojke när vi flyttade
till Chicago. Hans mamma tog med
mig på ett påsk-pyssel med SWEA
och efter det blev jag fast. Nu har jag
flyttat till Stuttgart, som ligger mitt
emellan två SWEA-avdelningar –
båda lite för långt bort. Därför blev

Jag upptäckte SWEA på tidigt 80tal då jag var turist i Santa Barbara
och råkade på ett SWEA-midsommarfirande mitt i stan.
SWEA-systrarna förstår en på
ett speciellt sätt. Vi är alla olika
men samtidigt lika. SWEA har varit
mycket viktigt för mig när hemläng-

SWEA Global ett bra val!
Det jag uppskattar mest med SWEA är gemenskapen, samhörigheten och det lättillgängliga stödet. Jag älskar hur väl vi
förstår varandra i alla öden och äventyr som vi hamnar i som utlandssvenskar.
Det jag tycker bäst om med perioden september-november är
alla helgdagar och lov som hösten erbjuder här i Tyskland. Vi tar
alla chanser vi kan att resa – långt som kort, och i alla väderstreck!

tan kommer smygande.
Höst och vinter är mina favoritårstider, till och med när det
regnar!

Lolo Simchai
SWEA Israel
Jag upptäckte SWEA genom Nanette Mayberg som startade SWEA
Israel år 2000.
Det jag uppskattar mest med
SWEA är att möta andra svenskor.
Bäst med hösten är att efter sommaruppehållet träffa alla igen mellan
alla våra helger, som till exempel yom
kippur.

Vill du svara på tre snabba frågor till nästa
nummer av Forum? Hör av dig till oss:

editor@swea.org
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Anna-Karin Kight
SWEA Los Angeles
När jag kom till Los Angeles i slutet av år 2000 bodde jag hos en av
de ursprungliga LA-Sweorna och
genom henne fick jag träffa många
av hennes fina SWEA-väninnor.
Jag bjöds med på den stora julmarknaden i december – som då
hölls i Hollywood Palladium –
och det var otroligt att se så många svenskar som marknaden
lockade till sig.
SWEA är verkligen fantastiskt eftersom vi har något gemensamt redan från första mötet! Vi är kvinnor, bor på en plats
utanför Sverige och trots att vi ofta kommer från olika bakgrund
hittar vi varandra lätt när vi träffas.
Jag bor i Long Beach i Kalifornien och det är oftast lika
varmt under hösten som det är under sommaren. Jag kan fortfarande vara ute på vattnet och paddla kanot eller SUP (standup paddle board), simma i utomhuspool varje morgon och spela
tennis. Jag njuter verkligen av att kunna vara aktiv utomhus
även efter sommaren.

S W E A Ä R D E N S T Ö R S TA I D E E L L A
S V E R I G E F R Ä M J A N D E O R G A N I S AT I O N E N
U TA N F Ö R S V E R I G E

Vara vardeord
VÄ R L D S V I D VÄ N S K A P
G LO B A L K O M P E T E N S
LO K A LT S T Ö D

Var vision

AT T VA R A D E T S J Ä LV K L A R A
N ÄT V E R K E T F Ö R S V E N S K TA L A N D E
K V I N N O R U TO M L A N D S

Vart syfte

AT T F R Ä M J A S V E N S K K U LT U R , S V E N S K A
TRADITIONER OCH DET SVENSKA
S P R Å K E T I VÄ R L D E N

www.swea.org

