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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:
swealand.swea.org/forum/swea-forum-arkiv/

SWEA erbjuder ett personligt
kontaktnät samt är ett starkt
socialt stöd för den svenska
industrin utomlands.
SWEA representeras på många
platser i världen och spelar en
viktig roll i svenska Utrikesdepartementets 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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ADRESSLISTA
swea.org/var-finns-swea/avdelning-lista

ORDFÖRANDENS RADER

Kära Sweor,

F

örst och främst vill jag rikta ett stort tack till er alla som
har lett SWEA under de senaste två åren med Suzanne
Langeland Southard vid rodret. Det har varit en mycket
utmanande resa, med en pandemi som har påverkat oss alla
och ställt helt nya krav, både personliga och på SWEA som
organisation.
SWEA blev direkt en viktig del av mitt liv som nyinflyttad till
Perth i västra Australien, och har så förblivit under mina 15 år
som utlandssvensk. SWEA blev den medsyster som stöttade
mig i mitt nya hemland; vi pratade svenska, knöt vänskapsband, nätverkade och lyfte fram svensk tradition och kultur.
Organisationen gav mig trygghet och ett oslagbart lokalt stöd.
Jag har också fått möjlighet att utbilda mig i mina olika
styrelseroller inom SWEA, och Världsmötet i Perth vässade
mina kunskaper inom sponsring och projektledning. VM i
Bologna tillsammans med fyrahundra Sweor var en fantastisk
upplevelse och jag fick upp ögonen för vårt otroliga, globala
nätverk – vilken kraft, kompetens och glädje!

Som SWEAs nya IO, den första från Australien, är min vision
att ta tillvara på allt det goda som mina företrädare har mejslat
fram under 43 år, och ge det ett ännu mer attraktivt innehåll
och utseende.
SWEA kan mer. Vi är den största ideella Sverigefrämjande
organisationen utanför Sverige. Låt oss tillsammans ”visa
musklerna”, lyfta fram våra styrkor och verkligen vara stolta
över att vara Sweor!
Min resa till Världsmötet är bokad och jag ser verkligen fram
emot att träffa er som har möjlighet att vara med i Fort Lauderdale den 28 april–1 maj. I Florida knyter vi nya vänskapsband
och fortsätter utveckla SWEA för framtiden!
Jag hoppas att ni alla vill vara med på denna färd och som ambassadörer för det moderna SWEA attrahera nya medlemmar
in i vår unika gemenskap.

Catarina Hansson
Ordförande,
SWEA International
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SWEA Berlin
LOT TA BALENSIEFEN

ANSVARIG UTGIVARE
Catarina Hansson, IO
president@swea.org

Carina Middendorf
Det bästa med Forum är omväxlingen! Man
kan aldrig riktigt veta vad ett nytt nummer
innehåller och det tycker jag är spännande.
Det roligaste är förstås att skriva om
det som ligger mig så varmt om hjärtat: den
svenska litteraturen!
Det mest utmanande är att tänka så
långt i förväg. När jag fick idén att skriva
om julböcker hann boken jag beställde inte
ens komma ut innan deadline för decembernumret hade passerat. Jag är ”de snabba
puckarnas kvinna”, så det är en verklig utmaning för mig!

Christina Moliteus
SWEA New York

Forum är en förenande länk mellan alla
våra medlemmar runt om i världen. Artiklarna speglar medlemskapets bredd och visar
vårt starka, kunniga nätverk.
Det är alltid spännande att få texterna
för korrektur, för de är alla intressanta och
handlar om många olika områden, skrivna
av Sweor över hela världen. Nuförtiden
finns det ytterst få stavfel. Det är som att
leta efter en nål i en höstack, men ibland
dyker de upp och då är det bra att vi är flera
”korrare” med örnblicken påkopplad!
Mest utmanande för mig, som bott
utomlands i mer än 40 år, är att hänga
med i den moderna svenskan och nya uttryckssätt. Jag minns den tiden när vi diskuterade om ord som ”fika” och ”event” var
okej att skriva, men nu är många av dessa
självklara. Än så länge klarar jag dock inte
att skriva att något är ”sjukt bra”, även om
det är det!

Margareta Nilson
SWEA Köln/Bonn

I Forum blir det tydligt hur många intelligenta, roliga och framgångsrika Sweor det
finns runt om i världen! Och så mycket vi
kan uppleva som Sweor, med poddar, webbinarier, aktiviteter och intressegrupper.
Smakprov på detta smörgåsbord dukas
upp fyra gånger om året i Forum.
Förra året bad Forums redaktör Eva mig
att skriva om SWEA Art. Artikeln i Forum nr
3/2021 gav stort gensvar och många nya
Sweor kom med i SWEA Art. Jag vill gärna
fortsätta att skriva om konst och konstnärer
i SWEA – en inspirerande uppgift som jag
hoppas även är intressant för Forums läsare.
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Fettisdagen
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Askonsdagen
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Internationella kvinnodagen

12

Kronprinsessans namnsdag

15

 ista dag att skicka in material till
S
Forum nr 2

20

Vårdagjämningen

21

Världspoesidagen

21 	Världsdagen för Downs syndrom
& rocka sockorna-dagen
23

Nordens dag

25

Grammatikdagen

25

Våffeldagen

27

Världsteaterdagen

April
1

Första april

2

Internationella barnboksdagen

8

Romernas internationella dag

14

Skärtorsdagen

15

Långfredagen

16

Påskafton

17

Påskdagen

18

Annandag påsk

23

Världsbokdagen

30

Valborgsmässoafton

Maj
1

Arbetarrörelsens dag

3 	Internationella dagen
för pressfrihet

6

9

Europadagen

25

Kristi himmelsfärdsafton

26

Kristi himmelsfärdsdag

29

Mors dag

Fettisdagen kallas även semmeldagen eller
fastlagstisdagen och infaller på tisdagen
efter fastlagssöndagen. Den följande
onsdagen kallas askonsdagen och inleder
fastan som pågår i 40 dagar fram till påsk.
Sedan
1912
firas
internationella
kvinnodagen i Sverige. Till en början inföll
dagen på olika datum men sedan 1978 har
FN instiftat den 8 mars som gemensam
högtidsdag för alla länder.
FN har utlyst den 21 mars till Världsdagen
för Downs syndrom och 2014 initierade
Svenska
Downföreningen
kampanjen
Rocka dina sockor. Genom att ta på sig
olika strumpor hyllas våra olikheter och alla
människors lika värde och rättigheter.
Nordens dag infaller den 23 mars sedan
1962 då Sverige, Norge, Finland, Danmark
och Island skrev under Helsingforsavtalet,
med syfte att fördjupa samarbetet mellan
länderna.
Svensklärarföreningen och Språkkonsulterna
har initierat grammatikdagen för att visa
att grammatik är både kul och spännande.
Information och material finns här:
wwww.grammatikdagen.se
Den 1 april är det fritt fram att luras!
Aprilskämtet blev populärt i Sverige under
1600-talet och handlade till en början främst
om att lura någon att gå ett ärende, som
att fråga efter ”synvinklar” i en affär eller
”Jagedumm-piller” på apoteket.
Europeiska rådet instiftade Europadagen
1985 till minne av Schumandeklarationen
från 1950. Deklarationen syftade till att
bringa slut på krig i Europa och ledde senare
till att EU bildades.
Mors dag firas i Sverige den sista söndagen
i maj. Första gången som någon firade mors
dag var 1908 i Philadelphia, då Ann
Jervis ville hedra sin mamma.

ILLUSTRATIONER AV LENA OLSSON

Mars

Från
redaktören
Hej!
I det här numret av Forum kan du lära känna både vår nya internationella ordförande Catarina Hansson och nya vice internationella ordförande Eva Steinbach. Att intervjua dem båda
var lika trevligt som inspirerande och jag ser verkligen fram
emot det kommande året med dem vid SWEAs roder!
Vi bjuder också på flera rapporter från höstens regionmöten
samt en artikel från VAME om hur avdelningarna i västra
Amerika lyckats hålla i gång verksamheten trots förändrade
restriktioner. Och SWEA i Portugal visar hur donationer
från de båda avdelningarna i Lissabon och Algarve stödjer
SOS Barnbyar.

MEJL TILL REDAKTIONEN
Så fint SWEA Forum! Jag har precis läst tidningen
till frukost. Jättesnygg layout, intressanta artiklar
och smidig läsning på mobilen.
Ingrid Reinli
SWEA Hong Kong
Stort tack för den fina artikeln om SVIV, det var
roligt att läsa. Vore det möjligt att få in olika
konsertterminer världen över i Forum? Vi har så
duktiga musiker och operasångare i Sverige som
reser jorden runt.
Elisabet Zeller
SWEA Zürich
& Regionrepresentant SVIV

Mi Karlsson Bergqvist har besökt Världsutställningen Expo
som just nu pågår i Dubai. Hon tar oss med och låter alla oss
Sweor få en smak av utställningen! Therése Andrén Eggeborn har träffat den svensk-amerikanska fotokonstnären Peggy Anderson, aktuell med boken The Morning Dip med fotografier tagna i Torekov, och diskuterar vad som egentligen
gör att man känner sig svensk. Åsa Wallmark har intervjuat
filippinska May Obstacuolo och reflekterar kring vad som
förenar oss människor trots olika bakgrund.
Dessutom skriver Katarina Agorelius om cellisten Daniel
Thorell som tilldelades Paskellstipendiet 2019. I en annan
artikel berättar förra årets litteraturstipendiat Luca Gendolavigna om sin relation till svenska språket och svensk
litteratur.
Tack alla som hört av sig med synpunkter och förslag till
Forum! Vi har nästan alltid mer som vi vill berätta om än
vad vi har utrymme för, men ofta går texter att få med i lite
anpassad form eller i senare nummer. Kanske vill du också
skriva i Forum? Det vore till exempel roligt om vi har någon
musikintresserad Swea som vill skriva om konsertterminer,
som Elisabeth Zeller föreslår här nedan. Vi söker också efter
två nya korrekturläsare. Brinner du för svenska språket och
vill hjälpa oss att ha bra kvalitet på våra texter? Hör av dig
till oss!
Med önskan om trevlig läsning!

Eva Wissting, SWEA Toronto
Redaktör Forum
editor@swea.org
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Det klickade
från dag ett!
MÖT SWEA INTERNATIONALS
NYA ORDFÖRANDE
AV E VA W I S S T I N G • F O RU M S R E DA K T Ö R

FRODE REMVIK

Vår nya internationella ordförande CATARINA
HANSSON berättar vad SWEA har betytt för henne
som utlandssvensk i Australien samt delar med sig av
tankar kring sin nya roll.

F

lytten till Perth var tänkt som en tillfällig timeout från
ett stressigt liv i Stockholm, men SWEAs nya internationella ordförande Catarina Hansson har blivit kvar
Down Under.
”Vi kom till Australien 2007. Vi har två fantastiska barn,
som då var åtta och nio år och vi kände: ”är detta livet?” Vi
fick det inte att gå ihop. Så en dag dök det upp en jobbannons
som attraherade min man. Han sökte och fick jobbet; så vi sa
att nu tar vi timeouten!”
Trots att familjen var inställd på att utlandsvistelsen skulle
bli tillfällig ville de ändå att barnen skulle gå i en vanlig skola,
för att komma in i ett vardagsliv. De hittade en bra förort med
bra skola och ett hus med pool, vilket barnen hade blivit lovade
– och sedan dess har de blivit kvar i Perth.
”Många saknar den svenska skogen och årstiderna, men
jag har hittat min skog här och jag har hittat årstiderna också,
även om det handlar om nyanser. Det jag saknar från Sverige är
framför allt familjen och vännerna, men vi försöker resa hem

8

varje år.”
Dessutom pratar Catarina varje dag i telefon med sin
mamma och de bakar surdegsbröd och löser korsord tillsammans. När teknologin blir för komplicerad för Catarinas mamma får grannen hjälpa till och fotografera surdegsbröden så att Catarina kan se dem.
Efter några månader i Australien, under första julen, fick
familjen besök av vänner från Sverige vars mormor, som också
var med, redan hade en väninna i Perth, Kristina Hörlin.
Även Kristina bjöds in till julfirandet och det är tack vare
henne som Catarina kom med i SWEA. ”Hon kommer springande in, drygt 70 år gammal, och säger att åh vad kul med
en ny Swea!” Kristina berättade allt om SWEA och bestämde
i princip på en gång att Catarina skulle med till årsmötet två
månader senare.
”Ibland när man kommer till föreningar så klickar det,
och det gjorde det på årsmötet. Jag har alltid varit svag för
kvinnogemenskap”, säger Catarina. ”Och där fanns redan en

JESSICA REEDMAN

SWEA-familjen i Perth

Catarina med närmaste familjen

kunde göra skillnad här i Perth och jag har kunnat göra skillnad i regionen. Vi har fått till ett jättefint klimat här och en
glädje som smittar av sig i styrelsen.”
Catarina poängterar vikten av samarbete inom SWEA. ”Jag
kan ha en stark vilja och en vision, och det har jag, men framför allt så är jag en lagspelare. SWEA är fantastiskt och vi är
helt otroliga i vår organisation med nästan 6 000 medlemmar
spridda över hela jorden. Jag tror att det är många Sweor som
inte hade varit kvar utomlands utan SWEA. Många har funnit tryggheten utomlands i SWEA och för många har det nog
bidragit till att man har stannat kvar i landet i fråga. När man
inte har familjen så har man SWEA.”
Samtidigt blickar Catarina framåt: ”Vi kan bli ännu bättre
på att visa hur bra SWEA är! Vi ska vara en naturlig samarbetspartner med organisationer som Svenska institutet, UD
och SVIV. Vi ska våga mer och visa musklerna. Vi behöver
lägga den planen gemensamt inom styrelsen och med medlemmarna, med en tät dialog. Årsredovisningen som gjordes
av Kommunikationskommittén förra året var jättebra; sådant
ger en öppenhet och kanske kan vi hitta nya direktkanaler för
frågor och svar mellan medlemmarna och styrelsen.”
Om ett par månader är det äntligen dags för Världsmötet i
Fort Lauderdale, då Catarina ser fram emot att möta alla Sweor
som kommer dit. ”Det kommer att bli ett fantastiskt arrangemang. Att kunna mötas personligen är det viktigaste med VM,
för det är genom att träffas som vi får den energi vi behöver.
När vi ses i Fort Lauderdale kan vi fylla på ryggsäcken med
energi och ta med oss hem igen till avdelningarna och blicka
framåt” F

TAYLOR MAGUIRE

naturlig stöttning, så självklart sträckte jag upp handen som
intresserad av sekreterarrollen när ingen annan gjorde det. Så
på den vägen är det! Jag säger som kungen, det klickade faktiskt från dag ett. De kvinnorna jag träffade då är fortfarande
mina goda vänner.”
Precis som Kristina är även Catarina mån om att nya personer ska få möjlighet att komma in och bli delaktiga, men
om ingen annan vill ta på sig uppdrag så ställer hon gärna upp.
Därför har hon haft en rad olika roller inom SWEA. Nu senast
har hon varit regionordförande i ASOC och hon har tidigare
varit avdelningsordförande. Hon är också en av initiativtagarna
till SWEA Professional och 2017 var hon med och anordnade
världsmötet. Häromåret hjälpte även hon och Lisa Jahrsten
till med invigningsfesten för nystartade SWEA Melbourne,
med AO Jennifer Grahn.
Catarina berättar om tiden som AO: ”Vi fick länge in
pengar via aktiviteter men hade inte hittat någon sponsor
och visste inte riktigt vad vi skulle göra. Jag har goda vänner
inom vinbranschen och vi pratade länge om idén att göra ett
SWEA-vin för att sälja och få in pengar.” Det här är en vanlig form av insamling i det vinproducerande Australien. ”Jag
minns fortfarande kvällen då vi tog beslutet: ’Nu satsar vi på
det här!’ Både vårt garage och hus var fyllda av vin under en
period och Sweorna kom hem till oss och satte på etiketter
och sedan sålde vi. Alla tillstånd var klara, inte en enda flaska
gick sönder, ekonomin stämde till punkt och pricka och alla
ställde upp frivilligt!”
På så vis kunde SWEA Perth stötta en organisation för
kvinnor som utsatts för misshandel. ”När man lämnar hus och
hem mitt i natten får man inte med sig något, så vi donerade
start-up-kit från IKEA. Vi var också på plats och lagade svenska
luncher och lärde dem hur de kan laga den maten själva. Men
framför allt så satt vi ner och pratade med kvinnorna. Förutom att vi kunde hjälpa de utsatta kvinnorna så fick vi också
en jättefin gemenskap inom SWEA med allas engagemang.”
Det var inte alls självklart för Catarina att kandidera till rollen som internationell ordförande. ”Det blir en rädsla också,
för det är otroligt stort. Men Christina Hallmert i valberedningen lyckades sätta ett frö som sakta växte. När jag tar stora
beslut så är jag inte någon som gör såhär” säger Catarina och
knäpper med fingrarna. ”Ofta när det kommer ’kruxiga saker’
så sover jag gärna på saken. Det började öppnas upp tid som
jag ville fylla med något nytt, men sedan sitter man hemma
och undrar ’hur bra är jag egentligen?’.” Catarina berättar att
hon funderade och pratade med vänner. ”Sedan är det någon
runt en som säger ’nämen gör det här nu’, och förklarar varför
de tycker så. Och jag tror också att jag kan göra skillnad. Jag
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En riktig
super-expat
VÅR NYA VIO EVA STEINBACH
AV E VA W I S S T I N G • F O RU M S R E DA K T Ö R

SWEAs nya vice internationella ordförande har kallats
för en ”super-expat”. Det är enkelt att förstå varför,
när hon berättar om sina erfarenheter.

Hur kom det sig att du blev medlem i SWEA?

Jag kom i kontakt med SWEA när jag kom till Beijing 1999.
Avdelningen hade precis startat och Margareta Sterner var
ordförande. Jag blev medlem i styrelsen och sedan dess är jag
en trogen Swea!
Jag har alltid varit med i SWEA på de platser där jag har bott
och det har funnits en avdelning och har SWEA inte funnits
så har jag varit med i andra internationella kvinnoföreningar.
Jag tycker det är viktigt att stödja dessa och dessutom får man
ovärderlig hjälp och stöd när man kommer till ett nytt land.
Vad har du haft för olika roller inom SWEA tidigare?

I SWEA Moskva var jag dels vice ordförande, dels en av två
redaktörer för SWEA-magasinet. Louise Rybring och jag arbetade tillsammans med tidningen, skrev artiklar, gjorde layout, etcetera. Det var himla kul och lärorikt. Anna Gustafson
Bril var ordförande och väldigt innovativ redan då, så det var
väldigt mycket SWEA under den tiden. Härlig gemenskap och
fina SWEA-år!

Sedan har det självklart varit fantastiskt att få vara avdelningsordförande i SWEA Bangkok. Det är ju väldigt speciellt
att få leda och driva en avdelning inom SWEA. Jag har träffat
enormt många kompetenta och duktiga kvinnor, både i min
styrelse och bland medlemmarna. Det har varit väldigt roligt
men också utmanande under pandemin. Men med hårt arbete
och kreativa lösningar tycker jag att vi verkligen har kunnat
erbjuda en variation av aktiviteter trots lockdown under flera
perioder.
Har det alltid varit självklart för dig att du skulle ut i
världen?

Ja, min man Micke och jag har alltid haft det som dröm. Det
var meningen att vi skulle åka till Pakistan där Micke skulle
arbeta som FN-observatör i Islamabad, men han blev headhuntad till Ericsson och då ändrades våra planer. I stället blev
det Bryssel och det var meningen att vi skulle stanna i två år,
men vår resa fortsatte till flera andra länder i olika världsdelar.
Jag verkligen älskar detta liv; att få ha förmånen att få uppleva, bo i och verkligen lära känna ett nytt land och en ny kultur.

Övre raden: Ulrika Hillin,
Pojanath Bhatanacharoen,
Emma Hemström, Charlotte
Haentzel, Fredrica Björklund
Nedre raden: Sonja Nihlmark,
Eva Steinbach och Maria
Heikenfeldt
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Riyadh i Saudiarabien är nya hemstaden

Eva med maken Micke och deras tre söner

Vi har också tre väldigt sociala och kommunikativa söner som
har klarat av det här med att flytta och det har ju förstås hjälpt
till. De här utlandsåren tillsammans har gjort oss till en väldigt
sammanvuxen familj och ett team, och jag pratar dagligen med
alla tre sönerna som nu alla bor i Europa.

Vad gör du när du är ledig?

Vad har SWEA betytt för dig genom åren?

Vad ser du mest fram emot med rollen som vice
internationell ordförande?

SWEA har betytt oerhört mycket, framför allt vad jag har
lärt mig och fortfarande lär mig genom SWEA. Att dessutom
få hjälp, tips och råd när man kommer till ett nytt land är
ovärderligt. Jag tycker att det är fantastiskt att få arbeta med så
duktiga och kompetenta Sweor som ger av sin energi, kunskap
och tid, helt ideellt. När man kommer närmare SWEA International ser man vilket enormt arbete som läggs ned bakom
kulisserna. Jag är djupt imponerad över all kompetens som
finns i vår organisation.
Finns det någonting du saknar från Sverige?

Självklart saknar jag sönerna, övriga familjen och vårt paradis
på Sturkö, men jag ser till att alltid vara hemma en längre tid
under sommaren och då träffas vi mycket. Nu är vi just på väg
att lämna vårt älskade Bangkok och flytta till Riyadh i Saudiarabien, och det ska bli superspännande och intressant.

Jag älskar att träna olika saker. Här i Thailand har det blivit
mycket body combat och Muay Thai (thaiboxning). Jag gillar
cardio-träning men inser också att jag behöver mina pilatespass.
Jag gillar även att läsa, laga mat och ha middagar.

Som VIO vill jag vara samarbetspartner och bollplank till vår
internationella ordförande Catarina Hansson. Jag vill att hon ska
känna att jag kan vara en resurs, avlasta henne och hjälpa till med
det hon har behov av. Jag tycker redan nu att vi har inlett ett
mycket bra samarbete om hur vi vill arbeta. Det känns spännande
att få vara en del av SWEAs fortsatta utveckling av en modern
organisation med högt i tak, där vi vågar förändra vid behov.
Jag ser så mycket fram emot de här två åren. Det ska bli spännande och roligt att jobba med Catarina, alla regionordförandena och övriga i styrelsen. Jag ser också fram emot mitt första
Världsmöte i Fort Lauderdale i vår. Hoppas att vi alla ses där! F

Lyssna på Eva i SWEA-podden:
www.swea.org/2021/sweapodden-20210310-steinbach/
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VI SES VÄL PÅ
SWEAS VÄRLDSMÖTE?

FORT LAUDERDALE
28 APRIL – 1 MAJ

V

ARMT VÄLKOMNA till soliga Fort Lauderdale i
södra Florida! Här överstiger soltimmarna 3 000 per
år och medeltemperaturen är drygt 24 grader. Staden är
en mycket populär turistdestination och kallas för Yachting Capital of the World.
Området beboddes i tusentals år av Tequestafolket. Den
spanska invasionen på 1500-talet blev dock förödande
och i mitten av 1700-talet fanns få av Floridas urbefolkning kvar. Många flyttade till Kuba när spanjorerna överlämnade Florida till britterna 1763.
Före 1900-talet var Fort Lauderdale känt som The New
River Settlement och runt 1830 var cirka 70 familjer

bosatta här. På 1920-talet började den stora ekonomiska tillväxten att ta fart och området har nu mer än
6 miljoner invånare.
Här finns massor att göra! Du kan åka till Everglades
för att på nära håll se alligatorer, fåglar och ett omfattande och spännande djurliv. Varför inte bada i det varma
vattnet i Atlanten och uppleva de underbara stränderna?
Du kan gå på konsttur eller åka på båtutflykt för att titta
på de fantastiska husen som
ligger längs med Fort Lauderdales kanaler. Shoppingen är i
världsklass och området har
ett stort antal golfbanor.

Information om program, utflykter, hotell, efterresor och allt annat
hittar du på webben:

www.vm2022.swea.org

Här finns också blankett för anmälan:

www.vm2022.swea.org/anmalningsblankett/
Du kan följa SWEA Världsmöte på Facebook:

www.facebook.com/sweavm

Och på Instagram: www.instagram.com/sweavm/
På Facebook finns även en sluten grupp för Sweor som deltar i världsmötet där du kan hitta
rumskompis med mera:

www.facebook.com/groups/sweavm2022deltagare/
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Festligt i Paris på
Svenska institutets
50-årsjubileum
AV E VA K A R S • V I O
& PI A L A SSM A N N M EN N ITI • RO M E M A

Mingel på Svenska institutets innergård

av SI, och berättade också vad institutet betytt för henne personligen, då hon bodde där under sina studier och sin praktik
i Paris.
Den absoluta höjdpunkten för oss Sweor var naturligtvis när
allas vår Suzanne Southard överlämnade SWEAs donation på
60 000 USD. Donationen blev mycket uppskattad och SWEA
omnämndes flera gånger i de olika talen. Vi var stolta och glada
över att få vara närvarande.
Boken Amitié lanseras på tre språk, svenska, engelska och
franska. Efter ceremonin minglade alla på institutets innegård
där vi fick tillfälle att hälsa på Kronprinsessan.
I minglet träffade vi även Anna Wohl från Örestad som
gjort den engelska översättningen av boken, samt Eva Näslund från Rivieran och ännu fler Sweor från Paris. Vi träffade
även nya bekanta från UD och institutet samt personligheter
inom den svenska och franska kultureliten. På grund av rådande restriktioner minglade vi utomhus, alla med munskydd,
vaccinpass och antigentest, men även med paraplyer, då det var
en kall och regnig kväll.

ANNA BUHRE KERVEFORS

V INC I A NE L E B R U N/ VOY E Z-VO U S

Vem säger nej till Paris? När vi fick en inbjudan att delta i firandet av Svenska institutets 50-årsjubileum tog några av oss chansen att få träffas i Paris. Snabbt anmälde vi oss, beställde flygbiljetter och hotell och packade ner feststassen som var tenue de ville.
Själva klädkoden skapade dock en del bryderi och telefonerna
gick varma. (Tenue de ville = Business formal, det vill säga mörk
kostym för herrar och kavaj med byxa eller kjol för damer.)
Väl framkomna till Paris sammanstrålade vi för en lunch på
bästa SWEA-manér, med mycket skratt och glädje över att få
träffas ”i levande livet”.
Svenska institutets fantastiska byggnad, med ursprung
från år 1560, ligger i Paris äldsta kvarter Le Marais. Mer om
byggnadens historia och om hur Svenska institutet hamnade
där kan ni läsa om i boken Amitié!
När vi anlände till Svenska institutet var byggnaden vackert
upplyst för kvällens festligheter. I kön hittade vi flera Sweor,
bland annat vår dåvarande internationella ordförande Suzanne Southard, som skulle överlämna SWEAs donation,
samt Marja Souquière, AO SWEA Paris.

Suzanne Southard, tidigare IO, lämnar över SWEAs donation

Kvällens formella del bjöd på en introduktion om Svenska
institutet i Paris av dess chef Ewa Kumlin, följt av flera talare som berättade både om institutets historia och om bokens
tillkomst.
Madeleine Sjöstedt, generaldirektör på SI, och Håkan
Åkesson, Sveriges ambassadör i Frankrike, höll tal om institutets betydelse för de svensk-franska kulturella relationerna.
Patrick Imhaus, Frankrikes ambassadör i Sverige på
90-talet, gjorde en stor insats för institutets fortlevnad då man
riskerade nedläggning. Han berättade om detta på engelska –
kvällen till ära.
Kronprinsessan Victoria höll ett fantastiskt tal om vikten

V INC I A NE L E B R U N/ VOY E Z-VO U S

Följ med till Paris och få en glimt av Svenska institutets
50-årsjubileum, som firades med kunglig gäst och
många Sweor på plats. Boken Amitié presenterades och
SWEAs donation överlämnades av Suzanne Southard.

Nya SWEA-vänskaper knyts

Ewa och hennes make Krister Kumlin, som varit svensk
ambassadör i flera länder, bjöd in till middag för ett begränsat
antal gäster. Även där fick vi möjlighet att skapa nya trevliga
kontakter. Vi Sweor kände oss verkligen uppskattade och fick
flera komplimanger för vårt engagemang under kvällen. Vi passade naturligtvis på att värva nya Sweor för allt vad tygeln höll.
Vid 23-tiden bröts taffeln och vi skildes åt
under Paris regntunga skyar. F

Boken Amitié kan beställas från förlaget Arvinius + Orfeus Publishing
www.ao-publishing.com/amitie-svenska-institutet-i-paris-en-karlekshistoria/
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VAME, vilka är vi?
AV A N N I C A B AC K L U N D • R E G I O N O R D F Ö R A N D E VA M E

SOFIA TAYLOR

VAME kan idag stoltsera med tio avdelningar i fem delstater
och två länder (USA och Kanada). Det var här som SWEA föddes, i Agneta Nilssons garage i Los Angeles 1979. Nu, cirka
40 år senare, har organisationen spridit sig runt världen och är
representerad i nästan alla världsdelar.
Inom VAME har vi många fina traditioner och med så
många år på nacken har flera gedigna stipendier skapats i avdelningarna. Stora donationer ges årligen till olika föreningar
och organisationer som uppfyller våra stadgar och riktlinjer.
I många avdelningar finns det svenska skolor och man har ett
nära samarbete med Svenska kyrkan i utlandet. Stipendierna
möjliggör för collegestudenter att studera en termin eller två
vid ett universitet i Sverige. Du har kanske hört talas om Los
Angeles filmstipendium som delas ut till studerande inom film,
musik, design eller litteratur? Tänk så många fina Sverigeambassadörer vi har fått genom åren!
2021 blev till en början tufft med covid-restriktioner, men
sedan luckrades dessa upp och avdelningarna kunde återuppta
möten och träffar IRL. Det blev dessvärre en kortvarig lycka
då pandemin tog fart igen och vårt regionmöte fick återigen
bli virtuellt. Med fantastiska styrelser och engagerade Sweor
lyckades flera avdelningar trots allt ordna julmarknader, även
om de var krympta och modifierade. En svensk julmarknad
är helig i vår del av världen; då går vi samman och känner oss
väldigt svenska!
Jag såg nyligen ett tv-inslag med den legitimerade psykologen Katarina Blom, som har gett ut boken Tillsammanseffekten. Den handlar om vikten av sociala relationer och hur
de påverkar den fysiska hälsan. Det var lätt att dra paralleller
till oss Sweor! Man behöver relationer för att må bra. Vi
vet att vi ska motionera och äta rätt, men att även relationer
spelar en viktig roll för vår fysiska hälsa har inte varit fullt så

Svensk julfest i Vancouver
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ERIK VON SCHENCK

Det var inom VAME, i Los Angeles, som SWEA en gång föddes. Idag består regionen av tio avdelningar som
lyckats hålla igång verksamheten trots de senaste årens restriktioner.

Från vänster: Annika Kronström, Gunilla Luthra, Sofia Taylor, AnnCharlotte Gavel Adams, Mimmi Samsel, Helén von Schenck.

självklart tidigare.
Som Swea i VAME kan du må bra! Tillsammans har vi
stegtävlingar, yoga och gympa och flera avdelningar har matlagningskurser. Den viktiga relationsbiten får du på köpet
som Swea, oavsett om du endast är medlem eller dessutom
engagerad i en kommitté eller en styrelse. Du väljer själv om
du vill odla en kompis-relation eller en nära vän-relation, det
viktiga är att du mår bra och känner att dina SWEA-vänner
och din avdelning finns här för dig.
Under pandemin, när styrelserna gnuggade sina geniknölar kring hur man kan ta hand om sina medlemmar, föddes
bloggen www.sweabloggensf.com i San Francisco. Den innehåller många bra tips och råd till dig som till exempel är
småbarnsförälder, ressugen, pensionär, kulturintresserad, eller
bara nyfiken. Kika in! Det finns mycket intressant och bra
skrivet där.
Är man medlem i SWEA Portland har man absolut inte
lidit nöd på kultur denna tid då allt har varit stängt. Avdelningen ger ut ett månadsbrev som är fullspäckat med länkar till svenska museer, konserter och tv- och radioprogram.
Mycket imponerande! Flera avdelningar i regionen har kunnat ta del av detta så vi delar och tipsar varandra om uppslag
och evenemang. Detta samarbete har fört regionen samman
– det är nog det enda positiva som pandemin har gett oss!
Nästa gång din avdelning har en träff, ta med din svenska
kompis så hon också får ta del av tillsammans-effekten!
Jag önskar er alla en fin vår, var än ni är i världen, och vi
kanske rent av ses på Världsmötet i Fort Lauderdale. F

OEMAs regionmöte i Wien

Styrelsen bjöd in till årsmöte

å äntligen kunde vi i region OEMA
(Östra Europa/Mellanöstern/Afrika) träffas i Wien den 14-17 oktober för att hålla vårt regionmöte. Redan
2020 skulle vi, tillsammans med VEMA
och MEMA, ha hållit ett gemensamt
regionmöte och SWEA Austria hade
planerat ett fantastiskt program för oss.
Pandemin, som bröt ut på våren 2020,
blev långdragen och vi fick ställa om
till ett virtuellt regionmöte. Med detta
i åtanke var det givetvis extra roligt att
vi nu äntligen kunde träffas, även om det
blev i en mindre skala. AO Roma Bratt,
hennes styrelse samt många lokala medlemmar ställde mangrant upp för att vårt
regionmöte skulle bli något att minnas.
De flesta anlände under torsdagen och
blev varmt mottagna i lobbyn av de lokala Sweorna. Förutom OEMAs styrelse
hade vi drygt tio tillresta gäster och
knappt tjugo lokala Sweor som var med
under dagarna tre. På kvällen samlades
vi för ett välkomstmingel och fortsatte
sedan med en trevlig middag på hotellet.
Morgonen därpå samlades styrelsen
till ett fullspäckat arbetsmöte. Eftersom vi är många nya i styrelsen började
vi med en uppskattad ice breaker som
Linda Grön, AO i Zürich, organise-

rade. Många okända talanger avslöjades och vi hade många glada skratt
som uppvärmning till de fortsatta diskussionerna. Därefter f ick vi en guidning inom området ”Mentorskap” av
Jessica Hill, vice AO i SWEA Stockholm, och Karin Älmeby, vice AO i
SWEA Austria.
Efter en utsökt lunch fortsatte vi med
temat ”Pratvishet” där Maria Renhuldt, AO SWEA Athens, och Linda
Grön, AO SWEA Zürich, gav oss tips
och råd kring hur man får medlemmar
i gruppen att våga prata och hur en ledare kan medverka till att allas åsikter
och tankar kommer fram. Efter presentationen hade Maria och Linda förberett
ett antal övningar som vi arbetade med
i grupper.
Vi fortsatte med ämnet ”Engagemang
i styrelsen” där Marie Larsson-Stern,
AO SWEA München, var moderator
när vi diskuterade hur vi kan organisera
styrelsearbetet bättre för att motivera och
engagera våra styrelseledamöter. Vad har
vi för målbild med styrelsearbetet och vad
kan man som ordförande göra för att entusiasmera och leda styrelsen? Diskussionerna
resulterade i många bra tips och råd.
Dagens sista ämne var ”Lämna över

stafettpinnen till nästa styrelse” där Marie Forsman, AO SWEA Stockholm,
var moderator. Även här fick vi igång intensiva diskussioner som ledde fram till
många bra förslag.
Under tiden som vi i styrelsen hade
vårt arbetsmöte blev tillresande Sweor
guidade av de lokala Sweorna och
besökte Spanska Ridskolan, gick på
stadsvandring och var på museet Belvedere där man kan beundra Gustav
Klimts fantastiska målningar.
Efter en intensiv dag samlades vi sedan och promenerade till Rathauskeller
där vi åt en traditionell österrikisk middag och lyssnade på vacker wienermusik.
På lördag förmiddag var det dags för
OEMAs årsmöte. Ett tiotal Sweor var
med och lyssnade när styrelsen berättade
om allt som hänt under 2020 i vår region. Efter avslutat årsmöte presenterade
Madeleine Siösteen Thiel information om Bokklubb EMA som startade
under 2021.
Dagen avslutades med en guidad tur
till slottet Schönbrunn innan det var
dags för avslutningsmiddagen på en
Heurige. Dessa var ursprungligen vinstugor i Wiens utkant, där man förr i
tiden hade sina vinodlingar. Efter hand
började man sedan servera tilltugg och
idag är det restauranger där man bjuds på
traditionell österrikisk mat, gärna med
traditionell musik.
Varmt tack till SWEA Austria för ett
välorganiserat och fantastiskt trevligt RM
i Wien. Vi kommer gärna tillbaka! F

Middag på Rathauskeller

Karin Älmeby ser fram emot mötet

Varmt mottagande av de lokala Sweorna

En blandning av diskussioner, skratt, österrikiska traditioner
och vacker wienermusik
AV A N E T T E RY D É N • R E G I O N O R D F Ö R A N D E O E M A

S
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VEMAs regionmöte i Faro
ÄNTLIGEN HAR VI TRÄFFATS!

AV AG N E T H A H E S S E L I U S • R E G I O N O R D F Ö R A N D E V E M A

Att ses IRL med invigningsfest, det är ett VEMA-möte när det är som bäst! Regionordförande Agnetha Hesselius
berättar om när regionens styrelse äntligen kunde träffas IRL igen.

U

nder några dagar i höstas träffades
styrelsen i region VEMA i Faro i
Portugal på arbetsmöte. Vi hade
tre mycket givande dagar med interaktiva föredrag och diskussioner. Mötet
avslutades med invigningen av vår senaste VEMA-avdelning, SWEA Algarve.
Det var ett kärt möte med gamla och
nya kollegor som sågs personligen för
första gången sedan 2019 i Dubai! Det
blev många glada och givande diskussioner på detta arbetsmöte och vi förberedde oss inför årsmötet som genomfördes den 19 oktober.
Vi träffades på torsdagskvällen och
åt en mycket trevlig välkomstmiddag. I
sann SWEA-anda kändes det genast som
om vi alla var gamla vänner som inte
träffats på länge. Under fredagen hölls
intressanta och lärorika föredrag av två
tidigare avdelningsordföranden. Först
ut var Kari Styren, SWEA Oslo, som
pratade om ledarskap, följt av Marie
Ahlberg, SWEA Portugal, som berättade om budget och bokföring. Dagen
avslutades med en promenad till gamla
stan i Faro och middag på en historierik
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restaurang. Ägaren visade oss runt och
berättade om byggnadens och stadens
historia.
Lördagen inleddes i konferenssalen:
ännu en heldag med diskussioner och
förberedelser inför VEMAs årsmöte,
som hölls på Zoom den 19 oktober. Det
är alltid lika lärorikt att höra vad som
händer i våra olika avdelningar och vi
tar alla med oss idéer tillbaka till våra
respektive avdelningar.
Vi pratade även om donationsprojektet Amitié och hur betydelsefullt det är
för SWEA. Vi gladde oss åt att de flesta
avdelningarna i regionen deltagit och
varit generösa med sina donationer.
På lördagskvällen var det dags att klä
upp sig för SWEA Algarves invigningsfest. Invigningen öppnades av VEMAs
ordförande Agnetha Hesselius, och
Sveriges ambassadör i Portugal, Helena
Pilsas. På plats var 75 glada Sweor som
firade öppnandet av vår senaste SWEAavdelning under en trevlig och fin middag arrangerad av SWEA Algarve.
Du kan läsa mer om invigningen och
den nya avdelningen i förra numret

av Forum.
Efter tre dagar där nya vänskapsband
knutits, och många idéer om hur vi kan
samverka inom VEMA hade utbytts, var
det dags att ta farväl för denna gång. F

Katedralen i Faro

Bakre raden: Eva Östling, Sara Reby, Agnetha
Hesselius, Anna Franzén, Marie Ahlberg och
Susanna Daag. Främre raden: Paula Hasselgren,
Kari Styren, Eva Waitzfelder, Lotta Rigby-Fors,
Marianne Raidna Lunde, Britta Hesse och
Monica Tinggård.

OAMEs regionmöte i Virginia Beach
TRE INTENSIVA DAGAR MED DISKUSSIONER, FILMFESTIVAL OCH SOLSKEN!

AV C A M I L L A T R I E R M Ö RC H • R E G I O N O R D F Ö R A N D E OA M E

Det finns inget som slår att träffas på riktigt! Regionordförande
Camilla Trier Mörch berättar om tre givande dagar med möten och
diskussioner då OAME äntligen kunde hålla regionmöte som vanligt.

Ä

ntligen, äntligen kunde vi
ses och jobba ihop igen! Och
precis som vanligt när vi får
tillf älle att ses så diskuteras SWEA hela
tiden – till och med när vi sitter och
äter. Det blev tre mycket givande dagar
med möten, intensiva diskussioner och
fantastiskt sällskap.
Många av oss hade aldrig träffats
IRL och det var viktigt att vi äntligen f ick tillf älle till det. Att träffas ger
oss så mycket mer sammanhållning.
Många kanske tycker att man numera
kan göra allt via video, och mycket
kan klaras av den vägen, men det f inns
inget som slår att träffas på riktigt och
arbeta tillsammans.
Det ämne som vi diskuterade mest
var medlemsvård. SWEA New Jersey
har vuxit fantastiskt under de två senaste åren och Jessica Nordström,
AO i New Jersey, berättade för oss hur
de har gått tillväga för att lyckas med det.
Vi diskuterade också styrelsearbetet

Solig lunch i Virginia Beach

samt hur vi bäst kan jobba tillsammans som volontärer, vilket inte alltid
är helt lätt. Ytterligare ett ämne som
behandlades var vår verktygslåda, som
ligger på vår interna webbsida och har
så mycket information. Här finns också
alla formulär man kan använda sig av.

Nästan allt finns på vår internsida som
nu har städats upp, och det finns ingen
anledning att så att säga uppfinna hjulet på nytt.
Under regionmötet hade vi också
förmånen att få vara med på SWEA
Virginias Filmfestival. Denna avdelning, som alltså var vår värd, har
f ärre än 50 medlemmar men sätter
ändå ihop en jättef in f ilmfestival, där
de också erbjuder svenskt godis och
svenskt öl. Det var imponerande!
För övrigt bara njöt vi av att umgås
med varandra och av solen i Virginia
Beach! F

Från vänster: Lena Melquist, Suzanne
Howard, Pia Jinhage, Jessica Nordström, Camilla Trier Mörch, Mari Norberg, Pia Biliting
Bearfield, Anette Johnson
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Världsutställningen Expo i Dubai

ALESSANDRO RIPELLINO

EN VARAKTIG UPPLEVELSE

AV M I K A R L S S O N B E RG K V I S T • S W E A S T O C K H O L M

2013 beslutades att Världsutställningen 2020 skulle hållas i Dubai, men på grund av covid blev den flyttad till
2021. Här får vi följa med Mi Karlsson Bergkvist till den pågående världsutställningen.

H

uvudtemat för Expo är Connecting Minds, Creating
the Future. Därefter finns det tre underteman som är
Opportunity, Mobility och Sustainability. Utställningen
öppnade sina portar den 1 oktober och den pågår fram till den
31 mars 2022. Sammanlagt är det 200 utställare från 192 länder
som är med. Alla statsanställda i Förenade Arabemiraten får fem
Expodagar som ger dem möjlighet att besöka utställningen utan
löneavdrag.
Jag hade aldrig varit på en världsutställning tidigare och
därför var det med stor nyfikenhet som jag visade upp min
covid-app för Expo-vakten för att sedan
kunna ta de första stegen på det gigantiska
utställningsområdet.
Naturligtvis gick jag till den svenska paviljongen först. Den ligger i Sustainabilitydelen och har fått namnet The Forest. Paviljongen är byggd helt i trä som fraktats hit
från Söderbärke i Dalarna, och den visar
hur vi föreställer oss framtidens möjligheter
att skapa nya samhällen med allt vad det innebär i form av vetenskap och nya teknologiska lösningar. Jag fotograferade mig med
den stora dalahästen som bevis på att jag
hade varit där!
IKEA har en liten aff är och restaurang i anslutning till paviljongen och där
trängdes jag med besökare som åt varmkorv och valde mellan Ballerinakex och
Maraboukakor. Jag träffade också Nils
Axing som är general manager för loungen
Forest Food Hall, festvåningsverksamheten, där det finns möjlighet att hålla
olika typer av specialarrangemang.
Nils har gedigen erfarenhet både av
restaurangbranschen och av att arbeta
i Mellanöstern. Medan vi pratade kom
också Bella Gerjy förbi – medieansvarig

”

för vår paviljong.
“En av höjdpunkterna var Space Week, när vi hade både
Christer Fuglesang och en Mars Rover i paviljongen”,
berättade Bella. Men det hittills kanske mest minnesvärda
evenemanget var nationaldagsfirandet den 15 december, när
H.M. Kung Carl XVI Gustaf, utrikeshandelsminister
Anna Hallberg och ett antal gäster var här på besök.”
Nils höll med och berättade att han fick arrangera den
fyrarättersmiddag som nationaldagsgästerna och andra särskilt inbjudna fick avnjuta. Den hölls på Ritz Carlton på
Jumeirah Beach och var mycket lyckad.
”Grundambitionen med Forest Food
Hall var att erbjuda svenska smaker med
inspiration från skogen, ängarna, sjöarna
och f älten. Vi importerade originalmatvaror från Sverige: kalixlöjrom, matjessill,
ansjovis, renlav och västerbottensost, för
att nämna några. Det var en stor utmaning
att sätta sig in i och hantera de lagar och
regler som finns. Kravet på food safety är
mycket högt här i UAE, men till gästernas och vår stora glädje har vi lyckats. Vi
i teamet är mycket tacksamma för att vi
har fått den här möjligheten och kommer
att gå härifrån med massor av nya erfarenheter och kunskaper”, berättade Nils.
Efter samtalet med Bella och Nils gick
jag vidare för att äta lunch på den uzbekiska
paviljongen ett stycke längre bort. När jag
hade stärkt mig med en välsmakande Plov
och köpt den traditionella pillerburksformade huvudbonaden Tubeteika, avnjöt jag
en kopp aromatiskt välsmakande kaffe i
Kenyas monter.
Jag besökte sedan en mängd andra
paviljonger, till exempel hade jag blivit rekommenderad att gå till Norges

Den svenska
paviljongen är
byggd helt i trä
som fraktats hit
från Söderbärke
i Dalarna”
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H.M. Kung Carl XVI Gustaf på besök i den svenska paviljongen

monter. Jag hälsades välkommen av ett norskt blont team
och vi släpptes in i paviljongen i grupper om cirka 30 personer. Temat var hav och vi fick se olika filmer om hur våra
framtida existenslösningar finns i haven. Kunnig personal
gav kompletterande information innan vi tackades för vårt
besök och slussades vidare för att ge plats åt nästa besöksgrupp.
Jag hade även blivit tipsad om Saudiarabiens paviljong. Med
sina 13 059 kvadratmeter är det den näst största paviljongen
på Expo. Att se deras historiska platser och spännande sevärdheter exponerade på bildskärmar med grafisk fulländning var
överväldigande. Detsamma gällde också den säkert mer än 50
meter höga imponerande visningshallen, där vi fick se skiftande grafiska konstformer.
Jag har länge drömt om att få åka till Bhutan och på Expo fick
jag möjlighet att åtminstone få veta lite mer om landet än vad
jag kände till tidigare. Det var en liten paviljong, förmodligen
med begränsade resurser, men den var på samma gång mycket
charmig tack vare sin enkelhet. Jag tittade på hustyperna i de om-

Mi med nyfunnen bhutanesisk vän

sorgsfullt byggda modellerna och funderade på hur man spelar de
färgglada sällskapsspelen som fanns i en av montrarna. Dessutom
fick jag ett långt samtal med en av bhutaneserna som berättade
om landet och sedan hjälpte mig att prova ut en jacka av vävd ull.
När jag många timmar senare lämnade Expo hade jag besökt
ännu fler paviljonger, fnissat när jag såg att samarbetspartnern
för The Women’s Pavilion var Cartier, samt pratat med några av
de små robotarna som kryssade omkring och besvarade frågor
om både det ena och det andra.
När den arabiska natten – lika mörk som kaffet i den kenyanska paviljongen – sänkte sig över Dubai var jag många
erfarenheter rikare. F
Mi Karlsson Bergkvist, SWEA Stockholm skriver för Forum sedan 2014. Du hittar fler av hennes texter bland annat som ”Mis
betraktelser” på SWEA-land och det är Mi som ligger bakom den
nystartade gruppen SWEA Skriver.

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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FOTON AV GUNILLA JEPPSSON

Donation till SOS Barnbyar Portugal
AV G U N I L L A J E P P S S O N , U L L A S C H LY T E R & M A R I E A H L B E RG • S W E A L I S S A B O N

I Portugals högst belägna stad, Guarda, finns en av SOS Barnbyar. SWEA Lissabons donationskommitté tar oss
med på ett besök för att se hur Portugal-Sweornas donation har kommit till mycket uppskattad användning.
Från Lissabon reser man norrut, tar sedan av mot öster och tack vare de nya
fina motorvägarna avverkas de dryga
trettio milen till Guarda på tre timmar.
Väl framme i staden, som ligger på cirka
1 000 meters höjd över havet, är det endast fem mil kvar till den spanska gränsen.
En kylig dag i november förra året
gjorde vi i SWEA Lissabons donationskommitté, Gunilla Jeppsson, Ulla
Schlyter och Marie Ahlberg, ett besök
i Guarda. De tre senaste åren har vår donation gått till SOS Aldeias de Portugal
(SOS Barnbyar i Portugal) som driver
barnbyar på tre ställen i landet: Bicesse
(nära Lissabon), Gaia (nära Porto) samt i
Guarda.
I Portugal är inte fosterfamiljer
speciellt vanliga utan man väljer istället att låta barn, som av någon anledning inte kan bo med sina biologiska
föräldrar, växa upp tillsammans med
andra barn i samma situation. I barnbyn
i Guarda finns fyra hus med fem till tio
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barn och en ”mamma” boende i varje
hus. Barnen går i vanliga skolor utanför barnbyn och deltar också i olika
aktiviteter utanför skolan. I byn finns
möjlighet att få läxhjälp, olika typer
av terapi samt att leva ett rätt så vanligt familjeliv. Vid vårt besök var man
i full gång med att dekorera inför julhelgen. I SOS Guarda bor idag 25 barn
och unga vuxna. Den yngsta är sju år
och de båda äldsta är 24 år, två universitetsstuderande flickor som har valt att
bo kvar i byn.
Väderutsikterna lovade risk för både
regn och snö den här dagen men rundvandringen i barnbyn skedde i strålande
sol, dock med temperaturer på bara några
få plusgrader. Framför allt besökte vi det
hus som helt och hållet hade inretts med
möbler, husgeråd och annat som hade
köpts in från IKEA tack vare SWEAs
donation. SWEA Portugal (Lissabon och
Algarve) donerade 4 000 euro 2019 och
6 000 euro 2020. De nya fina möblerna
och den kompletta inredningen uppskattades verkligen av alla. Till vår stora
glädje fick vi höra att vårt SWEA-hus var
extra populärt bland barnen!
SWEA Lissabons donation 2021
(4 000 euro) har också gått till SOS Barnbyar och även om det slutgiltiga beslutet
ännu inte är taget verkar behoven vara
störst i Guarda så vi kommer att köpa
fler produkter från IKEA för att fortsätta
upprustningen av husen där. Vi är stolta
och glada över att kunna stödja SOS Aldeias Portugal i deras viktiga arbete här
i landet och det är vår förhoppning att
kunna fortsätta vårt samarbete med SOS

Portugal under många år framöver.
Slutligen, stort tack till alla medlemmar i SWEA i Portugal för er
generositet. Det är vi tillsammans som
har gjort denna donation möjlig och
att den uppskattas av SOS Barnbyar är
helt klart. Efter vårt besök fick vi ett
mejl med följande hälsning: ”We have
no words to thank you for your support and
sympathy”. F

KRÖNIKAN

EN FÖRLORAD GENERATION PÅ KROGEN
Pandemin fick konsekvenser för hela samhället och när vi vaccinerade och glada
stod redo att återgå till det normala kom
det en ny covidvåg. Restriktionerna kommer och går som regnskurar i april och vi
kan bara rätta in oss i ledet.
En aningens oväntad konsekvens är stöket
på stan. Det senaste halvåret har det rapporterats om stök och fylla både i Sverige
och i andra länder. Poliser och ordningsvakter berättar om överförfriskade personer som är högljudda och otrevliga, vissa
är till och med aggressiva. Några är så fulla
att de kräks på allmän plats, medan andra
rapar belåtet som vällingbarn innan de
somnar snarkandes i baren.

I studentlyan eller i grannens kök kan du
skråla bäst du vill, men du bör inte störa
andra bargäster med ditt hejarklacksbröl.
Om du är så full att du somnar på kompisens soffa blir du möjligtvis straffad med
ett pinsamt Instagram-inlägg, men om du
somnar i baren blir du utkörd av vakterna
och kanske portad för all framtid.

MALIN LAGER
SWEA Stockholm

Det var lugnt på krogfronten under pandemins initiala skede och det är väl inte så
konstigt med tanke på att restaurangerna
hade begränsade öppettider och i vissa länder hölls stängda i långa perioder av lockdown. Det är dock inte bara övergången
från stängt till öppet som bidrar till problemen. Vi har en hel generation som netflixat sig igenom pandemin, och som likt
Bambi på hal is nu slirar in i vuxenvärlden.
De stackarna har ju inte ens haft normala
studentfiranden!
I normala fall pluppar det ut några oerfarna kroggäster med jämna mellanrum
allt eftersom de fyller år, men i höstas
kom hela årskullar på en gång. Jag hörde
en polis intervjuas på radion, och han
beskrev det som en förlorad generation
som inte har en aning om hur man beter
sig på krogen.

Hur ska vi hjälpa denna förlorade partygeneration? Ska de lära sig den hårda vägen med pinsamma erfarenheter eller ska
vi arrangera kurser i krogvett och etikett?
På samma sätt som vi erbjuder kurser i
svenska för invandrare (SFI) kan vi erbjuda
”krogvett för nybörjare” (KFN) med inspirerande föreläsningar av krögare, ordningsvakter och servitriser.
Polisen vittnar också om att många äldre
vuxna verkar ha glömt hur man hanterar
alkohol, så en allmän uppfräschning av
barkunskaperna kanske behövs? Ja, varför
inte en kampanj där influencers sprider
krogkunskap genom små klipp i sociala
medier? De kan även tipsa om knep för
att få bartenderns uppmärksamhet utan att
knäppa med fingrarna, och hur man tackar
för bra service utan att klappa servitrisen på
rumpan; alltså tidlösa tips som vissa hade
behövt lära sig redan innan pandemin… F
Malin Lager, SWEA Stockholm är frilansjournalist och skriver för Forum sedan 2016.
Efter 18 år i New York, London, Luxemburg och
Singapore har hon nu vänt på perspektivet. Tillsammans med sin labradoodle Miss Ellie utforskar
hon världen med Gotland som utgångspunkt.

SWEAs RUMSFÖRMEDLING
Läs mer via länken
swea.org/medlem/rumsformedling-2
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FOTOSKOLAN Del 1 • Introduktion

ATT FOTA MED MOBILEN LIGGER RÄTT I TIDEN
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 AT L A N TA

Vi fotograferar allt mer och vårt förhållande till fotografier har förändrats. Samtidigt är vi nog många som
skulle vilja ha konkreta och enkla tips på hur vi kan ta bättre bilder. Med den här artikeln inleder Forum en
fotoskola i mini-format.
Under 2020 togs det cirka 1,5 biljoner fotografier varav 91
procent var med en mobiltelefon, vilket är en otrolig mängd
bilder. Tiden är förbi då vi varsamt valde vilket tillf älle vi
skulle föreviga, nu åker mobilen fram av ren reflex. På senare
år har begreppet image overload myntats, vilket innebär att vi
har så många bilder att vi varken vet vad vi ska göra av dem
eller med dem. För visst är det ett väldigt skrollande och letande varje gång man ska leta upp en bild man tagit?
Vi fotograferar för att minnas, men en studie som psykologen Linda Henkel har gjort på ett museum visar att intensivt
fotograferande faktiskt kan ha omvänd effekt: att vi minns
sämre! Det visade sig nämligen att de som varit alltför fokuserade på att fotografera vad de såg kom ihåg färre antal detaljer
och objekt i efterhand än de som bara tittat på föremålen. Helt
klart något att tänka på vid nästa museibesök.
Den svenske naturfotografen Mattias Klum berättar i en intervju för Icakuriren att han på sina uppdrag har en önskelista
med sig över vilken typ av bilder han ska ha med sig hem. Vi
som fotar när andan faller på kanske är mer spontana och resultatet kan bli därefter. Kanske inte så konstigt, då det naturligtvis är skillnad på att bli utskickad på uppdrag av National Geographic eller att vara på promenad i sitt eget bostadskvarter. För
visst kan vi vilja föreviga något som vi har sett många gånger
förut? Kanske ljuset är extra vackert den där morgonen, kanske
har det dykt upp en rolig skylt eller så har man slagit följe med
en kär vän som man vill föreviga.
Många bilder tas ju också när vi reser och upptäcker nya
platser. Det finns undersökningar som visar att millennials, de
som är födda ungefär mellan 1980 och 1995, väljer resmål efter
hur Instagramvänliga bilder man kan ta. Det är alltså inte så
viktigt hur maten smakar, om man kan språket eller vad det
egentligen finns att göra där, bara man kan lägga ut bra bilder
på sociala medier.
Det finns nu också researrangörer som specialiserat sig på
just detta fenomen. I den kinesiska provinsen Xiapu flockas
turister för att få bilder från livet på landsbygden men där plöjande bönder och fiskare som kastar ut sina nät i själva verket
är statister. Inte ens morgondimman är autentisk utan utgörs
av rök från brinnande hö som noggrant placerats för att inte
hamna i linsen. Då det är upp till betraktaren att avgöra vad
som är en bra bild eller inte, så finns det ju rimligen inga regler
gällande vad som är rätt eller fel, även om man kan ha åsikter
om tillvägagångssättet förstås.
Med dagens teknik kan nästan vem som helst ta bilder! Vi
inleder fotoskolan med två tips här bredvid.
I nästa nummer kommer tips om hur du kan tänka när du
ska fotografera personer. En gruppbild kan bli så mycket bättre
om man som fotograf regisserar vem som står var. Men mer om
det i nästa nummer! F
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VI INLEDER FOTOSKOLAN
MED TVÅ TIPS:
• Se till att bilden blir skarp. Viktigt är att
hålla kameran, telefonen eller iPaden helt
stilla vid fotoögonblicket så att skärpan
hinner ställas in. Det kan låta självklart
men är viktigt att påpeka.
• Se till att det du vill fotografera är i bra
ljus. Utnyttja gärna ljuset utomhus! Att
fota i morgonljus eller kvällsljus ger en
varm ton i bilden. Uppmärksamma också
var ljuset kommer ifrån så att du inte står i
motljus (om det inte är meningen förstås!)
eller får oväntade skuggor. Att fotografera
inomhus när mysbelysning råder blir sällan
bra. Då är det bättre att lägga undan telefonen och njuta av stunden istället.

Birmingham, Alabama USA. Skorstenarna har sedan
länge stått oanvända men fick liv på nytt med ett
moln som dansade förbi.

ILLUSTRATION AV LENA OLSSON

FOTOUTMANING: Skapa magi i ditt fotografi! Utmana dig själv att fotografera på ett nytt sätt. Varför inte ta bilden ovanifrån, invänta ett moln på
himlen, upptäcka speglingar i vattnet eller rama in ditt motiv direkt i linsen?
Dela gärna med dig av din bästa bild genom att skicka den till
swea.editor@gmail.com.

Kelantan, Malaysia.
Mat direkt på duken kan bli
nästan som en tavla om du
tar bilden ovanifrån.

Langkawi, Malaysia. Valvet bildar en fin ram till den
underbara vyn utanför.

Västerås, Sverige. I helt vindstilla väder blir vattenytan en
fantastisk spegel.

23

HÄLSOHÖRNAN

MALIN KÅGEMAN

Personlig tränare och hälsocoach • SWEA Marbella

Fit med HIIT!
Bästa Sweor! Nytt år, ny energi och inte minst nya löften. Jag tycker att vi river av plåstret och
kommer igång! Vad säger du om att träna på minsta möjliga tid och ändå få ett effektivt resultat?
Med HIIT jobbar du i korta intensiva intervaller (och det är jobbigt), men det ger snabba resultat!
HIIT står för högintensiv intervallträning
och är träning i högt tempo men i korta
intervaller. Det finns olika varianter av
HIIT och intervallerna kan variera från
några minuter till några sekunder i taget
med avbrott för korta pauser. Övningarna
varierar ofta mellan fokus på puls kontra
styrka, och träningspasset är klart på allt
från 10 minuter och uppåt.
HIIT förbättrar din kondition och
syreupptagningsförmåga bättre än någon
annan konditionsträning. Även du som är
långdistanslöpare kommer att märka en
förbättrad långdistanskondition genom
att blanda din långdistansträning med
HIIT. Den stora energiåtgången vid HIITträning utmanar och stärker hela din kropp,
såväl hjärta och lungor som muskler och
hjärna. När du tränar hårt och pressar dig
maximalt kräver musklerna mer energi,
vilket innebär en hög förbränning både
under själva träningspasset, och efter din
träning.
Med andra ord: är du ute efter ett
effektivt sätt att förbättra din kondition och
förbränna kalorier så är HIIT fantastiskt!
Det är ju dessutom väldigt motiverande
när något så pass snabbt förbättrar din
träningsutveckling.
Andra fördelar är att det faktiskt är
möjligt att hinna med träningen, även i en
hektisk vardag. Du kan dessutom träna
precis när och var det passar dig. Självklart
kan du använda vilka redskap du vill, men
att bara utnyttja din egen kroppsvikt går
också bra.
Det fantastiska är att alla faktiskt kan
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träna HIIT; det gäller bara att hitta din
egen startnivå och jobba efter just dina
förutsättningar och möjligheter. Viktigt att
tänka på är att först hitta rätt teknik innan
du börjar pressa dig alltför hårt, annars är
risken stor att du skadar dig. Först teknik
och fokus, sedan lägger du på tempo. Här
måste jag också starkt betona vikten av
uppvärmning – superviktigt!
Allmänna rekommendationer säger
att man bör vara fysiskt aktiv cirka en
halvtimme om dagen. Det kan till exempel
handla om att promenera eller cykla till
och från jobbet. Om man sedan lägger till
HIIT-träning två gånger per vecka så är ju
det toppen! Men vill man utmana sig finns
det egentligen ingen övre gräns så länge
man ger kroppen möjlighet till återhämtning
och vila.
Du kommer sannolikt att känna skillnad
i din kondition och styrka redan efter 2–3
veckor, vilket brukar ge motivation nog för
att fortsätta den nya träningsrutinen.
Tränar du HIIT på ett gym är ett tips att
växla mellan en övning på maskin och en
helkroppsövning på golvet; varva styrka/puls.
OLIKA HIIT-MODELLER
När du har kommit fram till vilka övningar
du vill använda i ditt HIIT-pass kan du välja
vilken modell du vill träna efter. Ett tips är
att variera modell; det är alltid bra för din
träningsutveckling med variation! Ta hjälp av
en personlig tränare eller kunnig personal
på ditt gym för att få tips om bra och
lämpliga övningar.

1. AMRAP-modellen
AMRAP står för As Many Rounds As
Possible. Här väljer du till exempel 4
övningar som du gör 8 repetitioner av
innan du går vidare till nästa övning. Gör
så många rundor du kan inom det antal
minuter du ska träna. Se gärna till att två
av övningarna får upp din puls rejält. Till
exempel 4 minuters AMRAP med 4
övningar, sen en paus på 2 minuter och sen
4 minuter igen. Känns det för mycket med 4
minuter kan du börja med 2 eller 3 minuter.
2. Tabata-modellen
I en tabata ger du järnet med en övning
i 20 sekunder och tar sedan paus i 10
sekunder innan du kör vidare med 20 nya
aktiva sekunder. Växla mellan olika övningar.
I en klassisk tabata kör du 8 set – alltså
totalt 4 minuter. Sedan bestämmer du själv
hur många omgångar du vill köra.
Till sist vill jag starkt och innerligt poängtera
att all typ av rörelse är bättre än ingen rörelse
alls! Vi jobbar alltid utifrån vår egen förmåga
och kapacitet.
Heja er! F
_______________
Malin Kågeman, SWEA Marbella är vice
ordförande och webbredaktör för avdelningen.
Hon jobbar också med SWEA Internationals
sociala medier och skriver för Forum sedan
2021. Hennes stora intresseområden förutom
hälsa och träning är resor, trädgård samt
familj och vänner.

LOUISE SPANAR TRENDER
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

Utmana din garderob!
Varje nytt år är en tid för löften, utmaningar och ibland en önskan om att börja om på ny kula. Eller åtminstone
någon sorts förändring. Och varför inte börja i garderoben? Forums trendspanare ger tips om hur du kan utmana
din garderob.
Det är en befriande känsla att plocka ut alla sina plagg och
rensa, rensa, rensa. Bort med plagg som fortfarande har lapparna kvar, blivit noppiga eller helt enkelt inte passar längre.
Bort med dåliga samveten av typen ”den ska användas när jag
gått ner i vikt”.
Garderobsrensningen ger dig också möjlighet att återupptäcka
plagg som du kanske glömt bort – perfekt för dig som vill dra ner
på shoppingen, och en het trend för våren 2022. Rensningen är
bra för miljön och den egna plånboken och den hjälper dig till en
mer planerad och koordinerad garderob.
Kapselgarderoben har du säkert hört talas om och kanske till
och med tänkt på att skaffa. En uppsättning av nyckelplagg
i hög kvalitet som du kan använda år efter år och som är så
enkla och tidlösa att de går att kombinera med det mesta.
Den som var först med idén om en kapselgarderob, eller i alla
fall gjorde den till en kommersiell produkt, var den amerikanska modeskaparen Donna Karan som skapade Seven Easy
Pieces på 80-talet. En kollektion välskräddade och eleganta
plagg som tillsammans kunde skapa ett maximalt antal kombinationer – en vit skjorta, en skinnjacka, en kashmirtröja, en
kavaj, en omlottkjol samt en body. Karan var trött på att se
kvinnor i affärssammanhang klä sig som män och ville skapa
feminina plagg som utstrålade business power och kunde ta den
moderna kvinnan från morgon till kväll, vardag som fest.
I en uppdaterad variant av basgarderoben skulle jag lägga till
ett par jeans och en enkel klänning, av typen den lilla svarta,
som enkelt kan kläs upp eller ner beroende på tillfälle. Och
hållbart mode är när vi verkligen använder våra plagg. Se
nyckelplaggen i din garderob som en investering och vill du
verkligen vara hållbar så botanisera bland de bättre secondhand-butikernas utbud.

10 X 10

Välj ut tio plagg som du bär under tio dagar. Du
får mixa och matcha dessa plagg hur du vill men
inte plocka in några andra. Däremot får du använda vilka skor och accessoarer du vill. Upptäck
hur många olika looks du kan få till med bara tio väl
utvalda plagg!

TOLV PLAGG PÅ ETT ÅR

Ge shoppingsuget en utmaning och tillåt dig bara
att köpa ett nytt plagg i månaden. Det får dig att
planera och förhoppningsvis minimera risken för
felköp.

FÄRGKOORDINERA

När du rensar din garderob kan du ta dig en
funderare över vad du verkligen tycker om att
bära och vilka färger
som är favoriter. Välj ut
3-5 färger som du sedan
alltid håller dig till när du
shoppar nytt. Det gör
det enklare att få ihop en
koordinerad garderob.

ANORDNA EN
KLÄDBYTARDAG

Vill du ha hjälp på traven att tänka mer hållbart kring din
garderob finns ett antal roliga garderobsutmaningar att anta.

Samla vänner och bekanta till en klädbytardag.
Något som du har
tröttnat på kanske kan
bli ett perfekt nyckelplagg i någon annans
klädkammare.

Lycka till! F

EN IN OCH EN UT

Louise Jansson, SWEA Marbella skriver för Forum sedan 2021.
Hon är personlig stylist, trendspanare och radiopratare som alltid är
på jakt efter det perfekta vintagefyndet, gärna Yves Saint Laurent
eller Dior. Du hittar henne på webben på www.loopeab.se samt på
Instagram: @louise_jansson_

Sist men inte minst, klassikern ”en in, en ut”. När
du har handlat ett nytt plagg, så rensa ut ett gammalt. En enkel utmaning som tvingar dig att tänka
igenom dina inköp och ger dig en bra överblick
över vad du har hemma i garderoben.
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Daniel Thorell
AV K ATA R I N A AG O R E L I U S • S W E A RO M
S A M M A N K A L L A N DE I KOM M I T T É N F ÖR SIG R I D PA S K E L L S S T I PE N DI U M I SC E N KON S T E R NA

”Jag jobbar hårt och ser vart det tar mig.” Daniel Thorell berättar för Katarina
Agorelius om sin karriär sedan han tilldelades Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna.

S

WEAs stipendium till unga svenska
scenkonstartister gick 2019 till en
21-årig lovande musiker, cellisten
Daniel Thorell. Han var redan då ett hett
namn på Sveriges musikarena och sedan
dess har han vunnit tävling efter tävling,
både utomlands och på hemmaplan och
anlitas numera både som solist och kammarmusiker i Sverige och Norge.
Coronapandemin har inte stoppat
Daniels framgångar och trots många
inställda konserter hann han under
2020 och 2021 delta i en mästarklass
i Paris för Gautier Capuçon, avsluta sin diplomutbildning vid Norges
musikhögskola med studier för professor Torleif Thedéen och göra sig ett
stort namn i vårt grannland. Förutom
andra stora konserter under sommaren
hoppade han in på mindre än tio timmars varsel vid Stavanger Kammermusikkfestival och spelade som solist
ett verk som han tidigare vare sig hade
hört eller spelat. Recensionerna var
strålande.
Vid intervjutillfället stod Sveriges
främsta solisttävling Solistpriset för dörren,
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som är Kungl. Musikaliska Akademiens
största pris och där Daniel var en av de
tre finalisterna.
Hur förbereder han sig, vad gör honom
så framgångsrik och hur har han använt
Paskellstipendiet? Det avslöjar han för oss
i den här intervjun.

”

Det som är svårt med
ett musikerliv är att
man inte riktigt kan
välja vad man ska
göra, utan det är upp
till andra”

Vilket är ditt nästa stora mål?

Det är svårt att säga. Jag har alltid haft
inställningen att jag ska jobba hårt och
se vart det tar mig. Det som är svårt med
ett musikerliv är att man inte riktigt kan
välja vad man ska göra, utan det är upp
till andra. En dröm är att åka runt och
spela som kammarmusiker på festivaler

och spela solo med orkester och jag hoppas på att bli tillräckligt bra för att få
möjligheten att göra det.
Hur ser ditt program ut för 2022?

Först och främst har jag Solistpriset i februari och det blir superkul och läskigt.
Jag spelar annars mycket med min Stråkkvartett Opus 13 och vi har mycket
framför oss. Vi ska spela på den stora
kvartettserien i Oslo i början av januari
och samtidigt på Glogerfestspillene. I
år har vi också lanserat en egen festival
som ska gå av stapeln i februari – det blir
spännande att se hur det blir. Från mars
fram till augusti blir det mest festivaler
och några små konserter lite här och där
och sedan får vi se vad tiden bringar.
Vad är det roligaste du har gjort under
året som har gått?

Jag hade två solorecitals under en festival i Bergen i somras. Det var framförallt
roligt för att man inte så ofta får chansen
att spela en hel recital [solokonsert] i en
och en halv timme och välja valfri repertoar. Jag var optimist och valde svåra

FOTON: KRISTIN AAFLØY OPDAN

EN MUSIKER SOM ÄLSKAR UTMANINGAR

låtar och det blev mycket stressigt inför
konserten men en total avslappning när
jag var färdig. Det var också de varmaste
dagarna på tio år i Bergen. Sedan hade
jag konserter med vänner, och sådant är
jättekul. Jag spelade in en fiol- och celloduo med min vän Johan Dalene och
vi filmade en musikvideo. Det var också
väldigt kul – även om den aldrig blev färdig av tekniska skäl. Jag tackade också ja
till ett inhopp med väldigt kort varsel –
festivalchefen skickade sms på morgonen
och jag spelade på kvällen. Det var
Brahms pianokvintett som jag varken
hade hört eller spelat tidigare, men jag sa
ja. Det var riskfyllt, men jag är ung och
tyckte att jag inte hade något att förlora.
De skrev fint om mig i recensionen.
Vad ska du spela på Solistpriset?

Jag ska spela Sjostakovitjs första cellokonsert (nr.1 ess-dur op.107). Först hade jag
tänkt spela Edward Elgars cellokonsert
(e-moll opus 85), men när jag gick till
final ändrade jag det. Jag skulle ha spelat
Sjostakovitj i våras men konserten blev
inställd, så jag hade övat på den i flera
månader under förra året utan att få spela
den. Den är en lite större utmaning att
spela också, även om Elgars är väldigt fin.

mästare. Jag var mycket i Paris när jag
var med i mästarkursen, men då hade vi
väldigt pressade tidsscheman så det fanns
inte en minut över att ens gå ut. Nu hoppas vi på bättre tider.
Vad tror du att du gör om fem år?

Vilken repertoar tycker du mest om
att spela?

Det som är utmanande. Jag tror att jag
spelar senromantik bäst, fast jag tycker
om att spela allt.
Du hade tänkt att använda
Paskellstipendiet till att köpa en stråke
som matchar din cello…

Jag har inte hittat den perfekta stråken
ännu och jag väntar på att pandemin ska
lugna sig så att jag kan resa någonstans
och ta god tid på mig att hitta den rätta.
Rue de Rome i Paris är till exempel en
mytomspunnen plats för fiolbyggare och

Jag hoppas att jag bor lite större än vad
jag gör nu och att jag har ungefär samma
liv fast med ännu mer att göra. Problemet idag med att vara klassisk musiker
är att det inte finns något mellansteg
mellan att vara solist och att spela i en
orkester, men jag skulle gärna jobba i
någon orkester och ibland spela solo med
orkestrar. Jag tycker, som de flesta solister, att det kanske absolut roligaste är att
spela på kammarmusikfestivaler. F
Katarina Agorelius, SWEA Rom, skriver
för Forum sedan 2021. Hon är sångerska,
sångpedagog och körledare med bas i Italien
samt redaktör på Vatikanradion/Vatican
News. På fritiden tar hon hand om sin
trädgård i en bergdal i Abruzzo. Hon är
sammankallande i kommittén för SWEAs
Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna
och brinner för att främja unga begåvningars
fördjupning i konstarterna.

Stort TACK till…
Vår sponsor

Barbro Osher
THE BARBRO OSHER PRO SUECIA FOUNDATION
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Hur gjorde du själv för att lära dig
svenska och vad har du för råd att dela
med dig av?

Luca Gendolavigna
OM SPRÅKET, LITTERATUREN OCH
BETYDELSEN AV ETT STIPENDIUM
AV E VA W I S S T I N G • F O RU M S R E DA K T Ö R

Förra årets litteraturstipendiat berättar om sitt intresse för svensk
litteratur och svenska språket, samt delar med sig av tips för den
som vill lära sig svenska.
Vad tycker du bäst om med svenska
språket?

I princip allt! Jag fascineras av sammansättningar, i synnerhet hur enkelt det går
att skapa komplexa och specifika betydelser med syntetiska strukturer, alltså
med bara ett enda ord. Sammansatta
ord är något som vi har även i italienska
språket, men mitt modersmål är i allmänhet mycket mer analytiskt än det svenska,
så vi behöver oftast fler ord för att uttrycka
en mening.
Jag har länge fastnat för adjektivet
bergtagen som är ett ord som inte går att
översätta till andra språk. Bergtagen har
sin bakgrund i folktron och beskriver
en person som fått ett starkt förändrat
sinnelag efter att (förmodligen) ha blivit bortförd av övernaturliga väsen. Det
svenska språket har en fantastisk ordskatt!

samt att kanske bli ihågkommen i framtiden som den som vägledde dem under
studiernas början.
Det svåraste är att det är stor skillnad mellan det svenska och det italienska språket samt att det f inns så lite
kunskap om främmande språk bland
italienska ungdomar. Jag hade stor
nytta av att kunna prata både engelska
och tyska när jag lärde mig svenska,
men man kan inte ta för givet att alla
studenter kan bra engelska eller tyska
när de börjar studera svenska. Det tar
lång tid för många att vänja sig exempelvis vid V2-regeln, vandrande adverb och enklitiska artiklar. Det är
också många svårigheter med uttalet,
men det har alla vi som studerar svenska som främmande språk, oavsett hur
länge vi har övat eller bott i Sverige.

Jag började studera svenska när jag var 19
år, vid L’Orientale med professor Maria
Cristina Lombardi och Angela Iuliano samt med modersmålslärarna Anders
Gullberg och Katarina Benkö. Jag
lärde mig svenska i en stimulerande omgivning, med duktiga och målmedvetna
klasskamrater. Vi brukade läsa mycket
skönlitteratur, öva uttal och översätta.
När vi läste skönlitteratur diskuterade vi
även grammatiska fenomen och syntaktiska regler. Dessutom övade vi grammatik, ordförråd och körde timslånga
gruppsamtal på svenska. Maria Cristina
Lombardis
översättningsseminarium
har spelat en stor roll i min utbildning.
Där fick vi chansen att diskutera språkets
olika nyanser, att urskilja när och hur ett
specifikt ord eller uttryck kan användas och vilka synonymer som fungerar
i vilka sammanhang. Det var bra för att
utvidga ordförrådet.
Men det viktigaste har ändå varit
mina Sverigevistelser. 2014 deltog jag i en
sommarkurs på tre veckor vid Axevalla
folkhögskola genom ett stipendium från
Svenska institutet. Året efter tillbringade
jag en termin vid Göteborgs universitet
som utbytesstudent och 2020 återvände
jag till Göteborg som gästdoktorand.
Ett tips för att lära sig svenska är att
öva så mycket det bara går. Jag brukar
läsa svenska nyheter på nätet, titta på
SVT Play och lyssna på Sveriges Radio.
Dessutom tittar jag på svenska filmer
och lyssnar på svensk musik, i synnerhet
svensk hip-hop – det kan verka komplicerat till en början, men det hjälper
att vänja sig vid snabbt tal! Men det allra
viktigaste för mig har varit att fortsätta
läsa skönlitteratur på svenska.
Har du någon svensk bok som du just
nu ser särskilt fram emot att läsa?

Jag har börjat närma mig dystopier. Jag

Vad är roligast med att undervisa i
svenska, och vad är svårast?

Jag undervisar vid universitetet i Florens
och ibland vid L’Orientale-universitetet i
Neapel, men bara på deltid. Roligast är
först och främst att lära känna nya studenter med intresse för nordiska kulturer
och språk. Jag kan känna igen mitt yngre
jag i studenternas brinnande intresse och
fascination. En annan rolig sak är förstås
själva undervisningen, att kunna kommunicera och överföra råd och kunskap,

28

Seminarium för översättning av Tranströmer-dikt

Föredrag på konferens

har nyss läst Jens Lapidus Paradis City, Johannes Anyurus De kommer att drunkna i
sina mödrars tårar och Thomas Engströms
och Margit Richerts Nattavaara: roman i
katastrofernas tid. Nu ser jag fram emot att
läsa den svenska dystopin par excellence,
Karin Boyes Kallocain, som jag tyvärr
inte haft möjlighet att läsa ännu.
Vad har SWEAs stipendium betytt för
din forskning?

Jag har huvudsakligen använt stipendiet
till att köpa litteratur. Jag har skaffat ett
tjugotal böcker och det har varit strategiskt
viktigt för att fördjupa min kunskap inom
mitt forskningsfält. I synnerhet har jag
köpt verk av Alejandro Leiva Wenger, Jonas Hassen Khemiri, Marjaneh Bakhtiari,
Johannes Anyuru och Hassan Loo Sattarvandi. Det är böcker som jag tidigare lånat
från bibliotek när jag varit i Sverige, men
som jag nu har hemma hos mig, så att jag
kan undersöka och analysera dem mycket
mer ingående. Det har stor betydelse för
min forskning eftersom jag därmed kan
skaffa mig en övergripande kunskap om
de författarskap som min avhandling tar
upp, samt det estetiskt-litterära (och inte
minst språkliga) fältet de rör sig inom.
Stipendiet har jag även använt till att
köpa språkvetenskapliga källor, som ordböcker och intressanta essäer utgivna av
Språkrådet Morfem förlag. Det är en tillgång att ha ett sådant bibliotek hemma,
så att jag kan bevara ett minne av min
studiebana och även låna ut källor till
studenter som ämnar skriva kandidateller masteruppsatser om samma ämne
som jag forskar i.
Vad är det bästa med att forska inom
svensk litteratur?

För mig har det att göra med min passion för läsning. Att forska inom litteratur och språk kan dessutom vara ett
verktyg för att förstå hur samhället betraktas, kritiseras och beskrivs. De stora
förändringarna som gör Sverige till ett
post-invandringssamhälle kan studeras
genom språkliga och litterära fenomen.

Luca med kollegor från Sweden Alumni Network Italy
Hur var det att delta i konferensen
Svenska Språkets Historia 16 i Lund i
höstas?

Det var en mycket givande konferens för
mig, både som åhörare och föredragshållare: att lära känna professorer och forskare
och deras forskning samt att ifrågasätta
gamla språkhistoriska sanningar som man
trodde var etablerade men som faktiskt
inte är det. Lärdomen som jag tar med
mig därifrån är att vi ständigt behöver
forska i vår språkhistoria för att veta vad
som har hänt, vad som händer och vad
som kommer att hända omkring oss.
Själv höll jag ett föredrag om hur svenskan förnyas genom invandrarspråkens
bidrag. Min teori är att vi mer och mer
kommer att se en modersmålslös, avterritorialiserad svenska i framtiden, vilket
innebär att främmande inflytelse kan bli
starkare och mer präglande än någonsin i
det svenska ordförrådet. Detta är huvudsakligen avhängigt av tre villkor: dels att
invandringen fortsätter, dels att de tredje,
fjärde och femte generationerna (post)
invandrare fortsätter att använda främmande inflytelse från större och mindre
invandrarspråk, och dels att dessa generationer engagerar sig i skönlitteratur och
fortsätter att använda sig av inslag från
multietniskt ungdomsspråk och främmande språk utöver engelskan.
Vad är dina planer efter att du är klar
med avhandlingen?

Det låter kanske lite korkat, men min
plan efter avhandlingen är just att bli
klar med avhandlingen! Då tänker jag
nämligen åka till Sverige för en kort

forskningsperiod för att samla material, delta i seminarier och förbättra mitt
kunskapsunderlag. Syftet med denna
forskningsperiod är att förbereda mig
inför en kommande monografi.
Utöver det kommer jag att fortsätta
skriva uppsatser, delta i konferenser, utbilda mig, läsa, hålla kontakt med kollegor och studenter och naturligtvis hoppas jag att kunna resa lite oftare för nöjes
skull och att tillbringa mer tid med mina
nära och kära. Min tjej och jag drömmer
om en resa till Sápmi för att se norrsken
och en resa till Norges fjordar.
Finns det någon särskild plats i Sverige
som har betytt mycket för dig?

Den kontakt med naturen som jag haft
tillgång till i Sverige har jag inte upplevt
någon annanstans. En plats som betytt
mycket för mig är Axvall, en liten
by i Västra Götaland mellan Skara
och Skövde, där jag deltog i en sommarkurs 2014. Det var första gången
jag kom till Sverige och jag hittade
omedelbart min dimension, särskilt
tack vare fantastiska kurskamrater från
olika länder, vilka jag fortfarande har
nära kontakt med.
Jag vill passa på att uttrycka min
tacksamhet för SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket,
litteraturen och samhället. SWEA är en
förening som varje år stödjer internationella studenter och forskare. Det är ett
uppdrag som hedrar SWEA, det är en
mycket viktig förutsättning för studier,
forskning och främjande av Sverige och
den svenska kulturen i världen. F

V2-regeln Verbet står på andra plats i huvudsatser: Hon äter lunch. Igår
arbetade de igen.
Vandrande adverb Adverb får olika placering beroende på om det är en
huvudsats eller en bisats.
Enklitisk artikel Exempelvis bestämd form, som mannen, huset,
föräldrarna.
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SWEA-PODDEN

LIVET SOM SVENSK UTOMLANDS
Varannan onsdag kommer ett nytt avsnitt av SWEA-podden ut och du kan lyssna direkt från poddens
hemsida: swea.org/sweapodden-overblick
Du hittar också SWEA-podden på Spotify, Acast, Apple Podcasts, Google Podcasts och andra ställen
där poddar finns. Ge oss gärna ett betyg i din poddapp. Podden är öppen för alla att lyssna på!
För intervjuer och produktion står Anna Bril, Maria Jacky, Ann-Sofie Berg, Malin Svanteson, Anette
Lassinger och Stina Bergh Palo.
Har du tips på personer som vi borde intervjua eller är du intresserad av att bli en i teamet? Hör av
dig till oss! sweapodden@gmail.com

PODDTIPS 1

VIKTOR FREMLING

Hur tar man sig in i det japanska samhället? Om detta
och mer berättar Åsa Ekström. Hon är från Täby och är
idag en känd manga-tecknare i Tokyo.
www.swea.org/2021/sweapodden-20211222-ekstrom/

PODDTIPS 3
Missa inte det intressanta avsnittet med
succéförfattaren Malin Persson Giolito, baserad
i Bryssel. Hennes roman Störst av allt är en
framgångsrik Netflix-serie. Hur går det egentligen till
när Malin författar böcker, och vad tycker hon om
SWEA?
www.swea.org/2021/sweapodden-20211027-perssongiolito/

PODDTIPS 2
Möt Stina Hübinette, trebarnsmamma och stuntförare
i Hollywood. Hon har arbetat med skådespelerskor
som Sofia Vergara, Naomi Scott och Brie Larson samt
medverkat i filmer som Charlie’s Angels.
www.swea.org/2021/sweapodden-20211110-hubinette/
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så ska svensk innovationskraft lyftas

AV S V E N S K A I N S T I T U T E T

S

verige är världsledande i den gröna industriomställningen och ligger i topp globalt när det gäller implementeringen av Parisavtalet. 2020 rankades Sverige på
andra plats av världens mest innovativa länder enligt FNs
Global Innovation Index. Att dessa är några av Sveriges
främsta styrkor visar internationella jämförelser.

”SI har i uppdrag att ta fram olika sätt för att främja Sverige,
bland annat inom handels- och investeringsfrågor. Under den
pågående pandemin har det blivit än mer tydligt hur viktiga
handels- och exportfrågor är för Sverige. Med dessa som utgångsläge har vi på SI projektlett en bred samling aktörer som
för första gången enats om hur Sverige ska framställas och
kommuniceras i dessa frågor. Tidigare har alla parter kommunicerat på sitt eget sätt, och vi har insett hur mycket starkare
budskapet blir om alla använder sig av samma kommunikationskoncept istället för flera olika. Projektet har också utgått
från Sveriges export- och investeringsstrategi, som syftar till
att skapa jobb i hela landet och hur den kan anpassas till lokala
förutsättningar på bästa sätt”, berättar Karin.
Materialet inom ramen för Pioneer the possible innehåller berättelser, bilder, filmer och kampanjer i sociala medier samt en
utställning för ambassaderna att lokalproducera och använda i
fysiska och digitala möten.
I framtagandet av Pioneer the possible har SI samarbetat nära med
bland andra Business Sweden, Tillväxtverket, Vinnova, svenska

MAGNUS LIAM KARLSSON

Svenska institutet har projektlett och utvecklat en metod att
kommunicera kring de här frågorna på ett gemensamt och
sammanhållet sätt för myndigheter, ambassader, regioner och
intresseorganisationer. Karin Kärr är projektledare på SI och
är den som har lett arbetet.

Karin Kärr

regioner och intresseorganisationer som Svenskt Näringsliv.
Genom att ha en gemensam beskrivning av Sverige som ett
land att handla med och investera i kan Sverige stärka sin attraktionskraft och locka till sig fler aktörer.
”Kommunikationen inom området har tidigare byggt på att
visa vad Sverige har åstadkommit; nu flyttar vi fokus till att
visa vart Sverige är på väg. Det har varit ett givande arbete
med att få ihop aktörerna och se vilken stark vilja det finns
för att öka synligheten för Sverige i dessa frågor”, avslutar
Karin Kärr. F

Materialet inom Pioneer the possible finns tillgängligt via Sharing Sweden:
https://sharingsweden.se/toolkits/pioneer-the-possible/
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Obesvarat kärleksbrev till Sverige
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 AT L A N TA

Konstnären och fotografen Peggy Anderson berättar om
sitt projekt The Morning Dip och hur det är att få sin
identitet ifrågasatt av det land hon alltid älskat.

F

a

amiljen har tillbringat varje sommar i nordvästra
Skåne de senaste tjugo åren så platsen är välbekant för
henne. Det är en tidig morgon sommaren 2014 och
Peggy ställer lite nervöst upp sin storformatskamera på stativ
vid Morgonbryggan i Torekov. Hon vill porträttfotografera
morgonbadarna i sina badrockar, ett plagg som fascinerar
henne då den helst ska vara sliten och ha gått i arv. Peggys släktingar är något skeptiska till hennes idé men en av kusinerna
ställer ändå upp som stöd. Det tar inte lång stund innan hennes
nervositet släpper, då många kommer fram och är intresserade
av kameran och den manuella hanteringen av negativet.
Många var nyfikna på kameran, men jag undrar hur hon
fick personer att ställa upp på bild? ”Det hemliga receptet var
att jag var en American Swede som kunde prata svenska. Jag hade
aldrig fått samma förtroende som helt svensk eller helt amerikansk. En svensk skulle förmodligen inte ens kommit på idén
och som helt amerikansk hade jag nog inte fått förtroendet.
Min amerikanska sida gjorde också att jag inte var så ängslig
över vad andra skulle tycka.”
Peggy Anderson må ha ett någorlunda svenskklingande
efternamn men hon anser själv att hennes identitet är komplex. Hennes mamma är svensk och hennes pappa är amerikansk med svenska rötter. Peggy föds i San Francisco men
den lilla familjen flyttar ganska snart till Stockholm där
hon tillbringar sina sex första levnadsår. När familjen sedan
återvänder till Kalifornien är svenska Peggys förstaspråk och
hennes mamma är noga med att fira hemlandets högtider. Varje
sommar åker Peggy tillbaka till Sverige för att tillbringa
lovet med sina morföräldrar
och
kusiner.
Det plockas bär
och svamp och
badas i sjön.
Det bakas, saftas och syltas.
Det är inte
svårt att förstå
varför hon gett
liknande sommarlov till sina
egna barn.
När vi ses på
videolänk
befinner sig Peggy
i familjens hus i
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Connecticut och bakom henne står det flyttkartonger. Familjen
har precis lämnat New York City och ska från och med nu ha
Connecticut och Paris som bas, ja, och så Torekov förstås. Men
det är inte hennes flytt från New York som vi ska fördjupa oss
i, även om det är där hennes intresse för fotografering tar fart
tack vare kurser på International Center of Photography. Peggy
ska berätta om sin tredje akt i livet som hon kallar det, hennes
arbete med fotografering och konstnärskap. Kanske inte alltför
långt steg från akt två som handlade om mat i fotostudio men
desto längre från hennes första akt som sjuksköterska.
Sommaren efter att hon tagit de första bilderna på Morgonbryggan ställer hon ut på det lokala galleriet i Torekov. Utställningen består av 40 porträttbilder och har namnet The Morning
Dip. Peggy beskriver vernissagen som rolig och lite galen; vissa
besökare kommer klädda i sin badrock! Under hösten 2015
blir hon antagen att visas på Höstsalongen på Fotografiska i
Stockholm. Detta har gått några av morgonbadarna förbi och
de blir glatt överraskade när de får höra att de hänger i stora
porträtt på Sveriges hetaste fotokonstmuseum i huvudstaden.
I en recension går det att läsa att upplägget med raka, frontala
bilder av människor i helfigur inte låter värst spännande men
att konceptet är stringent och väl genomfört.
Men även om det här är en tid av framgång för Peggy tornar orosmoln upp sig på himlen. Det är i samband med att
hennes tonårsbarn ska förnya sina svenska pass som hennes
egen relation till Sverige blir till en juridisk process. Det visar
sig att Migrationsverket inte anser att Peggy har rätt till sitt
svenska pass. Samtidigt som Peggy beskriver sitt arbete med
The Morning Dip som ett kärleksbrev till Sverige, strider hon
tillsammans med advokater för sin rätt till ett svenskt medborgarskap – ett medborgarskap som hon haft i många år. Hon får
flera inflytelserika personer att skriva brev för att stödja hennes

sak, bland annat den svenske ambassadören i USA, men det
hjälper föga. Peggy får avslag i Migrationsdomstolen och det
blir ingen förnyelse av passet. Under åren som den juridiska
processen pågår står morgonbadarna inte bara framför Peggys
kamera, de blir också en symbol för att hon har personer som
står bakom henne under den här svåra tiden.
“För mig handlar det om en identitetsfråga. För när Sverige
drog in mitt pass, så blev det tydligt att de aldrig tyckt att jag
varit svensk och aldrig kommer att bli svensk i framtiden. Jag
upplevde det som ett slag i ansiktet eftersom jag hade dedikerat så mycket av mitt liv till Sverige men att det i det här
avseendet inte var av någon betydelse. Hela den här processen
har varit väldigt byråkratisk. Jag önskar att beslutet baserats på
sunt förnuft och inte teknikaliteter. Visst är jag svensk utan mitt
svenska pass, men att vara i den här situationen och bli anklagad
för att ha gjort något fel har såklart varit problematiskt. Jag blev
väldigt arg på Sverige under den här tiden, men jag insåg också
att jag inte var ensam och att det fanns många svenska expats
med samma erfarenheter. Jag hittade en Facebookgrupp med
personer i samma situation som jag, vilket har varit ett stöd”,
berättar Peggy.
För Peggy handlade The Morning Dip inledningsvis om att
porträttera en del av Sverige med en kamera hon tyckte mycket
om. Hon ville komma närmare sitt svenska arv och få en djupare förståelse för svenskarna och den svenska kulturen. Senare
kom det att handla om den sociala aspekten av att ha en ritual
som man delar med andra. Men på sistone har fotograferingen
också börjat handla om miljön och en dokumentation över vad
som kan gå förlorat om vi inte är varsamma. Det sker nämligen
en exploatering av Torekov och infrastrukturen har inte riktigt
hängt med. Badandet vid Morgonbryggan har vid vissa tillfällen förbjudits på grund av förorenat vatten.
Jag frågar Peggy hur hennes egen ritual vid Morgonbryggan ser ut och framförallt, hur det är med badrocken? “Då jag
helst fotograferar på morgnarna så blir det ofta bad för mig
på eftermiddagen. Jag har flera olika badrockar och väljer lite
utifrån vilket humör jag är på vilken jag ska ha på mig. Ibland
använder jag min mammas gamla och ibland en helt vit. Men
min man har bara en, den är begagnad och köpt på eBay.”
I sommar kommer Peggy ha en utställning på The American Swedish Institute i Minneapolis, USA. Peggy berättar vad
vi kan förvänta oss: “Utställningen som jag precis har visat på
Abecita Popkonst & Foto i Borås är faktiskt i detta nu på väg
till USA. Det blir en blandning av nya och gamla bilder. Några
är tagna under sommaren 2021. Det var speciellt att fotografera
under pandemin, många äldre har blivit väldigt glada över att

bli sedda och inkluderade i projektet.”
Baserat på Peggys arbete frågar jag om hon ser sig själv som
en ambassadör för svensk kultur, men hon tvekar och håller
inte riktigt med. Jag uppfattar hennes svar som oväntat svenskt
och jag vet inte om det är jante som gör att hon har svårt att se
på sin egen insats objektivt. Vi hinner tyvärr inte med någon
fördjupning av det då vi måste säga hejdå; vi har redan dragit
över tiden och Peggy ska på styrelsemöte med International
Center of Photography i New York – ett center som beskrivs
som världens ledande institution dedikerad till fotografi och
visuell kultur, coolt så det förslår. Så säga vad man vill, men för
mig är hon en ambassadör för Sverige oavsett hur det nu blev
med det där passet som skulle förnyas.
Peggy om SWEA

“Min mamma, Birgitta Tegelberg, var aktiv i SWEA och
uppmuntrade mig under småbarnsåren i New York att gå med,
men jag engagerade mig i svensk kultur på annat sätt då, bland
annat i Swedish Cottage Marionette Theater i Central Park.
För min mamma var SWEA i San Francisco väldigt viktigt,
hon deltog ofta på luncher och aktiviteter. Jag blir glad av att
höra att SWEA fortsatt är aktivt och fylls på med en ny generation svenskor världen över.” 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.

Namn: Peggy Anderson
Familj: Amerikansk man och fyra barn
Bor: Connecticut, Paris och Torekov
Gör: Fotograf, konstnär och styrelseledamot i The
International Center of Photography i New
York och The American Friends of Moderna
Museet i Stockholm.
Aktuell med: Boken The Morning Dip, 2020, Kehrer
Verlag.
Instagram: @peggyannanderson
Webbsida: www.peggy.andersonnyc.com
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AKTUELL KULTUR

från Sverige

AV E VA W I S S T I N G • F O RU M S R E DA K T Ö R

TIPS PÅ SVENSK KULTUR SOM DU KAN TA DEL AV OAVSETT VAR I VÄRLDEN
DU BEFINNER DIG OM DU HAR TILLGÅNG TILL INTERNET.

Veckans dos av den svenska litteraturscenen kan inhämtas från SVTs Babel på
söndagskvällar svensk tid. Då bjuds det på en timmes intervjuer, diskussioner
och rekommendationer om både svenska och internationella böcker. I år är det
tio år sedan Jessica Gedin tog över som programledare för det populära litterära
tv-programmet som kan ses över hela världen. Varje säsong är tillgänglig ett
halvår efter säsongens slut.
www.svtplay.se/babel

SVT

Babel om svenska och internationella böcker

Norrländsk arkitektur

Kunglig opera via nätet

Via Operan Play finns handplockade föreställningar med både opera och
balett från Kungliga Operan, med en repertoar som löpande uppdateras.
Här finns också dokumentärserien Livet på operan.
www.operanplay.se/

FRANKIE FOUGANTHIN, WIKIMEDIA COMMONS

Norrbottens museum använder panoramafotografi för att dokumentera arkitektur och miljöer. Museet delar med sig av exempel från Kiruna kyrka från
1912 och Haparanda kyrka från 1963. Mest imponerande är nog ändå Gammelstads kyrkstad utanför Luleå, som är över 400 år gammal och med på
UNESCOs världsarvslista.
www.norrbottensmuseum.se/kulturmiljoe/foto-film/virtuell-vandring.aspx

Visningar av modern konst

ÅSA LUNDÉN

Varje torsdag vid lunchtid erbjuder Moderna Museet i Stockholm så kallade
soffvisningar, det vill säga livesända guidade konstvisningar som är fritt tillgängliga via Facebook. Passar inte tiden går det utmärkt att titta i efterhand.
Några av de tidigare visningarna handlar om konstnärskap som Annika Elisabeth von Hausswolff, Nell Walden och Siri Derkert.
www.modernamuseet.se/stockholm/sv/aktiviteter/soffvisningar/

Fem dagar i veckan sänder Klassiska konserten i P2 aktuell musik från Sveriges
främsta musikscener. Här finns allt från orkester, kammarmusik och kör.
Konserterna är tillgängliga i 30 dagar.
www.sverigesradio.se/klassiskakonsertenip2

34

MANUEL NAGELI

Klassiskt hela veckan

SWEA INTERNATIONALS
WEBBINARIER

Upptäck SWEA Internationals webbinarier!
Missa inte SWEA Internationals intressanta och spännande
webbinarier som du som Swea har tillgång till oavsett var i
världen du befinner dig.
Anmälan och information om kommande webbinarier hittar
du på SWEA Internationals webbsida:
www.swealand.swea.org/sweas-webbinarier/kommande-webbinarier/
Har du missat ett tidigare webbinarium? Ingen fara, alla
inspelade webbinarier hittar du här:
www.swealand.swea.org/sweas-webbinarier/
Lösenord får du av din avdelningsordförande.

Axplock från tidigare webbinarier
Ditt personliga varumärke
Malin Hammar-Blomwall berättar om hur personliga varumärken blivit allt
viktigare när vi rör oss mer digitalt. I det här webbinariet lär du dig hur det
personliga varumärket kan hjälpa dig både privat och professionellt.
www.swealand.swea.org/2021/webbinarium-20211019-hammar-blomwall/

Måla akvarell med SWEA Art
Vi målar med intensiva akvarellfärger och mycket vatten tillsammans med
Christina Måneskiöld och Margareta Nilson. Verktyg? Ja, det finns många
och det behöver inte vara en traditionell pensel.
www.swealand.swea.org/2021/webbinarium-20211216-sweaart-akvarell/

1,6 miljonerklubben
Här berättar grundaren Alexandra Charles om sin passion för kvinnohälsa,
som ledde till att hon startade den ideella organisationen för snart 25 år
sedan. Det började med en dammiddag och är idag en av Sveriges största
icke-politiska kvinnoföreningar.
www.swealand.swea.org/2021/webbinarium-20210914-charles/
Har du idéer om ämnen och föreläsare till kommande webbinarier?
Kontakta Anna Bril: websocialmedia@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?
Vi söker fler Sweor till
vårt team!
Vi behöver personer som
vill hjälpa till med allt från
idéer till kommande innehåll,
vara moderator, bidra med
tekniskt stöd, jobba med
videoredigering och mycket
mer.
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 Anna Bril!
websocialmedia@gmail.com
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I KÖKET MED ANNA

Mer soppa till folket!
AV A N N A T V I N N E R E I M • S W E A T O RO N T O

Att laga och äta soppa har många fördelar. Framför allt är ju soppa så gott! Andra
anledningar att låta soppa få ta större plats
på matbordet är att det är busenkelt att
göra en soppa som är prisvärd, näringsrik,
god och vacker.
Jag kommer här att fokusera på vegetarisk
soppa, ja till och med vegansk faktiskt. På
mitt kafé i Toronto hade jag en kund som
kom och åt soppa nästan varje dag. Hon
berättade en gång att hon älskade att äta soppa till lunch – för det är näst intill omöjligt
att äta soppa fort.
När jag har bestämt mig för att ha soppa
till lunch eller middag, tar jag först en
räd i kylskåpet för att få inspiration. Visst
händer det att jag handlar ingredienser
specifikt till soppan men för det mesta
tillagar jag den soppa som kylskåpets innehåll bestämmer.
Mina soppor börjar med
morötter, någon sorts lök,
stjälkselleri och kanske en bit
zucchini eller palsternacka.
Ligger det en bit färsk fänkål i kylskåpet får den gärna
åka med också. Sedan ansar
och skär jag alla grönsakerna
i mindre och ungefär lika
stora bitar.
Som de flesta av mina recept är detta ett
som kan användas med stor flexibilitet.
Ta lite mer av något du tycker om eller
lite mindre av någon ingrediens som inte
är din favorit. Och du kan enkelt lägga
till någon rotsak eller grönsak som behöver komma till användning. F
Anna Tvinnereim, SWEA Toronto skriver
för Forum sedan 2021 och hon har alltid brunnit
för att sprida och inspirera till matglädje. Under
tolv år drev hon ett svenskt kafé i Toronto, men
numera är det högstadieelever hemma i Sverige
som får ta del av hennes matkunskaper. Du hittar Anna på Instagram som @annatvinnereim.

MOROTSSOPPA MED
INGEFÄRA.
Ingredienser (cirka 4 portioner)
2 msk olivolja
2 dl lök i bitar (vanlig gul lök, röd lök, purjolök, schalottenlök
eller lite av varje)
2 vitlöksklyftor, finhackade
3 - 4 selleristjälkar; skär bort yttersta rotbiten och dra gärna
bort de träiga trådarna men inkludera bladen
1 msk hackad färsk ingefära eller mald, torkad ingefära – eller
lite mer om du gillar ingefärans hetta
1 msk spiskummin
1 msk gurkmeja
2 - 4 potatisar, skalade och skurna i bitar
6 - 8 morötter, skalade och skurna i bitar
2 - 2½ liter grönsaksbuljong
ev. 1-2 dl kokosmjölk
ev. hackad grönkål eller rucola och granatäpple
Värm oljan i en rejäl kastrull. Lägg i lök, vitlök, selleri och kryddor. Låt allt bryna under omrörning på relativt hög värme utan att
brännas, men det får gärna bli lite gyllenbrunt i kanterna.
När lök och övriga ingredienser är genomstekta och smakerna har
”gift sig”, lägger man i potatisbitarna. Kanske inte alla på en gång,
för då kyls kastrullen ner för mycket.
När alla potatisbitarna blandats med de övriga ingredienserna,
tillsätts morötterna och 2 liter buljong. Det är bättre att ta mindre
buljong och tillsätta mer senare än att få en för tunn soppa.
Koka upp och låt sedan sjuda i cirka 10 min. Var noga med att inte
överkoka grönsakerna. Risken är stor att man får en gråtrist soppa
om grönsakernas vackra färg kokats bort.
När potatisen och morötterna är mjuka är det dags att mixa allt
till en slät och vacker soppa. Nu kan du justera konsistens och
smak efter behag. Ibland är det gott med en tjockare soppa, tycker
jag. Man kan även tillsätta kokosmjölk, vilket passar mycket bra i
smak. Sedan får man igen justera kryddning och konsistens innan
servering.
En trevlig topping kan vara hackad grönkål eller rucola och granatäpple.
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BÖCKER & LÄSNING
RECENSION

Fiffigt och roligt
om vägen till
självförtroende
Titel: Ritas svans
Författare: Sara Heldt &
Helena Nordborg Koch
Illustratör: Helena Nordborg Koch
Utgiven: 2021
Förlag: Bonnier Carlsen
Ålder: 3-6 år
Den lilla flinka råttan Rita vill vara lika
beundrad och älskad som ekorren med
sin yviga svans. Hennes egen svans däremot, liknar mest en daggmask och inbjuder inte direkt till att någon börjar
sjunga visor om den. Men Rita har en
idé om hur hon ska lösa det problemet.
Det här är en klassisk berättelse om vägen till självförtroende och att lära sig
att älska sig själv sådan som man är. Boken anges som lämplig för barn mellan
tre och sex år, men jag tror att det är
de äldre inom det spannet som har mest
utbyte av bokens huvudtema.
Texten av Sara Heldt och Helena

CAROLINE ANDERSSON RENAUD

AV C A R I N A M I D D E N D O R F •
SWEA BERLIN

Sara Heldt och Helena Nordborg Koch

Nordborg Koch kräver lite tålamod,
men är fiffig och rolig att läsa. Särskilt
den omdiktade ”Ekorrn satt i granen”,
som i bokens version blir ”Råttan satt i
dungen, skulle gnaga korvar”, framkallar fniss hos både barn och vuxna.
Helena Nordborg Kochs fantasieggande bilder, som jag tror är en blandning
av kritor och kollage, fastnar. Min
favoritbild är den där tant von Franz
sitter i en röd öronlappsfåtölj i sitt
vardagsrum och dricker portvin. Det
finns mycket att upptäcka på vinden
där Rita bor och i den konstälskande
tant von Franz lägenhet. Bilderna är en
fest även för den vuxna som läser! F

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.

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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CAROLINE ANDERSSON RENAUD

Elin Persson
vet hur det är
att vara ung i
Sverige idag
AV C A R I N A M I D D E N D O R F •
SWEA BERLIN

Titel: De afghanska sönerna /
Det är någonting som drar i mig
Författare: Elin Persson
Utgivningsår: 2020 / 2021
Förlag: Bonnier Carlsen
Genre: Ungdomsböcker

Elin Persson

Vill du veta hur det är att vara ung i
Sverige i dag? Läs Elin Persson!
De afghanska sönerna handlar om Rebecka som precis har börjat jobba på ett
boende för ensamkommande afghaner.
Hon lyckas inte alltid följa rådet från
sina mer erfarna kollegor att lämna jobbet på jobbet. Det berör och påverkar
henne att hon räknas som närmaste anhörig till Ahmed, Hamid och Zaher.
Det hjälper inte att hon försöker hålla
sig till reglerna och att hon krampaktigt
kämpar med pärmen där allt ska skrivas
upp. Hon hittar egna strategier att klara
jobbet och när det blir för tätt, flyr hon
ner i källaren för att andas.
Elin Persson skapar med få ord en verklighet som är omöjlig att värja sig emot.
Den är stark och samtidigt både lättläst
och svårsmält. Det är lika lätt att identifiera sig med Rebecka som med de
afghanska sönerna, som alla spelar sina
roller på HVB-hemmet.
Språket är vackert, nästan som poesi:
I drömmarna kan jag röra vid Hamid. Taket är ersatt av en hög himmel. Det finns inga larm i min midja,
inga pärmar med instruktioner. Vi är
tillbaka vid hästen i hagen. Hans hår
i vinden. Mina fingrar rör vid hans
arm, runt hans hals. Hästen är svart
och blank och rusar mot oss. Vi står
helt stilla.
I Det är någonting som drar i mig är
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huvudpersonen Andréa lika uppkäftig
som sökande efter tillhörighet. Eftersom
hon befinner sig i gränslandet mellan
barn och ungdom, är inget ställe riktigt
självklart för henne längre. Å ena sidan
har hon tröttnat på att sova över hos bästisen Anja och kolla på Pocahontas, men
å andra sidan vet hon inte riktigt vad det
är hon vill istället.
Andréa bor tillsammans med sin mamma någonstans på landsbygden, där bilvraken som pappa har lämnat efter sig
på gården har varit en fantasieggande
lekplats. Andréas mamma kan beskrivas med två ord: deprimerad och utförsäkrad. Hon har mer än nog av att
klara dagen för egen räkning och ingen
energi kvar till sin dotter.
Det är lätt att känna Andréas frustration.
Mamma orkar inte, pappa finns inte,
pengarna räcker aldrig och möjligheterna i byn är begränsade. Andréa byter

ut Anja och Pocahontas mot experiment
med killar, EPA-traktorer och spritdränkta fester.
Skolavslutningen kom och jag gick inte
dit. Orkade inte träffa lärarna eller
Anja med hennes stolta blick och nya
sandaler. Ringde Alex, sa: Kan du
hämta mig. Nu? frågade han nyvaken.
Nu, sa jag.
Jag läser med andan i halsen, eftersom
jag är orolig för Andréa och eftersom jag
vet hur oförsonlig en liten by kan vara.
Du kan inte hoppa mellan Pocahontas
och EPA-traktorer, utan du måste välja
och sedan stå ditt kast. Andréa vet inte
vad hon väljer, hon vet bara vad hon
väljer bort. Det är ju någonting som drar
i henne, liksom.
Tack och lov händer inget riktigt farligt.
Alex är schysst och slutet bär till och
med med sig hopp. F

RECENSION

Stark debut om
relationer som
berör
Titel: Trion
Författare: Johanna Hedman
Utgiven: 2021
Förlag: Norstedts
Genre: Roman
Det här är något så ovanligt som en
debut som blivit såld utomlands och
översatts till bland annat engelska, tyska

ELVIRA GL ÄNTE

AV C A R I N A M I D D E N D O R F •
SWEA BERLIN

Johanna Hedman

tacksamma över att den svenska litteraturen fått två nya ”giganter”.

ville känna vad de kände, även om
det g jorde ont.

Johanna Hedman skriver om tre unga
vuxna, vännerna Thora och August och
så Hugo, som flyttar upp till Stockholm
för att studera. Hugo bor till en början
i ett rum hemma hos Thoras föräldrar.
Thoras familj har det lindrigt sagt gott
ställt och hon avskyr sina föräldrars
filantropiska ådra, vilken har som följd
att de låter främmande bo hos dem.

Jag hällde upp en kopp kaffe och satte
mig vid bordets kortsida och tittade
på datorn som stod på fönsterbrädet.
Skärmen var svart, jag kunde se konturerna av mig själv, Hugo och Harriet
i den. Himlen var blå, träden på innergården var gula och röda. Hugo och
Harriet fnissade. Jag ansträngde mig
för att inte se rakt på Hugo eftersom
jag var osäker på vad min blick skulle
förmedla till honom. Jag tyckte att
det var svårt att få ihop personen som
skrattade i morgonsolen med personen
som kvällen innan mumlat in i mitt
hår att det var något fel på honom.

Som sig bör blir dock Hugo upptagen i
August och Thoras vänskapsrelation och
dansen tar sin början. Livets eviga frågor
om vänskap, kärlek och hat eller kanske
likgiltighet är de som driver trion och
därmed handlingen framåt.
och spanska. Johanna Hedman har blivit jämförd med litterära giganter som
Hjalmar Söderberg och Kjell Westö
samt dessutom betydligt yngre Sally
Rooney, men framför allt har det stötts
och blötts vilken av debutanterna Lydia
Sandgren (Samlade verk, Albert Bonniers
förlag, 2020) eller Johanna Hedman
som är ”bäst”.
Jämförelsen med Sandgren ligger nära
till hands, eftersom båda författarna
är unga debutanter som skriver om tre
människors relationer till varandra,
i båda fallen två män och en kvinna.
Båda romanerna spänner dessutom över
en längre tid. Där slutar likheterna och
istället för att skapa konstgjord konkurrens, tycker jag att vi kan vara glada och

Johanna Hedman må vara debutant,
men hon är en fullfjädrad stilist. Hon
skriver så vackert om kärlek, osäkerhet,
längtan och tvivel att det berör mitt
litteraturhjärta på djupet. Jag stryker
under, markerar och kommenterar i
marginalen för att inte missa de särskilt
lyckade ställena i texten, men när hela
boken är full av post-it-flärpar hjälper
de ändå inte att hitta rätt efter avslutad
läsning.
Textens styrka är helheten och den
stämning den ger mig som läsare. Jag
försökte medvetet att läsa långsamt,
eftersom jag inte ville att boken
skulle ta slut, för jag var inte beredd
att lämna Thora, Hugo och August.
Jag ville fortsätta att hänga med dem
i Stockholm, Paris och Berlin. Jag

I huvuddelen, del två i boken, är det
fint att berättarperspektivet växlar
mellan Thora och Hugo. Både i del
ett och tre, som utspelas efter trions
gemensamma Stockholmstid, är det
däremot en neutral berättarröst.
Jag älskar att Johanna Hedman inte
skriver oss på näsan exakt vad som händer hela tiden, utan vi får tänka själva
och pussla ihop historien med hennes
ledtrådar. Och ja, jag erkänner härmed
att jag läste om del ett efter att jag läst
färdigt hela boken. Och ja igen, det
gjorde min förståelse djupare.
Läs den, älska den, njut av berättelsen och av den stilistiska klarheten. Ni
kan som jag önska er att den aldrig tar
slut, men det gör den, så njut så länge
den varar. F
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VI HAR ALLA EN HISTORIA ATT BERÄTTA

May Obstacuolo
från Filippinerna

AV Å S A WA L L M A R K • S W E A K UA L A L U M P U R

Många faktorer spelar in i en människas livsval och
det finns ofta mer än vad som syns på ytan. I det här
reportaget berättar Åsa Wallmark om May Obstacuolo
från Filippinerna. Vi bär alla på olika historier och ofta
finns det beröringspunkter där vi känner igen oss och
kan känna samhörighet, menar Åsa.

J

u äldre jag blir och ju fler människor jag möter, desto mer
fascinerad blir jag av deras historier och hur mycket vi har
gemensamt trots olika bakgrund, barndom, nationalitet
eller religion. Jag ville göra ett reportage om en fantastisk
kvinna som jag har mött, för att berätta om hennes unika historia och för att titta närmare på vad som förenar oss. I en värld
där främlingsfientlighet breder ut sig och där vi mer och mer
delar in oss i ”vi och dom”, känns frågan rykande aktuell.
May Obstacuolo är 37 år och kommer från Filippinerna.
För tio år sedan bestämde hon sig för att lämna sin man och
sina tre barn för att flytta till Malaysia och söka jobb som maid.
Hennes barn var då två, fyra och sex år gamla. För mig som
svensk kvinna känns det helt ofattbart att lämna sina tre små
barn på oviss tid.
Hur kommer det sig att hon och många filippinskor med
henne tar det beslutet? Vi börjar från början.
May föddes på ön Negros i staden Bacolod av en ensamstående mamma; pappan var redan gift. Hennes mamma bodde
tillsammans med sin bror och hans familj samt mormor i en så
kallad squatter area. May berättar att det är ett område där de
fattigaste bor i enkla hus. Hennes familj hade alltid mat för
dagen men hennes kompisar kunde gå hungriga och hon gav
dem mat i smyg.
När May var liten sålde hennes mamma chicken skewers vid
vägkanten. May beskriver den rökiga doften av nygrillade
kycklingspett och hur hon försökte sno åt sig ett, för att hon
blev så sugen. Här började Mays intresse för mat; genom sin
mammas skewers och senare mormoderns sticky rice in banana
leaf och sweet potato steam som de tillsammans sålde på en wet
market. Det skulle dock dröja tills hon var i övre tonåren innan
hon fick möjlighet att börja lära sig att laga mat. Idag är hennes
dröm att en dag kunna öppna en egen restaurang i Filippinerna, för att dela sin matglädje och skapa ett lättare liv åt sina
barn än hon själv har haft.
May fick så småningom en styvpappa som hon kom att
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tycka väldigt mycket om, men när hon var bara åtta år blev
han mördad en natt utanför deras hus. Hon berättar att bilden
av hur han låg blodig på marken än idag är så tydlig, om alla
grannar som skrek och om mamman som grät otröstligt.
Efter den händelsen hamnade hennes mamma i en djup
depression och flyttade till en annan ö för att börja jobba i ett
tvätteri. När jag frågar hur det kändes förklarar hon att det
inte fanns mycket sorg i det; den som stod henne närmast vid
den tiden var hennes mormor. När May ännu var liten blev
mormodern sjuk och dog. Det blev nu ännu tuffare för henne
och en känsla av att alltid behöva bevisa att hon dög och var
till nytta växte fram.
När May var 15 år och hade gått ut skolan bestämde hon
sig för att flytta till sina kusiner i Manilla, vilket länge hade
varit hennes högsta dröm. Hennes morbror och pappa försökte övertala henne att fortsätta till college, men hon hade alltid
känt sig för dum för skolan och vägrade. I Manilla träffade hon
sin blivande man och fick uppleva hur annorlunda livet i en
storstad kunde vara jämfört med på en liten ö.
När hon och pojkvännen förklarar att de menar allvar flyttar hon in hos hans familj och även denna gång hittar hon en
pappa som hon kommer att tycka mycket om. Men återigen
slutar det med tragedi när han blir mördad av grannar över en
dispyt om äganderätten till mark.
Det är nu som May börjar lära sig att laga mat på riktigt. En
granne har en cateringfirma och ber henne om hjälp. Grannen
lär henne recepten och hur rätterna ska tillagas. May känner
en enorm glädje och för första gången känner hon att hon är
riktigt bra på någonting. Så småningom gör hon sig ett namn
och får egna kunder.
Under den här tiden börjar pojkvännen att bete sig illa mot
henne och visar ett kontrollbehov. Han skriker, drar henne
i håret och slår henne. May är chockad över hans beteende,
eftersom männen från hennes hemby inte skulle ha betett
sig så, men hon blir gravid och har inte möjlighet att lämna
honom. När bebisen bara är några månader gammal har May
fått nog och flyr hem till sin mamma i Bacolod. Hon är då så
uttröttad och avmagrad efter det hårda livet tillsammans med
makens familj, att hon är beredd att ge upp allt. Morbrodern
och mamman lyckas dock övertala henne att flytta tillbaka till
maken, och efter att ha vilat upp sig några veckor följer hon
deras råd. Kanske ser hon inte något annat val.

Matmarknad i Filippinerna

De följande åren föder hon två barn till och försöker att stå
ut med livet i Manilla. Det är tufft att få jobb och de lever på
gränsen till svält. May berättar att hon matade dottern med
sockervatten för att hon skulle få energi.
I den här vevan får hon höra talas om möjligheten att åka
utomlands och jobba som maid. Efter långa diskussioner med
maken tar hon kontakt med en agentur och går igenom olika
intagningsprover och hälsotester innan hon godkänns. Hon
berättar att hon först inte blev godkänd eftersom kvinnan som
utförde testerna tyckte att hon strök för fort. May fick panik,
det kostade henne pengar att genomgå testerna, pengar som
hon hade lånat av sin mamma, så hon ifrågasatte testledaren,
varpå hon fick svaret: ”Om du ger mig pengar så godkänner jag dig. Hur mycket har
du med dig?” May förstod att hon blev lurad men insåg att det var billigare att betala
än att vara tvungen att göra om allt igen.
Så kom det sig alltså att hon lämnade sina
tre små barn med stor sorg i hjärtat, då hon
såg det som enda utvägen för att ge barnen
mat på bordet och en bättre framtid.
Vad tänker och känner en 27-årig
trebarnsmor som kommer från Manilas
slumområden till KLs lyxlägenheter? Jag
inser efteråt att jag naivt tänkt att hon
ska svara, sådär som på f ilm, hur f int hon
tyckte att allt var, så stort och fantastiskt.
Det är inte alls det hon säger.
Hon berättar i stället om hur ett nytt
helvete började i familjen hon kom till,
hur hon inte fick gå ut och inte fick ringa
när hon ville. Hur livrädd hon var för
diskmaskinen och inte förstod varför hon inte kunde diska
för hand. Hur Ma’am förklarade att hon bara tänkte visa
en gång hur hemmet skulle skötas. Hon berättar att Ma’am
också var från Filippinerna och, skulle det visa sig, från dess
slumområden. May är än idag förvånad över hur Ma’am
kunde komma från samma förhållanden som hon själv och
ändå bete sig så elakt. Efter ett år fick May nog och sökte sig
till en annan familj.
Så småningom kom hon att börja jobba i min familj. Första
gången jag möter May är när vi precis har flyttat till Kuala
Lumpur och bara har varit där någon dag. Jag kände mig verkligen inte bekväm med att ha en annan människa i hemmet
från morgon till kväll, men på grund av en medtagen hund
hade vi gjort det valet.
Hon kom in i vår lägenhet och jag bad henne sitta ner
i soffan så vi kunde ta en fika och prata, lite sådär svenskt
käckt. Hon fortsatte att stå upp så till slut klappade jag hårt

May och Åsa

på soffan och sa ”Kom och sätt dig!” Vi pratade en stund
om ditt och datt; jag ville lära känna henne och veta lite om
hennes bakgrund.
Flera månader senare berättade hon för mig hur obekväm
hon kände sig med att sitta på möblerna hos de familjer där hon
jobbade. Dels för att hon inte kände att hon hade det värdet,
dels för att det fanns familjer hon jobbat i där det var förbjudet.
Jag berättade då för henne om min mormor som föddes 1901,
då klassamhället fortfarande var en stor del av Sverige.
Min mormor tillhörde arbetarklassen. Hennes dotter fick
i skolan en bästa kompis som tillhörde överklassen. Mormor
Hilma blev därför hembjuden av kompisens mamma för att de
skulle stifta bekantskap. Hon blev inbjuden
att sitta ner i salongen varpå mormor Hilma
sätter sig längst ut på soff kanten och stryker
händerna över sin enkla bomullsklänning.
Känslan av att inte höra hemma var stor.
När jag berättar det här för May tittar
hon storögt på mig. Kanske är det så att hon
inte riktigt förstår. I hennes världsbild är
alla vita amerikaner, och alla amerikaner är
rika. Efter att ha flyttat runt i olika familjer
börjar förstås den världsbilden ge vika.
Så vad är det som förenar oss, vad är
det som gör att vi kan känna samhörighet,
trots att våra liv känns så otroligt olika?
Kan jag nu, efter att ha hört hennes berättelse, förstå varför hon lämnade sina barn?
Till viss del kan jag det men kanske inte
fullt ut. Det är omöjligt att förstå någon
annans erfarenheter helt, utan att ha levt
dem själv, men det som nu blivit tydligt är
att det kanske inte är viktigt att förstå varför andra människor
gör de val som de gör. Men att lära känna människor utanför
sin egen krets ger nya perspektiv på livet.
Samhörigheten jag känner med May uppstår när vi skrattar
åt samma saker, förundras över samma företeelser, tycker om
samma goda smaker och dofter och gör upptäckter i naturen
tillsammans. Jag behöver inte förstå alla människor men jag
behöver kunna lyssna och acceptera att vi är olika. Och genom
att lyssna och berätta kan jag så ett frö hos andra och de kan så
ett frö i mig! F
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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HÄR HITTAR DU SWEA I SOCIALA MEDIER!
Hjälp SWEA att nå ut till fler genom att dela inlägg från våra öppna sidor SWEA
International på Facebook, @sweainternational på Instagram samt SWEA International
på LinkedIn.
Vill du vara med och utveckla SWEA Internationals sociala medier?
Mejla websocialmedia@swea.org

VILKA ÄR SWEORNA SOM SKÖTER VÅRA SOCIALA MEDIER?
Malin Kågeman, SWEA Marbella

Stina Bergh Palo, SWEA Zürich

Jag började med SWEA
Internationals sociala medier
någon gång i början av 2021.
Det roligaste är att ha förmånen
att hänga med i vad som
händer i alla avdelningar. Man
håller sig uppdaterad hela tiden,
och det är så enkelt och snabbt
att nå ut till så många Sweor!
Jag tycker också att det är
väldigt roligt att formge, sätta ihop text och bild, färg
och form.
För den som vill komma igång med sociala
medier är det bra att känna till hur stark
“igenkänningsfaktorn” är. Om man lägger ut något
som många kan relatera till och känner igen sig i så
blir responsen väldigt stor. Bilder på glada Sweor slår
alltid högt, texten är mindre viktig. Att tagga är också
ett plus, vem vill inte bli taggad och uppmärksammad!
Sen tycker jag personligen att snygga och estetiska
bilder är väldigt tilltalande att ha i flödet.

Jag har arbetat med SWEA
Skrivers Facebookgrupp sen den
startade i februari förra året.
Det absolut roligaste med det
arbetet är all kontakt jag fått
med härliga Sweor över hela
världen!
Mitt bästa tips när det
gäller Facebookgrupper är att
det går att söka i gruppen om
du letar efter någon särskild information och inte
hittar den direkt. Längst upp på sidan hittar du ett
förstoringsglas. Klicka på förstoringsglaset och
skriv det du söker. Till exempel om du skriver in
“skrivövning 9” så kommer alla inlägg som innehåller
de orden upp!

LINKEDIN
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INSTAGRAM

SWEA International
Officiella SWEA-nyheter – följ oss!

Följ @sweainternational för löpande
information från SWEA International
och inspiration från olika SWEAavdelningar.

SWEA Professional
Sluten grupp för alla Sweor om karriär
och professionell verksamhet

@sweainternational på Instagram är
öppet för alla som vill följa oss!

FACEBOOK
SWEA Världen
Du deltar väl i SWEA Internationals största grupp
på Facebook? Där får du information om allt som
är SWEA-relaterat över hela världen och även länkar
till alla SWEA Internationals webbinarier.
www.facebook.com/groups/SWEAvarld

SWEA Redaktionsgrupp
Inom SWEA har vi många tidningar, nyhetsbrev och
andra sätt att dela information som kombinerar
text och bild. Alla Sweor som är intresserade av
redaktionellt arbete är välkomna i den här gruppen,
där vi kan ställa frågor och dela tips t.ex. om
grammatik och stavning, intervjuer, upphovsrätt,
hantering av bilder eller verktyg för design och
layout.
www.facebook.com/groups/swearedaktionsgrupp
SWEA Art
En sluten grupp för Sweor som är konstnärer eller
konstintresserade.
www.facebook.com/groups/swea.art
SWEA Skriver
En sluten grupp för Sweor som är intresserade av
skrivande på svenska.
www.facebook.com/groups/swea.skriver
SWEA BUS Diskussion
En sluten grupp för Sweor som är intresserade av
barn utomlands.
www.facebook.com/groups/sweabus
SWEA Världsmöte
Du kan följa SWEA Världsmöte på Facebook.
www.facebook.com/sweavm

SWEA International
En öppen sida, som alla kan följa, med officiell
information från SWEA International. Hjälp oss
gärna att få fler följare genom att gilla och dela
information från sidan.
www.facebook.com/SweaInternational/

SWEA VM 2022 Deltagare
På Facebook finns även en sluten grupp för
Sweor som deltar i världsmötet där du kan hitta
rumskompis med mera.
www.facebook.com/groups/sweavm2022deltagare/

SWEA Professional Världen
Sedan i våras kan du även söka en alldeles egen
mentor inom SWEA via Facebookgruppen SWEA
Professional Världen! Här samtalar vi om SWEA
Professional och allt som har med arbetsliv
att göra. Dela gärna dina SWEA Professionalerfarenheter här.
www.facebook.com/groups/sweaprofessionalvarlden
SWEAs Anslagstavla
Har du upptäckt SWEAs Anslagstavla på Facebook?
Många vill annonsera till sina medsystrar inom
SWEA. Därför testar vi nu en nygammal grupp för
just det ändamålet. SWEAs Anslagstavla är en
sluten grupp på Facebook där Sweor i hela världen
kan sälja/köpa, hyra/hyra ut eller annonsera om
nästan vad som helst till andra Sweor.
www.facebook.com/groups/sweas.anslagstavla
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JA VISST GÖR DET ONT
Av Karin Boye

ur diktsamlingen För trädets skull 1935

Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och
spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer
och det som stänger.

Då, när det är värst och inget hjälper,
Brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar
glömmer att de skrämdes av det nya
glömmer att de ängslades för färden –
känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit
som skapar världen.
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DANIIL SILANTEV

Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider –
tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra –
svårt att vilja stanna
och vilja falla.

SWEOR SVARAR PÅ

Tre snabba frågor
Vad är det bästa med SWEA?
Vilken svensk tradition betyder
mest för dig?
Vad ser du mest fram emot det här året?
Katharina Prager
SWEA Austria
Bäst med SWEA är att det är en
internationell organisation med
väldigt fina lokala förgreningar.
Genom SWEA fick jag snabbt
nya vänner när jag flyttade (tillbaka) till Österrike och SWEA
hjäper till att hålla liv i de svenska
traditionerna.
Den tradition som betyder mest för mig måste vara lucia. Min
lillebror fyller år den 13 december och det kändes alltid så
mäktigt att han fick en så fin uppvaktning i form av olika
luciatåg, även om jag förstod att de inte var enbart för honom.
Det jag ser mest fram emot i år är att renoveringen av mitt lilla
pensionat blir så pass klar att jag kan öppna upp fyra gästrum
nu i vår. Jag är född i Österrike men har levt större delen av
livet i Sverige. I februari 2020 flyttade jag till en liten by i
nordöstra Österrike för att förverkliga en dröm om ett eget
bed & breakfast. Planen var att slutföra renoveringen av den
gård jag köpt några år tidigare. Pandemin satte käppar i hjulen
men nu vågar jag hoppas på en smygstart till påsk eller senast
till midsommar 2022.

Rebecka Johnston
SWEA Budapest
Det bästa med SWEA är gemenskapen och alla nya bekantskaper.

Ingrid Reinli
SWEA Hong Kong
Det bästa med SWEA är nätverket
av kontakter över hela världen. En
riktigt professionell organisation
som främjar svensk kultur, svenska
traditioner och det svenska språket
på ett föredömligt sätt. SWEA erbjuder en utmärkt bra möjlighet
att få en snabbintroduktion när
man flyttar till en ny ort. På senare tid har även den digitala
tekniken gjort att man har kommit varandra närmare oavsett
geografiskt avstånd. SWEAs aktiva medlemmar är jätteduktiga på att erbjuda intressanta poddar, och möjligheten att
läsa Forum på mobilen och deltagande i olika webbinarier
fungerar alldeles utmärkt.
Jag gillar alla svenska traditioner! Jag ser också vilket stort
intresse som f inns bland lokalbefolkningen i Hong Kong
där jag bor; fascinationen över lucia med saffransbullar och
pepparkakor, midsommar med dans och lekar, midnattssol och norrsken, kräftskiva med snapssånger, att plocka
svamp i skogen, kanelbullens dag, surströmming och f ika.
Det är många som vill veta mer om vårt f ina land och våra
fascinerande traditioner.
Vi lever ganska isolerat i Hong Kong nu under pandemin. Visst hoppas vi alla på en lättnad under våren både
vad gäller smittspridningen och restriktionerna. Annars
njuter vi faktiskt av vintern här, för då är luftfuktigheten
så mycket lägre med lagom temperatur så det känns som
svensk sommar. F

Den bästa svenska traditionen är
fika! Att fika följer alla andra traditioner så fint, från jul och lucia
med lussebullar och pepparkakor,
till fettisdagen och kanelbullens dag, och så vidare.
Det jag ser mest fram emot i år är att få umgås mer med familj
och vänner.

Vill du svara på tre snabba frågor till nästa nummer av Forum? Hör av dig till oss: editor@swea.org
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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
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