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I ETT NÖTSKAL

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 svenska företag
utomlands.
SWEA representeras på många
platser i världen och spelar en
viktig roll i svenska Utrikesdepartementets kris- och
beredskapsplan.

SOM MEDLEM I SWEA FÅR DU:

MEDLEMSFÖRMÅNER
swea.org/medlem/formaner

Ett svenskt nätverk på orten
där du bor.
Ett nätverk som ger dig tillgång
till hela världen.
Ett nätverk som ger dig
möjlighet att utvecklas.
Ett nätverk som hjälper dig
i yrkeslivet.
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ADRESSLISTA
swea.org/var-finns-swea/avdelning-lista

ORDFÖRANDENS RADER

Kära Sweor,

N

är ni läser de här raderna har Världsmötet i Fort Lauderdale ägt rum och jag hoppas att det blev ett minne för
livet för oss som var där. Att vi alla 205 Sweor återvände
hem, fyllda med massor av ny kunskap, nya idéer, nya SWEAvänner från världens alla hörn och uppfyllda av den unika SWEAenergin!
Vidare är jag så imponerad av alla ni duktiga kvinnor som engagerar
er i SWEA och ger av er tid och kunskap så att vår organisation
fungerar dygnet runt. Vi är cirka 500 Sweor som arbetar ideellt
i styrelser, kommittéer, intressegrupper etc. runt om i världen.
Stort tack till er alla!
Projekt Ukraina fortsätter sitt arbete med att identifiera ett projekt
som SWEA kan stödja. Vi är i kontakt med olika organisationer
som kan vara lämpliga att inleda ett samarbete med, förhoppningsvis kan detta ske inom en snar framtid.
Vi har en ny webbplats att glädjas åt; tänk vilket lyft den är för
SWEAs identitet! Arbetet med vårt nya intranät fortgår. Här ska
bli en plats där dokument, mallar och vårt varumärke ska finnas
mer samlade i syfte att underlätta det dagliga arbetet för oss Sweor.

Nu önskar jag er en fin sommar eller vinter tillsammans med era
nära och kära. Njut och inspireras av innehållet i Forum – och vem
vet, kanske träffas vi på Sverigemiddagen den 11 augusti i Malmö.
Jag kommer att vara på plats och välkomna er.

Vi arbetar målmedvetet och har sakta börjat anpassa SWEA till
2022 och framtiden, utan att för den skull ändra vår unika kärna
– att främja svensk kultur, svenska traditioner och det svenska
språket i världen.

Varma hälsningar

ÅSA JOHANSSON BAGLEY

Tack till er som har förnyat ert medlemskap och varmt välkomna
önskar jag er som är nya medlemmar.

Catarina Hansson
Ordförande,
SWEA International

SWEA Internationals styrelse.
Bakre raden från vänster Pernille Nordström, Anette Rydén, Tina O´Malley, Mita Zell, Ursula Hultqvist, Agnetha Hesselius,
Catarina Hansson, Pia Lassman-Menniti, Eva Steinbach, Marie Kudnig, Annica Backlund och Sofia Solfors.
Nedre raden från vänster Helena Berggren, Katri Olander Serenius, Camilla Trier Mörch och Suzanne Southard.
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Det bästa med Forum är att läsaren får
en slags personlig kontakt med Sweor
runt om i världen. Forum samlar svenska
kvinnors perspektiv på ett fascinerande
sätt.
Med intervjuer och artiklar om musik och
scenkonst hoppas jag väcka intresse för
dessa konstarter och för artisternas arbete
bakom kulisserna.

Florence Wetzel
SWEA London

I Forum finns det mycket intressant och
givande att lära sig om Sweornas aktiviteter
runt om i världen. Man får en bild av hur
det är att bo i andra länder, vilket är både
lärorikt och inspirerande.
Eftersom jag är en svensktalande Swea,
som inte har svenska som modersmål, så
är det först och främst språket i sig som
är en utmaning för mig när jag skriver för
Forum. Det är just därför det är roligt och
intressant att skriva artiklarna! Det är en
möjlighet för mig att göra något nytt med
svenskan och det är roligt att lära känna de
andra som jobbar med Forum.

Birgitta Benthede
SWEA Stockholm

Forum tar mig ut i världen. Under mitt
yrkesverksamma liv reste jag en hel del –
till Beijing, Tokyo, London, Singapore, Raleigh Durham (North Carolina, USA) – men
jag har bara BOTT i Portugal – förutom i
Sverige. Det blev nio år i Cascais, väster
om Lissabon, innan vi förra året flyttade tillbaka till Sverige.
I Forum möter jag kvinnor som, av olika
anledningar, valt att bosätta sig utanför
Sverige, på olika platser över hela världen,
och jag får ta del av deras upplevelser, erfarenheter och lärdomar. Det är intressant
och inspirerande.
Jag är nog en ”språknörd”. De som känner mig kan ibland tycka att jag är för
mycket av en ordmärkare, men att sätta
tänderna i en text är bland det roligaste jag
vet. Utmaningen som korrekturläsare, förutom att hitta eventuella stavfel, syftningsfel och meningsbyggnadsfel, är att få till ett
bra flyt i en text, utan att förändra skribentens uttryckssätt.
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Raoul Wallenbergs dag

Pingsten inträffar femtio dagar efter påsk.
Ordet kommer från grekiskans pentikostí och
betyder just den femtionde. Pingsten brukar
kallas den kristna kyrkans födelsedag,
eftersom det var då som lärjungarna började
organisera en församling i Jerusalem.
Det var också då den helige Ande gavs till
apostlarna och enligt Apostlagärningarna
började de tala främmande språk.
Sveriges nationaldag och svenska flaggans
dag är en helgdag som firas den 6 juni till
minne av Gustav Vasa, som valdes till kung
just den dagen 1523. I och med detta bröts
Kalmarunionen upp; en över hundra år lång
union mellan Sverige, Danmark och Norge.
Nationaldagen firas även till minne av 1809
års regeringsform, som skrevs under den
6 juni.
FN:s befolkningsdag instiftades 1989
och infaller den 11 juli. Syftet är att skapa
medvetenhet kring globala befolkningsfrågor,
som till exempel reproduktiv hälsa och
fattigdom.
Den 15 juli firas Tornedalingarnas dag, till
exempel genom att hissa Meänflaku, den
tornedalska flaggan, som är vit, gul och
blå. Färgerna symboliserar den sommarblå
himlen, den gula solen och vinterns vita
vidder.
Sedan 1992 firas hembygdsgårdarnas dag
den första söndagen i augusti. Det är en dag
då hembygdsrörelsen kan visa upp alla sina
olika verksamheter, med allt från slåttergillen
och bygdespel till musikfestivaler och
dräktparader.
Kräftskivan blev riktigt populär i Sverige
under 1900-talets början, även om kräftor
ätits under århundraden. Sedan slutet av
1800-talet har kräftfisket reglerats, för att
förhindra utrotning. Länge var kräftfiske
förbjudet från den 1 november till den
7 augusti och det är därför vi kallar det
datumet för kräftpremiär.
Sammanställt av Eva Wissting

ILLUSTRATIONER AV LENA OLSSON

Juni

Från
redaktören
Hej!
Äntligen har vi kunnat genomföra Världsmötet! I det här numret
av Forum får du som inte kunde vara med på plats ett litet smakprov på hur det var i Fort Lauderdale och för dig som var med är
förhoppningen att det påminner om nya, fina SWEA-minnen!
Missa inte heller rapporten från årsmötet och presentationerna av
våra nya internationella stipendiater! Du kan också läsa om två stipendiater från tidigare år, Evelina Nolin som är vår interkulturella
stipendiat från förra året, samt Janica Nordström som 2013 tilldelades SWEAs litteraturstipendium för sin språkforskning. Evelina berättar om sina konststudier på Manhattan och Janica har
mycket intressant att säga om online-undervisning.
Vi inleder även ett nytt, återkommande inslag, som handlar om
att hålla svenska språket levande och föra det vidare till sin familj.
Carina Middendorf, som är svensklärare, börjar med tips på hur
man kan få in svenskan i vardagen.

Sedan sist har Forum förstärkts med två nya korrekturläsare,
Carolina de Klerk Nordholm från SWEA Holland samt Liselotte
Kjellme från SWEA Barcelona. Vi har även en ny skribent, Florence
Wetzel, som den här gången berättar om erfarenheten som Swea
med svenska som andraspråk. Varmt välkomna till redaktionen!
Vad eller vem tycker du att vi borde berätta om i Forum? Kanske
vill du själv skriva en artikel, berätta om något som du har varit
med om eller något som ni gjort i din avdelning? Hör av dig till oss
om du har synpunkter eller förslag!
Önskar er alla en fin sommar eller vinter, beroende på var ni befinner er!
Trevlig läsning!

Eva Wissting, SWEA Toronto
Redaktör Forum
editor@swea.org

SAVE THE DATE!
SVERIGEMIDDAGEN
11 augusti i Malmö
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EN SWEAS RESEDAGBOK

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

Äntligen kunde SWEA International hålla sitt Världsmöte och i slutet av april träffades nästan 200 Sweor i Fort
Lauderdale. En av dem, Therése Andrén Eggeborn, delar med sig av sina upplevelser.

TORSDAG 28 APRIL
Kl 10.56 I lobbyn på The Westin Fort Lauderdale Beach Resort ser jag direkt SWEAs
bord där Mia Haker hälsar mig välkommen. Med informationsfoldern under armen
och namnskylten runt halsen är jag nu redo för helgen!
Kl 11.23 Träffar mina gamla SWEA-kompisar Linda Tinaeus och Maria Bendt
från Kuala Lumpur vid poolen; ett mycket kärt återseende! Susanne Howard, vår
ordförande i Atlanta, kommer förbi och meddelar att OAME-regionen ska träffas på
fördrink innan välkomstminglet. Jag har inte träffat de andra Sweorna från regionen
tidigare, så det ska bli trevligt.

Therése och Mia Haker

Kl 14.00 Nu börjar många Sweor komma på plats och vi hör svenska pratas vid
nästan alla bord under lunchen.
Kl 15.43 Äntligen får jag tillgång till rummet! Jag tar alltid med mig egna plastgalgar när jag reser, så jag kan hänga upp allt och slipper stryka – smart va?
Kl 17.00 Fördrink på hotellet med OAME. Camilla Mörch blir avtackad av
nya regionordföranden Helena Berggren, som är klädd i en helt fantastisk blå
byxdress.
Kl 17.40 I stället för promenad blir
det buss till båten, som ska ta oss till
välkomstminglet, eftersom det regnar. Men väl på båten spricker molnen upp och det blir en härlig båttur
på kanalerna, som kantas av fantastiska hus.
Kl 19.15 Viktoria Riley, VMgeneralen, hälsar oss alla välkomna
till VM och kvällens mingel. Jag
springer på mitt gamla ASOC-gäng från tiden då jag var ordförande i Kuala Lumpur.
Roligt att få träffas på riktigt för första gången.
Linda Tinaeus och Maria Bendt
från Kuala Lumpur

Kl 21.34 Innan jag drar nyckelkortet i dörren till mitt rum får jag en present från
Malaysia; torkad mango. Blir väldigt glad!
Therése
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FREDAG 29 APRIL
Kl 08.14 Möter av en slump Lise Rosland från Boston, som jag träffade
igår på väg ner till frukosten. Samtalet tar vid där vi avslutade dagen innan. Vilken härlig start på dagen.
Kl 10.06 Catarina Hansson hälsar 173 Sweor från 23 länder välkomna
till Världsmötet och därmed är dagen igång.

Anette Henningson (Dallas), Lise Rosland (Boston),
Linda Tinaues (Kuala Lumpur), Maria Bendt (Kuala
Lumpur), Therése (Atlanta), Jessica Coombs (Philadelphia)

Kl 12.11 Lunchen serveras utomhus med härlig utsikt över
havet. Då och då dånar det till när flygplan passerar och gör
konster. Det är Fort Lauderdale Air Show, och tyvärr inte
Tom Cruise, som är ute och övar.
Kl 13.27 Innan det är dags att gå tillbaka in i möteslokalen
hittar jag en glad vinnare i lotteriet. Sandra Goble från Colorado har vunnit ett Thai Spa-kit.
Kl 14.29 Ryktet var sant, den hemliga gästen är mycket riktigt Prinsessan Madeleine.
Kl 16.22 Mötesdagen avslutas med mobila prästen Maria
Thorsson. En väldigt mjuk och klok kvinna som skickar med
oss budskapet att vi ska hantera varandra varsamt.
Linda Tinaeus (Kuala Lumpur), Nicky Toso-Sundquist (Perth), Maggie Armbrust (Florida), Anette Lemmel (Florida), Pernille Nordström
(Dallas), Eva Steinbach (Global), Marie Kudnig (Melbourne), Lise
Rosland (Boston), Maria Bendt (Kuala Lumpur)

Kl 16.47 Efter en jojo-åkande hisstur är
jag äntligen på rummet för att göra mig i
ordning. Det är ont om tid och locktången krånglar – varför sker det alltid när
man är stressad? Jag räddar det hela med
mycket hårspray.
Kl 18.20 Dags att kliva på yachten för
kvällens festligheter.
Kl 21.32 Det hoas hela natten på dansgolvet ända tills båten lägger till vid kajen
fram på småtimmarna. Bussarna tar oss
tillbaka till hotellet.

Marie Bülow (Florida), Maggie
Armbrust (Florida), Sandra Goble
(Colorado)

Therése och Lise Rosland
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EN SWEAS RESEDAGBOK

LÖRDAG 30 APRIL

Carina Holmgren, Florida

Kl 08.30 Dags för en tur till Everglades.
Det är ett tappert gäng laddade med regnjackor och paraplyer som kliver på bussen.
Vi glömmer snart ösregnet, för dagens
guide Carina Holmgren är fantastisk.
Inte nog med att hon kan allt om Fort
Lauderdale, hon är en jäkel på alligatorer
också! Med ny kunskap i bagaget (som att
de har tre ögonlock, kan stänga igen svalget trots att munnen är öppen och under
sin livstid förbrukar 3 000 tänder) så är vi
redo för dagen. I samma sekund som vi
rullar in på parkeringen slutar det regna
och solen tittar fram.

Kl 09.35 Det visar sig att vattnet är lågt, nästan en meter under det normala, så någon fartfylld båttur kan vi inte förvänta oss. Dock ligger alligatorerna både lite här och där och när vi börjar närma oss slutet av
turen har vi sett så många att vi inte ens
bemödar oss med att ta upp kameran för
att fotografera.
Kl 13.30 Det blir lunch på Carinas favoritrestaurang. Den omtalade BBQsåsen var lika god som utlovats!
Kl 14.45 Jag hinner med en kort stund på stranden under eftermiddagen. Lyckas få en solstol, vilket tydligen är
hårdvaluta.
Kl 17.30 Träffar delar av Forum-redaktionen som är på plats. Så roligt att träffa Ninni
Pettersson Wästberg, Christina Moliteus och Lena Olsson på riktigt! Det blir en väldig kontrast när badbrudarna går förbi oss som redan är uppklädda inför kvällens gala.
Kl 18.30 Galamiddag står på programmet
och jag får ett blått band runt handleden
som visar att jag är fiskätare.
Kl 22.06 Vi får höra skönsång från Sweor
som spontant intar dansgolvet och sjunger
”Vintern rasat ut bland våra fjällar…”. Tio
minuter senare strömmar Lena PH ur högtalarna.
Anette Johnson (Viriginia Beach), Marie Hagberg (Virginia Beach), Lena Melquist
(New Jersey), Andrea Mörch (Malmö), Jessica Nordström (New Jersey)
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SÖNDAG 1 MAJ
Kl 08.30 Hoppar på bussen igen. Till
min glädje är det Carina Holmgren som
ska ta hand om oss även idag.
Kl 09.22 Första stopp på vår Miami-tur
är Wynwood som på bara några år gått
från att vara ett riktigt ruffigt område till
att bli ett hippt kvarter med färgglada
väggmålningar, caféer och restauranger.
Trots att regnet hänger i luften så tar vi
en kort promenad.
Kl 10.45 När vi kliver på båten för en tur
bland miljonärsvillorna har himlen blivit
blå, men snart drar gråa moln över oss
igen. Vi är några få tappra som håller oss
ute i regnet och lagom när turen är över
skiner solen igen.
Kl 12.58 Bussturen går vidare genom
Coconut Grove. När vi passerar Miami
City Hall visar det sig att byggnaden
förut var en terminal för Pan Ams sjöflyg.
Jag tänker genast på filmen Catch Me If
You Can och undrar om Leonardo DiCaprio har hus i Miami.
Lena Svenningson (Göteborg)

Kl 13.30 Jag hinner med en fish taco i Little Havana tillsammans
med Anna Frick (Washington DC) innan det är dags att hoppa på
bussen igen.
Kl 15.11 Något sena på grund av trafiken är vi tillbaka vid hotellet
och mitt första VM är över. Det här kan jag helt klart tänka mig att
göra igen!

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.

ALLA FOTON AV THERÉSE ANDRÉN EGGEBORN
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En inspirerande VM-dag
i Fort Lauderdale
VM-värdinnorna
Monica Kruijssen och
Charlotte Althin Hicks
med Åsa Hellsten i
bakgrunden

VM-dagen inleddes av vår internationella ordförande Catarina
Hansson, som hälsade oss välkomna till detta efterlängtade
Världsmöte.
Svenska institutet

Vi fick ta del av en förinspelad hälsning från Ewa Kumlin, kulturråd och chef för Svenska institutet (SI) i Paris. Hon tackade
SWEA International för allt samarbete och stöd i projektet
Amitié i samband med institutets 50-årsjubileum i Paris förra
året. Därefter berättade Susanna Wallgren, enhetschef på SI,
om institutets uppdrag.
Bland annat arbetar SI med Sverigebilden, det vill säga att se till
att Sverige har ett gott rykte och ett stort förtroende utomlands.
Det är viktigt, för det ger oss bättre förutsättningar för handel och
olika samarbeten världen över. Uttalanden, rykten, desinformation
och medvetet missriktad information kan spridas snabbt i nyhetskanaler och sociala medier och det är viktigt att bemöta dessa effektivt. Här har också vi i SWEA en uppgift att representera och
berätta om vårt land för de människor vi möter.
Varje kvartal presenterar SI en rapport på sin hemsida
(www.si.se) där man kan ta del av aktuella mediehändelser som
rör Sverige och svenskarna. Susanna uppmanar oss att gå in på
hemsidan och ta reda på mer om SIs arbete.
SWEA Sverige

Avdelningsordförandena från Örestad, Stockholm, Göteborg och
Malmö berättade kort om sina avdelningar, gemensamma aktiviteter, Sverigemiddagen och SWEA Sveriges gemensamma donation till den svenska organisationen Solvatten. De poängterade
också att SWEA Sverige finns där för alla som flyttar hem och vill
ha kontakt med Sweor som bott utomlands tidigare.

Svenska institutet och Sverigebilden, SWEA Sveriges
gemensamma aktiviteter och SWEAs nya webbplats
– allt det och kungligt besök därtill hann vi med på
Världsmötets inledande dag!

ÅSA JOHANSSON BAGLEY

AV L E N A O L S S O N • S W E A S T O C K H O L M

gärna bevara det svenska inom familjen; t ex språk, kultur och
högtidsdagar. På frågan vad prinsessan tycker bäst om med Sverige
fick vi svaret ”att ströva fritt i den svenska naturen”.
Prinsessan berättade också varmt om sitt engagemang och arbete med World Childhood Foundation, grundad av Drottning
Silvia. Det är en organisation som kämpar för att utsatta barn runtom i världen ska skyddas från våld och övergrepp.
Intervjun avslutades med att utnämna Prinsessan Madeleine
till hedersmedlem i SWEA Florida, följt av en födelsedagssång till
konungens födelsedag den 30 april, som prinsessan skämtsamt påminde oss om inte enbart är datumet för valborgsmässoafton.
Mobila prästen Maria Thorsson

Slutligen berättade Maria Thorsson om sitt mångsidiga arbete.
Vad gör en mobil präst? Ja, förutom gudstjänst, vigsel, dop och
begravning, som vi främst förknippar prästens roll med, finns
också mycket mer. Det kan handla om besök på sjukhus och i
fängelser och att stötta svenskar som på olika vis hamnat i en
svår personlig situation. Det kan också gälla större oväntade
händelser eller katastrofer, som tsunamin 2004.
Maria har lång erfarenhet som präst i olika situationer och
menar att, förutom utbildning i krishantering, just erfarenhet
är viktigt när det gäller att bemöta och stötta människor i kris.
Ett stort nätverk och samarbete med ambassader och konsulat,
lokala SWEA-avdelningar, andra svenska föreningar, skolor och
skolföreningar är naturligtvis också viktiga tillgångar.
Maria avslutade med budskapet att vi aldrig vet hur den vi
möter har det och mår. Hantera varandra varsamt! F

Webbprojektet

ÅSA JOHANSSON BAGLEY

Sofia Solfors, sekreterare i SWEA Internationals styrelse, representerade Kommunikationskommittén och berättade om kommitténs arbete. Nu är det mycket fokus på vår nya webbplats, som
ska spegla bredden och mångfalden bland alla Sweor. Webbplatsen
ska vara modern, levande och attraktiv. Sweor ska känna igen sig i
strukturen oavsett avdelning och det ska vara tydligt vad SWEA är.
H.K.H. Prinsessan Madeleine

Vi hade också äran att få besök av Prinsessan Madeleine, som
intervjuades av Maria Thorsson, Svenska kyrkans mobila präst i
Nordamerika. Som många andra utlandssvenskar vill prinsessan
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H.K.H. Prinsessan Madeleine och Maria Thorsson

EVA STEINBACK

I grön blus Karin Sundvall och sedan medurs Marianne Lunde, Anna-Karin Kight, Åsa Ström,
Elisabeth Schaffner, Annelie Östlund, Jeanette Cervell, Karin Tettzell och Mari Norberg.

Informationsspäckat på RM-dagen
AV E V A S T E I N B A C H • S W E A I N T E R N A T I O N A L S V I C E O R D F Ö R A N D E

RM-dagen är Världsmötets utbildnings- och arbetsdag för alla Region- och Avdelningsordförande. SWEAs vice
ordförande Eva Steinbach berättar om en informationsspäckad dag.
RM-dagen började med att varje Regionordförande mötte sin egen
region för att utbyta tankar och erfarenheter. Flera av regionerna
hade bara mötts via Zoom de senaste två åren och många kände att
det var roligt att äntligen få träffas på riktigt.

Under förmiddagen fick de olika grupperna visa sina SWEAkunskaper genom att delta i ett roligt quiz. Camilla Trier
Mörchs lag korades som segrare efter en hård kamp med utslagsfrågor.

Därefter var det dags att fördjupa sig i hur SWEA fungerar. Alla
delades in i grupper med deltagare från olika regioner och fick
ta del av viktig information från våra specialister. Gîta Paterson informerade om juridiska frågor och om våra stadgar, som
är grundstenarna i vår organisation. Vår skattmästare Pernille
Nordström talade om SWEAs ekonomi och donationer, om hur
de 33 dollarna från varje medlem används samt poängterade hur
viktigt det är att donationerna främjar svensk kultur, det svenska
språket eller svenska traditioner.

Efter en härlig lunch började eftermiddagens workshop, som
handlade om våra stadgar. Vi har alla säkert haft våra bryderier
och frågor kring stadgarna och de kan ibland vara svåra att tolka. I workshoppen tog man upp olika exempel genom ett fiktivt
protokoll som innehöll en massa felaktigheter. Grupperna skulle
försöka hitta felen – men också komma på lösningar.

SWEA Professional berättade om hur intressegruppen växer och
fler avdelningar får en egen SWEA Professional-grupp.

Härliga diskussioner och högt i tak genomsyrade gruppdiskussionerna och jag tror att vi alla lämnade RM-dagen med ny
kunskap, ny energi och en massa inspiration att ta med ut till
alla våra avdelningar runt omkring i världen. F

ELISABETH EDBERG-CALDWELL

Kommunikationskommittén representerades av Sofia Solfors,
Anna Gustafsson Bril, Vicki Almstrum, Ylva Kelly, Lena Olsson, och Linda McConnell. Det är en stor grupp som håller i den
grafiska profilen, nyhetsbreven, medlemstidningen Forum, webbinarierna, sociala medier, SWEA-podden samt hemsidan.
Våra administratörer Katri Olander och Anette Lemmel är
viktiga kuggar i vår organisation. De berättade bland annat om
medlemsregistret Upright och hur viktigt det är att vi skickar in
våra dokument efter våra årsmöten.
SWEA Skriver, Produktkommittén och Bokklubben EMA
fanns också på plats och gav oss tillfälle att ställa frågor och få
information om respektive verksamhet.
Jessica Hill Holm och Suzanne Southard
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SWEA INTERNATIONALS STIPENDIATER
2022 ÅRS PASKELLSTIPENDIAT
Ur teaterstycket
Fossevariationer

Skådespelaren

Shada-Helin Sulhav

EMMALISA PAULY

EN UNG KONSTNÄR MED STARK
RIKTNING OCH KRAFT
AV K A T A R I N A A G O R E L I U S • S W E A R O M

Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna 2022 om 15 000 USD går till skådespelaren Shada-Helin Sulhav. Juryn
lovordar Shada och skriver att hon ”visar prov på stor konstnärlig begåvning, hög ambitionsnivå och kritisk analys av
samtiden”. Här berättar hon mer om vem hon är för Katarina Agorelius, sammankallande i Paskell-kommittén.
”Så sjukt tacksam!” – det var vår stipendiats spontana svar när jag meddelade henne
att juryn hade valt ut henne för vårt stipendium i scenkonsterna. Via Zoom möter jag
en varm, kreativ och öppen ung kvinna som
brinner för teatern. Nu i juni avslutar hon
sin utbildning på Teaterhögskolan i Malmö
och karriären börjar på allvar med kontrakt
på Folkteatern i Göteborg.
Hon vill spela alla slags roller, gärna de
som är drivande och som talar till publiken,
och med hjälp av stipendiet gå teater- och
skrivarkurser i Sverige och utomlands och
gestalta möten mellan olika världar, genusfrågor, rasism och sorg.

att få göra det. När jag växte upp fanns en
osäkerhet och rädsla för att hålla på med
det, samtidigt som jag inte heller hade
någon aning om att man kunde studera till
det. Det gjorde att jag pluggade samhällsprogrammet med inriktning kommunikation och journalistik på gymnasiet, där vi
arbetade både framför och bakom kameran
i olika filmarbeten, intervjuer, kortfilmer
osv. Efter gymnasiet blev jag tipsad om
en föreställning som skulle sättas upp, jag
mejlade regissören och visade intresse för
att vara med, och jag fick en roll. Efter den
rollen kände jag hopp. Jag hade hittat mitt
yrke – det är det här jag ska göra och satsa på.

Vem är Shada?

Hade du redan gått kurser i
skådespeleri som barn?

Jag är 26 år gammal och är skådespelare. Jag
är född och uppvuxen i Stockholm tillsammans med min familj.
Vad förväntar du dig av det här yrket?

Det jag förväntar mig är nog att bara få göra
min grej. Utvecklas och jobba som skådespelare och utforska min konstnärlighet.
Samtidigt som yrket ger osäkerhet, rädslor
och tvivel tror jag ändå att jag är precis där
jag ska vara, om jag får säga så. Jag känner
mig förväntansfull och glad inför detta yrke.

Nej, faktiskt inte. Jag var med i en långfilm som barn och senare, under lågstadiet, medverkade jag i kortfilmer. Intresset
har dock alltid funnits där eftersom pappa
Cardo Sulhav själv var skådespelare när
han kom till Sverige på 80-talet. Vi delade
det intresset – gick på teater tillsammans,
spelade i samma kortfilmer osv. Man kan
nästan säga att jag lever hans dröm också
på något sätt.
Vilka roller skulle du vilja spela?

Har du alltid velat arbeta med
skådespeleri och teater?

Det har alltid funnits ett intresse, en dröm

14

Jag vill ju spela allt, haha… det är så stort…
Jag vill spela viktiga roller, där jag kan utvecklas men också utmanas som skåde-

spelare. Jag vill spela roller som inte bara
är baserade på mitt kön eller utseende utan
som är baserade på mitt faktiska arbete,
roller som är drivande och viktiga för narrativet och kanske inspirerande för andra
människor. Jag vill spela exempelvis Hamlet och den typen av roller – roller som betyder någonting, som har ett djup och är
komplexa på något sätt.
Menar du rollen Hamlet?

Det också. Eller nyskrivna pjäser med
drivande roller. Richard III och liknande
klassiska roller. Det är viktigt för mig att
känna att jag spelar en utvecklande roll
både för mig som skådespelare och för
berättelsen. Alla roller är viktiga, men det
är någonting speciellt när man får en utvecklande uppgift och ett driv i pjäsen eller
filmen. Jag är också utforskande, eftersom
jag just har avslutat utbildningen och för
mig handlar det mest om att få jobba och
utvecklas. Längs vägen kommer jag att hitta
roller som jag vill spela och gestalta.
Du skrev i din ansökan till stipendiet
att du vill skapa någonting själv. Vad
skulle det handla om?

Jag har tänkt mycket på det. Om jag tittar på det som produceras nu, så finns det
mycket som är väldigt bra, men jag tror att
jag skulle vilja gestalta en person som finns
mellan två världar. Både att vilja någonting,

EMMALISA PAULY

Vilka planer har du nu?

Ur teaterstycket Antigone

men att något samtidigt håller en tillbaka
av olika anledningar. Eller berättelser som
jag känner att jag som ung vuxen saknar,
framför allt ur ett kvinnligt perspektiv.
Även historier som berättas utifrån där jag
är uppväxt, de som håller i narrativet berättar det som de vill och ger sin bild av det. Jag
har många idéer om vad jag vill skriva om
och det är bara att bestämma sig för något
och ”grotta ner” sig i det.

Vilken skådespelare får dig att
drömma?

Evin Ahmad är en inspiration och henne
ser jag väldigt mycket upp till, både för att
hon är den hon är och för att våra pappor
var barndomsvänner. Hon är som en syster
för mig och en person som jag kan vända
mig till. Jag inspireras mycket av hennes
sätt att arbeta, vart hon är på väg och
hennes arbeten.

Jag kommer att ta examen nu i juni och har
fått ett ettårigt kontrakt på Folkteatern
Göteborg. Sedan har jag drömmar om att
gå kurser eller utbildningar utomlands, till
exempel i USA eller England, men också
att gå en skrivarkurs och utveckla mitt
konstnärskap. 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.

2022 ÅRS INTERKULTURELLA STIPENDIAT

Doktoranden

Lisa Raeder
KUNSKAP, KRITISK ANALYSFÖRMÅGA OCH PASSION
AV E V A W I S S T I N G • F O R U M S R E D A K T Ö R

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella
relationer år 2022, om 15 000 USD, tilldelas Lisa Raeder, doktorand
i folkhälsovetenskap vid University of Edinburgh i Skottland. Juryns
motivering tar upp Lisas kunskap och kritiska analysförmåga samt inte
minst hennes passion för det breda forskningsområde som hon arbetar inom.
Lisa Raeder är doktorand i folkhälsovetenskap vid University of Edinburgh samt även
gästdoktorand vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid
Stockholms universitet. Hon forskar kring
vilken roll hormonella preventivmedel har
för normer kring kön, sexualitet och femininitet och hur dessa formar uppfattningar
om kropp, identitet och hälsa i olika kulturella sammanhang. Lisa har också en

bakgrund som professionell dansare.
Hur väcktes passionen för ditt
forskningsområde?

Det finns inget enkelt svar på den frågan,
men jag har nog alltid haft en tendens
att bli ganska uppslukad av saker som
intresserar mig. Preventivmedel är ett
ämne som berör och som många personer
har erfarenheter av. Samtidigt är preven-

tivmedel också i många fall en vardaglig
sak, något självklart, som en just därför
kanske inte pratar särskilt mycket om
förutom med vänner eller partners.
När jag arbetade med min kandidatuppsats i genusvetenskap bestämde jag
mig för att intervjua unga kvinnor om
deras erfarenheter av och tankar kring
preventivmedel. Deras berättelser synliggjorde att val av preventivmedel inte
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bara handlar om graviditetsprevention,
utan på många sätt relaterar till bredare
frågor kring identitet, kön, hälsa och sociala och kulturella normer.
Hur något, som exempelvis preventivmedel, kan ses både som självklart och
vardagligt, och samtidigt forma identiteter,
kroppar, politik och ideologi fascinerar mig
något enormt.

ningen inom ämnena och kunskapsproduktionen är otroligt varierad.
I min roll möter jag oftast studenter
individuellt (som handledare eller mentor) och det är alltid spännande att se
variationen i deras val av ämne, men också
forskningsmetod och teoretiskt ramverk.
På så vis får jag hela tiden ta del av nya
perspektiv; det är jättekul.

Vad är den största skillnaden för
dig som doktorand vid University
of Edinburgh jämfört med rollen
som gästdoktorand vid Stockholms
universitet?

Vad är The Hormones Hub och hur kom
det sig att du var med och startade
upp den?

Den största skillnaden rent praktiskt är att
genusinstitutionen på SU är samlad på en
och samma plats, vilket innebär en arbetsvardag där en enkelt möter och samtalar
med sina kollegor. I Edinburgh är institutionen för folkhälsovetenskap uppdelad
på olika adresser och en arbetar på kontor
som delas med människor från helt andra
institutioner och ämnen. Det leder förvisso
också till samtal – men av ett annat slag!
Jag har dock trivts väldigt bra på både
Stockholms universitet och University of
Edinburgh, och omväxlingen har varit berikande för mitt arbete.
Som doktorand är du även
lärarassistent. Vad är roligast
med att undervisa inom ditt
forskningsområde?

Att det är så otroligt brett – genusvetenskap
och folkhälsovetenskap är interdisciplinära
ämnen vilket medför att både undervis-
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The Hormones Hub är ett smeknamn på
en interdisciplinär forskargrupp, som
startades 2019 av mig och tre kollegor vid
University of Edinburgh.
Vi var alla intresserade av hormoner
på olika vis och bestämde oss därför för
att organisera en konferenspanel i ämnet. Samarbetet har sedan dess fortsatt
att utvecklas, och med växande intresse
från andra universitet och forskningsdiscipliner har vi nu fått stöd för att anordna
workshoppar och konferenser med fokus
på interdisciplinära perspektiv inom hormonforskning, samt för att ge ut en antologi på ämnet.
Vi är helt enkelt en grupp personer som
delar ett specifikt intresse och engagemang
och därför bestämde oss för att skapa ett
gemensamt utrymme där vi kan arbeta med
just det ämne som intresserar oss.
Finns det likheter mellan rollen som
dansare och rollen som forskare?

Det tycker jag verkligen, framför allt i

bemärkelsen att både dans och forskning
kräver att en trivs med att arbeta mot långsiktiga mål. Det är sällan jag får känslan av
att ”vara klar” med något, det finns alltid
mer att förstå, ta reda på, eller göra bättre.
Sedan kan jag bara tala för mig själv,
men både dansen och forskningen har
lockat mig just för att en hela tiden arbetar fördjupande med det en är intresserad av, vilket jag tycker är himla lyxigt att
få göra.
Vad kommer ditt fokus att vara de
närmaste åren?

Först och främst kommer fokus under det
kommande året vara att bli klar med mina
doktorandstudier och min avhandling,
för att sedan ansöka om en postdoc-tjänst.
Förhoppningen är att få möjlighet att
fortsätta forska på uppfattningar om och
upplevelser av preventivmedel. Jag vill även
forska med en bredare ingång på frågor
som handlar om sociala och kulturella
perspektiv på hormoner.
Vad hoppas du att det interkulturella
stipendiet ska möjliggöra för dig?

Framför allt hoppas jag på möjligheter till
kunskapsutbyte, både genom att delta i och
presentera på seminarier vid Stockholms
universitet och University of Edinburgh,
men också genom deltagande i internationella konferenser och workshoppar för
forskare och doktorander.
Sen ska jag såklart bli klar med
min avhandling också; det känns helt
fantastiskt! F

EDVARD STOKSTAD

Isle of Skye, Skottland

SWEA
Internationals
årsmöte 2022
AV E V A W I S S T I N G • F O R U M S R E D A K T Ö R

Premiär för hybridformat för SWEA Internationals årsmöte när förra årets verksamhet rapporterades och
nyinvalda personer presenterades.
För första gången hölls SWEA Internationals årsmöte i hybridformat, där styrelsen var samlad på plats i Fort Lauderdale och alla
SWEAs medlemmar bjöds in att delta online. Cirka 50 Sweor tog
tillfället i akt att följa årsmötet via Zoom.
Klockan tio lokal tid öppnade förra internationella ordföranden Suzanne Southard punktligt årsmötet med att hälsa alla
Sweor hjärtligt välkomna. Hon riktade ett särskilt tack till SWEA
Florida som är värdar för årets Världsmöte och presenterade sedan
Catarina Hansson, som tog över ordförandeskapet för SWEA International den 1 januari i år.
Catarina tog därmed också över ordförandeskapet för årsmötet
och började med att tacka Suzanne för hennes fantastiska jobb för
SWEA International under de utmanande åren med pandemin
under 2020 och 2021.
Därefter presenterades även vår nya internationella vice ordförande Eva Steinbach samt några av årsmötets gäster, däribland
SWEA Internationals grundare Agneta Nilsson som stigit upp
tidigt den här morgonen för att ansluta via Zoom från Kalifornien.
Suzanne Southard redogjorde sedan för SWEA Internationals årsrapport 2021. Precis som året innan fortsatte en stor
del av verksamheten i form av digitala möten.
Den nya intressegruppen SWEA Skriver startades och SWEA
Art fortsatte som tidigare år med en mängd aktiviteter och webbinarier, varav en del tillsammans med SWEA Skriver. Det har
även varit stort fokus på SWEA Professional som numera driver
en blogg, samt en sluten Facebookgrupp, SWEA Professional
Världen, som erbjuder mentorskap av olika slag.
I september kunde styrelsen äntligen ses, i samband med att
H.K.H. Kronprinsessan Victoria mottog utmärkelsen Årets
Svenska Kvinna under en fin ceremoni på Millesgården i Stockholm, vilket också gav SWEA en del uppmärksamhet i media.
Under sommaren och hösten pågick ett globalt initiativ som
syftade till ett närmare samarbete med Svenska institutet, genom
insamling och stöd till jubileumsboken Amitié, med anledning av
50-årsjubileet hos Svenska institutet i Paris. SWEA International,
olika avdelningar samt enskilda medlemmar donerade tillsammans
60 000 USD som överlämnades av Suzanne under en ceremoni i
Paris – då även H.K.H. Kronprinsessan Victoria deltog.
Suzanne avslutade rapporten med att även 2021 var ett ut-

manande år, men att SWEA lyckades ge våra värdeord – världsvid
vänskap, global kompetens och lokalt stöd – en ny betydelse. Hon
tackade alla avdelningar och medlemmar som bidrar till SWEA
på olika sätt, samt Agneta Nilsson för hennes vision och energi för
SWEA ända sedan starten.
Skattmästare Pernille Nordström tog vid och berättade
om årets ekonomi. Vår juridiska rådgivare Gîta Paterson fortsatte sedan med att klargöra hur alla våra regler på olika nivåer
hänger ihop, men det viktigaste är att komma ihåg SWEAs
grundsyfte: att vi är en organisation för välgörenhet och utbildning med syfte att stödja svensk kultur och svenska traditioner,
det svenska språket och svensk historia. Hon poängterade att
det är mycket viktigt att vår hantering av pengar går rätt till för
att inte äventyra vår skattebefrielse. Hon påminde om att det
finns hjälp att få vid frågor kring detta när det behövs, bland
annat genom Donationskommittén.
Mottagare av Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för
studier av interkulturella relationer år 2022 om 15 000 USD tilldelas Lisa Raeder, doktorand i folkhälsovetenskap vid University of
Edinburgh i Skottland. Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna
2022 på 15 000 USD går till skådespelaren Shada-Helin Sulhav.
SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket,
litteraturen och/eller kulturen delas inte ut 2022.
Respektive region rapporterade om förra årets verksamhet, där
många fortsatt att träffas virtuellt, men där en del avdelningar har
kunnat börja träffas igen, åtminstone på utomhusaktiviteter.
Av våra sju Regionordförande är tre omvalda och fyra nyvalda för perioden 1 maj 2022 till 30 april 2024. Omvalda är Tina
O’Malley, SWEA Chicago (MAME), Pia Lassmann Menniti,
SWEA Rom (MEMA) samt Agnetha Hesselius, SWEA Barcelona (VEMA). Nyvalda är Ingrid Reinli, SWEA Hong Kong
(ASOC), Helena Berggren, SWEA Philadelphia (OAME),
Mita Zell, SWEA Stockholm (OEMA) samt Ursula Hultqvist,
SWEA San Francisco (VAME).
Innan Catarina avslutade mötet med att tacka alla som närvarat, passade hon även på att uppmärksamma att Gîta Paterson,
SWEAs legala rådgivare sedan starten 1979, utsågs till HedersÅSK 2021, en utmärkelse som tidigare endast tilldelats vår
grundare Agneta Nilsson. F
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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. Prenumerera, dela vidare och 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 Svantesson, Stina
Bergh Palo och Anna Frick.
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

Restauratören Eva Biörck berättar om att driva företag i
Peking, där nya regler kan implementeras utan förvarning,
men där mycket samtidigt kan vara hypermodernt.
www.swea.org/2022/sweapodden-20220316-biorck/

Eva Biörck

PODDTIPS 2

Nathalie Thiel är konsult på Business Sweden i Marocko och arbetar med etablering av svenska företag i
ett 30-tal afrikanska länder. Bland mycket annat handlar samtalet om marockansk mat och turisttips.
www.swea.org/2022/sweapodden-20220202-thiel/

Nathalie Thiel

PODDTIPS 3

Författaren Helena Thorfinn har gjort succé med sina
böcker, inspirerade av miljöer och historier från hennes
egen erfarenhet av utlandsliv i Bangladesh, Myanmar och
USA. Samtalet handlar bl.a. om författarskapet, hemflytten
till Sverige, inspirationen till böckerna och om Myanmar.
www.swea.org/2022/sweapodden-20220119-thorfinn/
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Helena Thorfinn

Solvatten

ETT GEMENSAMT PARTNERSKAP FÖR SWEA SVERIGE
AV P A U L A H A S S E L G R E N • A O S W E A G Ö T E B O R G

SWEA Sverige, det vill säga avdelningarna
SWEA Stockholm, SWEA Göteborg,
SWEA Malmö och SWEA Örestad, är
glada över att vi tillsammans, via ett partnerskap med Solvatten, under hösten 2021
bidrog till att förbättra livet för cirka 300
personer i Uganda. De utvalda familjerna
har nu tillgång till rent och varmt vatten
för matlagning och hygien, vilket gör deras
tillvaro både mindre arbetskrävande, mer
hälsosam och på så vis också säkrare. Dessutom har Solvatten positiv påverkan på
FNs samtliga globala hållbarhetsmål.
Solvatten är en genial uppfinning, med
en behållare som
renar och värmer
vatten enbart med
hjälp av solens strålar. Uppfinningen
minskar den dagliga
användningen av ved
och kol, vilket gör
att familjer i utsatta
områden sparar tid
och pengar, samtidigt som hygien och
hälsa förbättras. En
Petra Wadström
Solvatten-behållare
beräknas förse en familj med rent, varmt
vatten i 7-10 år och kan på så vis ha en
livsavgörande betydelse, speciellt för barn
under 5 år, eftersom risken då är störst att
dö i vattenburna sjukdomar.
Uppfinnaren av denna fantastiska
produkt är svenska Petra Wadström, som
2015 utsågs av SWEA International till
Årets Svenska Kvinna. Petra har även tilldelats utmärkelsen Årets miljöhjälte av Aftonbladet vid en tv-sänd gala 2020 för sin

insats att via Solvatten ha hjälpt hundratusentals människor att få tillgång till rent
och varmt vatten.
Efter att Petra utsågs till Årets Svenska
Kvinna har flera SWEA-avdelningar donerat pengar till Solvatten, bland annat
SWEA Stockholm och SWEA Göteborg.
Under pandemin har samarbetet mellan de
fyra Sverige-avdelningarna intensifierats genom att avdelningsordförandena har hållit
regelbundna Zoom-möten. Vi har framför
allt diskuterat frågor som vi har gemensamt
som hemvändaravdelningar, men även sådant som är gemensamt för alla avdelningar,
som till exempel donationer.
När donationer kom på tal väcktes omedelbart den nästan självklara tanken ”tänk
om vi skulle kunna gå ihop och donera gemensamt?” Vi gick igenom varje avdelnings
donationsmål. I Göteborg hade vi beslutat
redan på årsmötet att vi skulle fortsätta donera till Solvatten, något som vi gjort både
2019 och 2020. Övriga AO gick tillbaka till
sina respektive styrelser för att diskutera
och samtliga kom tillbaka med väldigt positiva besked. Alla Sverige-avdelningarna var
villiga att gå ihop och göra en gemensam donation! Eftersom vi är fyra avdelningar som
varierar stort i antal medlemmar – Malmö
och Örestad har cirka 100 medlemmar var,
Göteborg knappt 200 och Stockholm cirka
450 – var vi helt överens om att alla donerar
det de kan, men att vi skulle ge donationen
gemensamt som SWEA Sverige.
När SWEA Göteborg donerade till Solvatten första gången valde vi att våra pengar
skulle gå till ett stort projekt i Uganda där
målet är att förse cirka 100 000 människor
med rent, varmt vatten. Tanken är att nå

SOLVAT TEN

De fyra SWEA-avdelningarna i Sverige har gått samman för att
stödja Solvatten, en uppfinning av Petra Wadström som utsågs
till Årets Svenska Kvinna 2015. Samarbetet har gett flera hundra
familjer i Uganda tillgång till rent vatten.
särskilt utsatta familjer och ensamstående
hushåll som lever utan tillgång till rent vatten eller elektricitet. Det här projektet sker
tillsammans med de mycket välkända partnerorganisationerna Plan International,
UNHCR, ChildFund Uganda och IAS
Uganda. Dessa organisationer hjälper till att
identifiera de familjer som ska få en Solvatten-behållare samt genomför utbildningar
på plats. I exempelvis Plan Internationals
Solvattenprojekt i Nebbi, Kamuli och Buyende väljs familjerna ut baserat på deras sårbarhetsnivå med hjälp av följande kriterier:
Prioritet 1: Hushåll som försörjs av barn
(under 18 år), hushåll med barn under 5
år, allvarligt sjuka familjemedlemmar eller
familjemedlemmar som lever med funktionsnedsättning.
Prioritet 2: Hushåll med barn som förmyndigas av äldre personer (60+ år).
Prioritet 3: Hushåll med ensamstående
mödrar eller gravida kvinnor.När man läser
kriterierna kan man kanske föreställa sig
hur svårt många av dessa människor har
det i sin vardag.
Vi blev väldigt glada och stolta när vi
redan dryga månaden efter donationen fick
feedback från Solvatten angående hur våra
pengar hade använts. Det är nu oerhört inspirerande att veta att vi via distributionen av
54 nya Solvatten-behållare nått ut till cirka
300 personer som, tack vare SWEA Sverige,
nu har tillgång till rent och varmt vatten.
Vi kan kort och enkelt sammanfatta
genom att säga att Solvatten tacklar flera
av de underliggande faktorer som hindrar
människor från att ta sig ur fattigdom och
det görs genom att förbättra hälsa och
produktivitet. F

ANVÄNDANDET AV SOLVATTEN LEDER TILL MÅNGA FÖRBÄTTRINGAR, BLAND ANNAT GENOM ATT:
• Solvatten bekämpar vatten- och hygienrelaterade sjukdomar som t.ex. magmask.
• Solvatten oskadliggör parasiter och vattenburna virus och bakterier som orsakar svåra sjukdomar som kolera,
tyfoid och diarré.
• Tid frigörs och kan användas till inkomstgenererande aktiviteter. Kostnader för ved och medicin minskar.
Läs mer om Solvatten: www.solvatten.org/sv/projekt/
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Evelina Nolin

SWEAS SMÅLÄNDSKA INTERKULTURELLA STIPENDIAT I NEW YORK
AV M A R G A R E T A N I L S O N • S W E A K Ö L N / B O N N

I ett samtal med Forums Margareta Nilson berättar förra årets mottagare av Agneta och Gunnar Nilssons
stipendium för studier av interkulturella relationer om studierna vid Parsons School of Design i Greenwich Village.

D

under hösten så hon kunde lära känna professorerna och studiekamraterna i verkliga
livet. Evelina måste vänja sig vid att alla använder munskydd och att det då kan vara
svårt att känna igen och tyda andras upplevelser och känslor. Under vintern blev det
sedan delvis online-undervisning, vilket var
jobbigt eftersom den personliga kontakten
är svår att ersätta. Även den visuella upplevelsen av rumslighet, som är viktig när det
handlar om konst, går förlorad vid onlinekommunikationen.
Studierna på Evelinas tvååriga masterprogram är intensiva. Strukturen och
målen för undervisningen skiljer sig inte
väsentligt från Konstfack, där hon tog
sin kandidatexamen, men ändå är det
mycket som är annorlunda. På Parsons är
det mer fokus på det teoretiska, medan de
konstnärliga idéerna fick mer utrymme på
Konstfack. Evelina känner att hon har en
identitet som konstnär, medan de andra i
hennes skola tycks identifiera sig mer som
studenter.
Skolan är internationell; av 30 studenter
i hennes grupp är hälften utlänningar och
hälften från USA. Att alla har olika bakgrund och kommer från olika länder beri-

kar diskussionerna. Med olika referenspunkter och andra ingångar gäller det att
vara lyhörda för varandra.
Att kurslitteraturen är på engelska kan
också bli lite jobbigt. I verkstäderna har
man däremot ett gemensamt språk. Även
om hon får lära sig nya namn på verktygen
så är de desamma.
När jag träffar Evelina via Zoom är hon
för första gången utanför New York, några
timmar norrut, för att åka skidor. Hon njuter
av vintervädret och av att få se snö igen.
Evelinas konst kretsar kring människan och
hennes omgivning. Hur präglar människan
omgivningen och hur präglar omgivningen
människan? I New York finns inte mycket
natur numera, men desto mer har staden
präglats av människors påverkan. Evelina
intresserar sig för Manhattans topografi,
hur det såg ut när de första européerna anlände och hur staden sedan utvecklades till
den metropol den är idag.
Gatunätet med sitt karaktäristiska rutmönster är ett exempel. Det skapades i början av 1800-talet och Evelina har undersökt
hur man lyckades göra det så exakt. Man
arbetade med referenspunkter som markerades med bultar och spände rep från
dem. Hon har hittat en av dessa referensbultar i Central Park och har gjutit av den
– det skall bli en del av ett konstprojekt.
Lustigt nog hittade hon ingen information
om detta i New York utan det var en god

ALLA FOTON AV GABRIEL MELHADO

et var Evelina Nolins dröm att studera på en av världens mest betydande konstskolor och SWEAs stipendium gjorde det möjligt.
Resan började med svårigheter eftersom pandemin härjade och de flesta amerikanska ambassader i Europa var stängda för
visumansökningar. Till slut fick Evelina åka
till Bukarest i Rumänien för intervju på ambassaden där. Hon fick sitt visum och kom
tillbaka till Sverige 48 timmar innan USAflyget skulle gå från Kastrup, så hon var ganska
mör när hon kom fram till New York.
Evelina, som aldrig hade varit i USA tidigare, hittade boende i Brooklyn inom fyra
dagar. Hon delar nu en våning tillsammans
med tre amerikaner som också arbetar
inom kreativa branscher. Av sina rumskamrater lär hon sig att komma tillrätta i
den amerikanska vardagen. Hon har dock
svårt att vänja sig vid matvanorna, t.ex. att
affärerna mest har färdigmat och att det
blir mycket dyrare att köpa råvaror och laga
mat från grunden.
Skolan började den första september
förra året. Pandemin har givetvis påverkat
studierna och upplevelsen av New York.
Lyckligtvis var det undervisning på campus
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vän som är stadsplanerare i Sverige som tipsade om detta fynd i Central Park!
I Småland studerade hon hur människan
gjort avtryck i den steniga naturen. Även på
Manhattan finns det stenar, som hon samlar.
Evelina känner sig lite som en upptäcktsresande när hon vandrar omkring och letar efter
stenar, referensbultar och andra föremål,
som vittnar om människans relation till omgivningen. Uppdraget skärper blicken och
får tankarna att vandra för att så småningom
struktureras till… vad vet hon inte än.
Evelina finner lugn i att vara student och
att ha möjlighet att experimentera; det är
inget som skall bli färdigt till ett bestämt
datum. Just nu kan hon unna sig lyxen att
samla material, intryck och tankar utan
att känna press på sig att strukturera och
konkretisera stoffet till ett konstprojekt. I
kurserna träffas man regelbundet i mindre

grupper och diskuterar varandras projekt.
Varje vecka träffar hon sin professor för
samtal och vägledning. Hon vet ännu inte
vart hon är på väg och det känns skönt och
befriande. Först i slutet av andra året skall
hon presentera resultatet i en utställning.
Förutom stenar är utvandringen något
som binder samman Småland och USA.
Evelina har själv släkt som utvandrade och
har tänkt bearbeta detta i sin konst.
Evelina har inte hunnit ha mycket kontakt med SWEA, men i höstas träffade
hon Pia Bilting Bearfield, SWEA New
Yorks ordförande, och blev inbjuden till en
SWEA-träff. Det var spännande att träffa
alla dessa svenska kvinnor i New York och
hon blev inspirerad att ta upp kontakten
med SWEA igen. Hon känner att det kan
vara en viktig stödpunkt i det interkulturella New York-vimlet. F

VILL DU SJÄLV UPPLEVA EVELINAS
KONST? Tillfälle finns i sommar när

Evelina ställer ut nya och gamla verk
på Växjö Konsthall från den 18 juni
till den 10 september.

Margareta Nilson, SWEA Köln/Bonn,
skriver för Forum sedan 2021 och tycker om
konst, kultur och natur och älskar att gå långa
promenader med sin skissbok. Margareta är
aktiv i SWEA Art och du hittar hennes konst
på www.margaretartist.com
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Vi måste använda språket för att lära oss det!
AV T H E R É S E A N D R É N E G G E B O R N • S W E A A T L A N T A

Det har snart gått tio år sedan Janica Nordström mottog SWEAs stipendium för forskning i svenska språket,
litteraturen och samhället. Här berättar hon för Forums Therése Andrén Eggeborn om vad hon sysslat med
sedan dess.

N

är jag kontaktar Janica Nordström
för att följa upp vad som hänt sedan prisutdelningen på Västerås Slott
2013, visar det sig att hon har fortsatt
att intressera sig för språkinlärning och
mångfald.
Idag delar hon med sig av sina kunskaper genom att undervisa blivande
gymnasielärare på University of Sydney
i Australien. Hennes ämnesområden är
bland annat genrepedagogik, det vill säga
hur lärare i olika ämnen uttrycker sig,
samt hur man arbetar med barn och ungdomar i ett klassrum.
Att Jannica bor i Australien beror på
att hennes man ville tillbaka till surfingen
i hemlandet och inte gillade kylan i Sverige.
”Vi träffades i Australien när jag var
där på semester”, berättar hon. ”Efter en
tid av långa flygresor fram och tillbaka för
oss båda, flyttade han till Sverige men sedan 2006 bor vi i Australien. Till en början undervisade jag f lera elevgrupper på
Svenska Skolan i Sydney och även gymnasieelever som hade valt svenska som en
del av slutbetyget. Sedan jag blev klar med
doktorsavhandlingen har jag arbetat heltid
på universitetet.”
När jag läste Janicas avhandling inför
intervjun hann jag inte komma längre än
till förordet innan jag drog på smilbanden.
Hennes dotter är citerad och beskriver
Janica som en doktor, men inte en som
ska bota människor utan en som ska ställa
frågor. Jag frågar Janica hur det kommer sig
att hon blev doktor?
”På Växjö universitet hade jag en handledare vars kontor var fullt av böcker. Vid ett
tillfälle när jag satt där så tänkte jag, ’wow
det skulle vara coolt att sitta och jobba i en
sådan här miljö!’ På den tiden var jag helt
inställd på att arbeta som gymnasielärare i
svenska och religion, men när jag sedan flyttade till Australien så visade det sig vara
lite svårt. Jag kom i kontakt med en lärare
och forskare inom språkundervisningen på
University of Sydney och han uppmuntrade
mig att ansöka om att få doktorera. An-
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Janica med dottern Charlie

sökan blev godkänd, han blev min handledare och vi arbetar faktiskt fortfarande tillsammans.”
Att doktorera i Australien skiljer sig åt
från i Sverige eftersom man inte får någon
lön under tiden man forskar. Stipendiet som
Janica fick från SWEA kom därför väl till
pass under tiden hon arbetade med avhandlingen, vars syfte var att öka förståelsen för
kompletterande svenskundervisning.
Delar av Janicas slutsatser baserades
bland annat på observationer av barn och
ungdomar som deltog i undervisningen
både i klassrummet och på distans. Resultatet var överraskande! Det visade sig nämligen att eleverna som deltog i textbaserad
distansundervisning pratade svenska under
lektionstiden, trots att all kommunikation

FAKTA:
Namn: Janica Nordström
Familj: Maken Jono, 2 barn
Bor: Port Kembla, Australien
Kommer från: Hässleholm
Intresse: Min trädgård

med läraren och klasskompisarna enbart
skedde i chatten. De ljudade högt medan
de försökte formulera sina svar och flertalet
samspelade också med familjemedlemmar,
som utförde vardagssysslor i bakgrunden,
för att få hjälp med ord och stavning.
Janica berättar att den amerikanske
lingvistgurun Joshua Fishman förespråkar
att man måste lära sina barn att läsa och
skriva om man vill föra sitt språk vidare.
Textbaserad undervisning kan därför
lämpa sig väl vid språkinlärning då moment som stavning och grammatik blir ett
naturligt inslag.
”Vi måste helt enkelt använda språket
för att lära oss det. Kan man inte läsa och
skriva så kan man inte heller bygga på det,”
förklarar Janica.
Kompletterande svenskundervisning
världen över ser olika ut beroende på
resurser och engagemang. På många platser är undervisningen ett gräsrotsinitiativ,
där föräldrar ser till att skapa tillfällen där
språket lärs ut. Dessa initiativ ger barn
och ungdomar ett kulturellt kapital som
både nu och senare i livet kan göra att de
får utbyte av språket i form av bland annat tillhörighet och ett utökat nätverk. I
språkundervisningen kan det, förutom att
lära ut svenska, även ingå att uppmärksam-

ma svenska högtider.
”Som förälder med anknytning till
Sverige så vill man ju att barnen ska lära
sig om vår kultur och våra traditioner men
studier visar att barn har större möjlighet
att utvecklas i språket om de får berätta om
sådant som är kopplat till deras vardag och
identitet.”
Så hur är det egentligen, får man prata
engelska under lektionen när man ska lära
sig svenska?
”Forskningen visar att om vi använder två språk så ökar inlärningen av
minoritetsspråket. Om klassrumsundervisningen enbart genomförs på minoritetsspråket är det en mindre grupp
elever som aktivt deltar. Genom textbaserad undervisning ökar engagemanget bland
eleverna, mycket tack vare att alla elever
kan svara samtidigt i chatten som används
för att kommunicera. Även för elever som
behöver lite mer tid på sig för att formulera
sig är textbaserad undervisning bra, då allt
loggas i chatten och en fråga inte passerar
lika snabbt.”
Janica menar att distansundervisning

Janica med sonen Odin

”Om vi använder
två språk så ökar
inlärningen av
minoritetsspråket.”

och textbaserad undervisning kan vara ett
bra komplement när traditionell klassrumsundervisning inte är möjlig. Lärdomarna
kan sedan komma till nytta i klassrummet
för att öka elevers möjligheter att kommunicera i skrift även där.
Under pandemin har så många som 1,2
miljarder skolbarn världen över undervisats på distans. En undersökning gjord
av Skolverket visar att mer än hälften av
de tillfrågade flickorna på högstadiet och
gymnasiet i Sverige ansåg att deras fysiska
och psykiska hälsa har påverkats negativt
av att undervisningen inte har skett i klassrummet. Så även om distansundervisning
lämpar sig väl för språkstudier så finns det
naturligtvis andra aspekter som talar för
klassrumsundervisning.
Min egen övertygelse om att klassrums-undervisning alltid är att föredra
framför distansundervisning har efter
samtalet med Janica ändrats. Trots att jag
personligen föredrar att träffas på riktigt
så kanske jag ska ta och anmäla mig till
den där distanskursen i spanska, eller vad
tycker ni? F

TIPS FÖR ATT FÅ FLER ELEVER
AKTIVA I KLASSRUMMET
Att diskutera två och två är att föredra
framför undervisning som bygger på
initiativ-respons-feedback där läraren
ställer frågor och en elev åt gången
svarar. Janica tipsar om skärmkorsord
där man arbetar i par. Lösningen på
korsordet är fördelat mellan de två personerna och genom att förklara orden
för varandra så kan paret gemensamt
lösa hela korsordet.
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LOUISE TRENDSPANAR
AV L O U I S E J A N S S O N • S W E A M A R B E L L A

Klädesplaggen som
förtjänar röda mattan
Forums trendspanare berättar om de mest anmärkningsvärda klädesplaggen på årets Oscarsgala och
oförglömliga outfits från tidigare år.
Med en Oscarsgala, som precis gått av stapeln när jag skriver det
här, är det delade känslor som infinner sig. Å ena sidan är det härligt att se alla vackra kläder. Oscarsgalan har alltid varit en fest för
ögat och även en temperaturmätare av vår samtid. Å andra sidan,
mitt i ett brinnande krig i Europa: ska vi hänge oss åt det ytliga? Ja,
det kanske är just det vi behöver.
Årets gala var inget undantag; det var fantastiska kreationer som
visades på den röda mattan. Magnifika festblåsor med släp, skyhöga slitsar och djupa urringningar. Men det var snarare undantagen
som stack ut. Kirsten Stewart, som äntrade mattan iklädd korta
Chanelshorts, Uma Thurman i enkel vit skjorta och lång, smal
svart kjol, en look så enkel att den kändes skandinaviskt minimalistisk – dock signerad Bottega Veneta.
Den vita skjortan kom igen i flera outfits under kvällen, förutom
killarnas smokingskjortor då såklart. Zendaya bar en trendig
variant som visade magen, tillsammans med en vacker paljettkjol. Det sades vara en blinkning till Sharon Stone, som skapade
uppmärksamhet på galan 1998, då hon bar en enkel vit skjorta från
GAP till sin eleganta, lila sidenkjol.
Bland herrarnas klädsel var det Timothée Chalamet som stack
ut med en svart kavaj från Louis Vuittons damkollektion och i
övrigt ingenting på överkroppen. Även killarna får ta ut svän-

garna numera, i linje med en trend som kallas gendering, det vill
säga könsöverskridande klädsel, där vi ser fler och fler herrar som
lånar ur damernas garderober. Tvärtom har ju varit en trend och
allmänt accepterat ända sen Marlene Dietrich uppträdde i smoking
och hög hatt i början av 1930-talet.
Några Oscarsgäster tog lämpligt nog tillfället i akt att visa sitt stöd
för krigets offer, som exempelvis Benedict Cumberbatch, klädd i
välskräddad smoking och en pin med ukrainska flaggan på slaget.
Skådespelarna Jamie Lee Curtis och Samuel L Jackson bar blå
band till stöd för rörelsen #WithRefugees.
En annan positiv trend är att fler kvinnor använder vackra vintageplagg på röda mattan, något som jag hoppas att fler tar efter. Men
för att en outfit ska bli ihågkommen krävs något alldeles extra. Här
är en lista på några plagg som det har pratats om långt efter att
rampljuset har släckts. F

Louise Jansson, SWEA Marbella, skriver för Forum sedan 2021.
Hon är personlig stylist, trendspanare och radiopratare, och är alltid
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_

AND THE OSCAR GOES TO…
FEMTE PLATS: Barbara Streisands glittriga byxdress 1969, som visade sig bli genomskinlig av allt ljus när hon äntrade scenen för att ta emot en Oscar för Funny Girl.
FJÄRDE PLATS: Skådespelaren Billy Porters ensemble 2019. Upptill en klassisk svart
smoking, som nedtill flödade ut i en enorm sammetskjol. Kontrasten skapade en fantastisk effekt och Porter, i sitt vältrimmade skägg, bar upp klänningen med elegans.
TREDJE PLATS: Isländska artisten Björks svanklänning som hon hade på galan 2001,
designad av Marjan Pejoski.
ANDRA PLATS: Céline Dions bak-och-framvända vita smoking designad av John Galliano, vilken hon bar tillsammans med en vit hatt på Oscarsgalan 1999.
FÖRSTA PLATS: Cher, drottningen av fest och glam, som 1989 bar en svart
ensemble med extremt lågt skuren kjol, nätliknande överdel, lång svart cape och headpiece med svarta fjädrar. Viva la diva!
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ANTOINETTE NILSSON

Våruppstart på Rivieran
Våren inleddes hos SWEA Rivieran med afterwork på anrika Hotel
Negresco på Promenade des Anglais i Nice. Hotellet är byggt i belle
époque-stil och fyllt med vackra antikviteter och konstföremål. Det
grundades av rumänska Henri Negresco 1912. Under första världskriget
användes hotellet som sjukhus och efter kriget gick Henri Negresco i
konkurs. Efter några årtionden av nedgång köptes hotellet 1957 av
familjen Augier som har byggt upp verksamheten igen och fortfarande
är hotellets ägare.

ANTOINETTE NILSSON

AV A N T O I N E T T E N I L S S O N • S W E A R I V I E R A N

Stort TACK till…
Vår sponsor

Barbro Osher
THE BARBRO OSHER PRO SUECIA FOUNDATION
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FOTOSKOLAN Del 2 • Fotografera människor

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

I det här avsnittet av Fotoskolan ger Therése Andrén Eggeborn tips om hur man fotograferar
människor. Vad är viktigt att tänka på för att en gruppbild ska bli bra? Och hur bra är det egentligen att
säga ”omelett”?
I förra numret av Forum inleddes artikelserien Fotoskolan. ”Varför
ska hon skriva om sånt?”, kanske ni nu undrar, när jag återigen ska
dyka in i detta objektiva betraktaröga. Jo, min morfar Nisse var
fotograf till yrket, vilket präglade mycket av min uppväxt. Som tur
var var han inte bara fotograf utan också en riktig underhållare.
Man kan säga att dessa två gick lite hand i hand, för med hattar,
peruker och färgglada kavajer var det inte svårt för honom att få
ögonpar riktade åt sitt håll.
Om det är tur eller skicklighet att få alla i en grupp att titta in i kameran samtidigt, utan att någon blundar, låter jag vara osagt. Men
oavsett om du är proffsfotograf eller inte så bör du kommunicera
med, och även ibland regissera, den eller dem som du vill ta en bild
på. Det är inget fel med att ge lite instruktioner så som ”sträck på
dig” och ”sänk hakan”, vilket brukar vara två passande uppmaningar.
En lyssnarfråga i Sveriges Radios program Språket i P1 för några
år sedan handlade om fotofraser, alltså vad som sägs för att alla
ska le in i kameran. Lyssnaren hade konstaterat att det är många
matrelaterade fraser som används, oavsett språk, och undrade hur
detta fenomen kom sig. Tyvärr fick lyssnaren inget vetenskapligt
svar, vilket gjorde mig något besviken, men däremot fick vi ta del av
ett experiment med matnyttigt resultat av optik- och bildföretaget
Nikon. Syftet med experimentet var att ta reda på vilken fras som
gav bäst leende på bild.
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Här har vi bara ställt upp oss och gruppen känns rörig. Som
fotograf måste man bestämma om man ska ha helkropp eller
halvkropp. Här är det något mellanting, då fötterna blivit kapade men för mycket av benen ändå syns. Personerna längst
fram syns bra men de i raderna bakom kommer lite i skymundan. Bilden är tagen under ett träd som släpper igenom
solljus på vissa ställen vilket ger ett fläckigt intryck.

Det hela gick ut på att fotografera flera bilder under tiden som testpersonen uttalade olika ord. Av 26 olika fraser från lika många länder
visade det sig att fransmännens ”ouistiti”, som betyder silkesapa, gav
bäst leende och alltså var bättre än klassikern ”cheese”. Sydkoreanernas ”kimchi” gav ett bra leende precis som italienarnas ”famiglia”.
Gemensamt för dessa ord är ett långt ”iiii” som gör att man drar
på smilbanden. Baserat på ovanstående borde vi svenskar hellre använda ”apelsin” istället för det kanske numera föråldrade ”omelett”.
Testa själv så märker du hur munnen rör sig!
Så förutom att tillkalla uppmärksamheten och uppmana till
leenden, hur ska du göra när du fotograferar kompisgänget,
familjen eller kollegorna? Se till att alla syns och skapa en
dynamisk gruppsammansättning. Om det finns möjlighet så låt
gärna några sitta och några stå. Ställ de som är långa i leden
längst bak och de kortare längre fram. Vi vill undvika ”huvud
på huvud” så placera därför personer i gluggarna som uppstår
mellan raderna.
Jag tänkte här ge er ett exempel på en bra gruppbild och en
mindre bra från en jobbresa i Luang Prabang i Laos med organisationen World Volunteer. Genom att jämföra två bilder på
samma personer, men med olika uppställning, kan ni se vilken
skillnad det blir om man som fotograf instruerar dem man ska
fotografera. F

Här har gruppen bytt till en plats utan skuggor. Genom att
sätta några på en bänk längst fram blir det bättre dynamik
i bilden och alla syns. Är man många så kan man gruppera
gruppen; det vill säga man behöver inte bygga som en pyramid med den längsta i mitten. Här hade fotografen kunnat
uppmärksamma de rutiga skjortorna till vänster och ställt de
personerna på varsin kant, men det är överkurs.

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU FOTOGRAFERAR BARA EN PERSON
• Många, inklusive jag själv, tycker att det är
svårt att veta var man ska göra av händerna.
Att hålla i något eller lägga dem i knät är ett
bra tips.

• Det kan bli mer spännande om blicken inte är
riktad in i kameran.
• Prova att komma ner i samma höjd som den du
ska fotografera.
• Se omgivningen som en fond.
Kom ner på
huk! Fungerar
lika bra vid
fotograferande
av barn som
när mamma
hittar trattkantareller

Personen du fotograferar
behöver inte nödvändigtvis vara centrerad i bilden

En telefonlur
som matchar
färgen på läppstiftet blir en
kul bild i väntan
på hissen.

Ta hjälp av omgivningen!
Det är lätt att ta fina
bilder vid väggkonst

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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SWEA INTERNATIONALS
WEBBINARIER

Upptäck våra intressanta 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
Svenska barnboksinstitutet
I snart 60 år har Sbi haft som mål, och arbetat för, att öka kunskapen
om barn- och ungdomslitteratur. Sara Lafolie, bibliotekarie på Sbi,
berättar om vad de gör samt ger en historisk överblick över den svenska
barnlitteraturens historia sedan 1591.
www.swealand.swea.org/2022/webbinarium-20220203-lafolie/

Textilkonst

SWEA Art bjuder på ett webbinarium med vävaren och författaren Miriam
Parkman som berättar om sitt arbete och ger oss en praktisk övning.
www.swealand.swea.org/2022/webbinarium-20220210-swea-art/

Livet som miljöaktivist

Anita Ullmann berättar om sitt arbete och om miljöhoten som idag hänger
över det skånska landskapet. Anita är ordförande för nätverket vetoNu, en
organisation som motsätter sig gruvplaner på Österlen i Skåne.
www.swealand.swea.org/2022/webbinarium-20220126-ullmann/
Har du idéer om ämnen och föreläsare till kommande webbinarier?
Kontakta Jenny Lyskawa: jlyskawaswea@gmail.com
Planerar er avdelning ett webbinarium som kan vara intressant för
fler Sweor? Hör gärna av er så att vi kan samordna planeringen!

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

KÄNN LIVET I DIG!

CARL THORBORG

När året inleddes hade jag inte hört talas
om humanitära korridorer, men nu hör jag
om dem dagligen, och det gäller förstås
Ukrainakriget. Man vädjar till Ryssland om
att upplåta fri lejd för dem som vill fly till ett
fredligt land.
Jag såg först framför mig hur folk går med
sina resväskor som i de övertäckta gångarna
på väg ut till ett flygplan, men på nyheterna
ser jag hur äldre kvinnor försöker hålla balansen när de hoppar från sten till sten för
att ta sig över diken och vattendrag. Trötta
men beslutsamma kvinnor och barn traskar
mil efter mil för att ta sig till friheten. Unga
pojkar och äldre män får följa med, men de
i krigsför ålder tvingas stanna kvar och slåss
för sitt land.
Det var just när världen stod på tröskeln
till det nya glada postpandemi-livet som en man med storhetsvansinne bestämde sig för att invadera ett annat land, och istället för
att skåla för våren försökte vi smälta hemskheterna i den intensiva
nyhetsrapporte-ringen. Jag hörde många kommentarer i stil med
” jag fullständigt Ukraina-knarkade de första veckorna, sen var jag
tvungen att stänga av, för jag orkar inte se eländet”.

Häromkvällen flydde jag själv genom att se
Club After Dark på Vasateatern i Stockholm. Oron över krig och virus lämnades
liksom kvar ute på gatan för de glittrande
dragshowartisterna mötte publiken redan
i foajén. Innan vi ens hade hängt in kapporna i garderoben hade vi uppslukats av
After Darks förtjusande värld och kunde
ohämmat låta oss underhållas och skratta
hejdlöst. Det var så befriande!
När vi gick ut igen hade vi ny energi och var
bättre rustade för att möta morgondagens
vedermödor. Det påminde om flygvärdinnornas ständiga uppmaning att ”ta på dig
syrgasmasken själv innan du hjälper andra”.
Nu är detta förstås ett extremt förenklat
resonemang, men om vi lärt oss något av
pandemin och Ukrainakriget, så är det att
inte ta någonting för givet. Livet, som du
känner till det, kan förändras drastiskt från en dag till en annan.
När Madicken vaknar på Junibacken en solig morgon utbrister hon:
”En sån här dag känner jag livet i mig!” och lillasyster Lisabet undrar
vad det betyder. ”Det är när allt bara är härligt”, svarar Madicken.
Ta vara på de härliga stunderna och njut av friheten! F

Det kan tyckas bortskämt och privilegierat att uttala sig så, det är
ju en ovärderlig lyx att bara kunna stänga av radion när man vill
slippa krig och elände. Tänk om folket i Ukraina kunde göra samma sak. Men för att orka behöver man fylla på med energi också.
Jag har ofta förundrats över kontrasterna i många krigsfilmer, där
man ser hur soldater och civila personer utkämpar krig på dagarna
och roar sig på kvällarna. I musikalen Cabaret går folket till Kit
Kat Club och festar medan nazisterna bultar på dörren.

Malin Lager, SWEA Stockholm, skriver för Forum sedan 2016
och arbetar som frilansjournalist. 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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Håll igång svenskan!

Pratar dina barn svenska?
AV C A R I N A M I D D E N D O R F • S W E A B E R L I N

De flesta svenska föräldrar som lever utanför Sverige har fått frågan: ”Pratar dina barn svenska?” Hur vi reagerar på det beror helt
på vem som frågar!
Om det är någon som tror att barn lär sig svenska automatiskt
bara för att de har en svensk förälder, så får de ett annat svar än
om det är en annan svensk förälder i samma sits som frågar. För låt
oss vara ärliga; det där med att få sina barn att prata svenska, det
är inte så lätt som en del tycks tro. Att låta barn växa upp med mer
än ett språk är ett aktivt beslut som båda föräldrarna måste vara
överens om, även om en förälder inte talar eller förstår svenska.
Det vanligaste är den så kallade OPOL-metoden, one parent, one
language. Egentligen finns det inget som talar emot andra metoder,
bara de är möjliga att förstå för barnen. En familj jag lärde känna i
Hamburg pratade tyska inomhus och svenska utomhus, en annan
började prata svenska i bilen när de körde upp på Öresundsbron
på väg till Sverige och en tredje pratade svenska före skolan och
tyska efter. F
I nästa nummer: Ge inte upp! Det är aldrig för sent att
börja med svenska hemma.
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DE HÄR RÅDEN HADE JAG MEST NYTTA
AV NÄR MINA BARN VÄXTE UPP:
• V
 ar så konsekvent som möjligt. I vår familj använde vi oss av OPOL-metoden och jag talade svenska
med barnen och min man tyska.
• F
 ortsätt att prata svenska även om barnen
svarar på det andra språket. För det kommer de
att göra, särskilt när de kommer hem från förskolan eller
skolan. Då har de pratat det andra språket hela dagen
och kan behöva hjälp att styra in på det svenska språket
igen.
• K
 oppla svenskan till något som barnen tycker
är roligt. Tillåt t.ex. mer skärmtid, om det är svenskt
på skärmen. Tänk också på att genom moderna svenska
barnböcker lär ni er hur barn i Sverige lever idag.
• S
 kapa ett behov av svenska. Påminn om att mormor, kusiner och vänner i Sverige bara pratar svenska.
Prenumerera på attraktiva, åldersadekvata svenska tidningar. Vi började med serietidningen Bamse och sedan
övergick vi till Kamratposten.
• M
 uta är bättre än att hota. Belöna barn som vågar
utsätta sig för en ny situation på svenska. Extra lördagsgodis är mycket effektivare än indragen veckopeng!

En Swea med svenska
som andraspråk
ATT VÅGA PRATA ÄR ATT VÅGA
BLI MISSFÖRSTÅDD
AV F L O R E N C E W E T Z E L • S W E A L O N D O N

S

venska språket är något som alla vi Sweor delar, även om relationen till språket ser olika ut. Här berättar
Florence Wetzel om hur hon hittade till SWEA genom sitt intresse för Sverige och svenskan.

Min första resa till Sverige var i januari
2013. Jag blev genast förälskad i landet!
Jag är en amerikansk författare utan något
svenskt påbrå, men ett år efter mitt första
Sverigebesök började jag studera svenska
vid Folkuniversitetet i Stockholm och sedan dess har svenska språket blivit en betydelsefull del av mitt liv.
Min första kontakt med SWEA var i
samband med ett Zoom-föredrag om mitt
skrivande med SWEA Göteborg, våren
2021. Det var då jag fick reda på att man
inte behövde vara svensk för att bli medlem;
det räckte med att vara svensktalande.
Det var härliga nyheter för mig och några
månader senare blev jag medlem i SWEA
London.
Något som jag uppskattade med SWEA
från första början var att alla aktiviteter och
all kommunikation skedde på svenska. Det
var så skönt att få möjlighet att tala språket.
Jag bor på deltid i Sverige, och att tala
svenska när jag inte är där har varit en utmaning. Det var intressant att höra att det
är likadant för många andra Sweor, som
mest använder svenska när de har kontakt
med släktingar och vänner i Sverige. Oavsett vad vi Sweor har för bakgrund verkar vi
längta efter att tala mer svenska.
Trots att jag har pluggat svenska så
länge är konversation definitivt det jag har
svårast för. Det är något jag arbetar på varje
dag, men ändå talar jag inte felfri svenska.
Ett viktigt tips från en av mina lärare på
Folkuniversitet var: ”Ni kommer att säga
saker fel. Våga prata i alla fall!” Hon hade
absolut rätt: om man inte törs prata blir det
aldrig lättare. Dessutom är det viktigare
att kommunicera än att vara grammatiskt
perfekt.
Men när jag säger något fel, vad borde
andra göra då? Jag minns ett språkkafé i
Stockholm där en man rättade mig varje

gång jag gjorde ett misstag. Det dröjde inte
länge innan jag kände mig förlamad och
inte orkade säga ett enda ord! Jag behöver
absolut hjälp då och då, men om jag får
för mycket blir jag extremt självmedveten.
Det är definitivt en balansgång från båda
sidorna.
Ibland byter folk till engelska för att
hjälpa till. Ett ord eller en fras på engelska
skadar aldrig, men jag tycker det är bäst att
låta dem som försöker prata ett främmande
språk fortsätta så gott de kan. Annars kommer de aldrig att få tillräckligt med erfarenhet och självförtroende. Tålamod
krävs av båda parter, och det är nog det viktigaste redskapet i min språkverktygslåda.
Mina lärare på Folkuniversitetet föreslog även att om man inte kan ett ord
funkar det att beskriva det. Till exempel,
om man glömmer ordet ”ljusstake” kan
man säga ”en grej som används för att hålla
ljuset rakt”. Det är i och för sig lite tidskrävande, men det är ett sätt att förstärka
svenskan istället för att genast hoppa tillbaka till engelskan.
Naturligtvis finns det inte alltid tid
för sådant. Om en svensk är på väg att bli
påkörd är det bättre att ropa ”akta dig, det
kommer en stor bil!” i stället för att ta tid
för att beskriva en grävmaskin. Visst är det
positivt att förbättra svenskan, men ibland
är det viktigare att överföra ett budskap.
En annan utmaning är att folk emellanåt
har svårt att förstå mig, men de håller oftast
tyst om det, eftersom de inte vill såra mig.
Jag brukar inse det ändå. Det finns nämligen vissa tecken som inte går att ta miste
på, som till exempel när någon lutar på huvudet eller rynkar ögonbrynen. Det är helt
okej att någon ber mig att repetera något:
att våga prata är att våga bli missförstådd!
Det händer mest när jag använder
”svengelska”, alltså när man blandar svenska

och engelska. Ett praktexempel: på engelska
beskriver man en lugn person som ”cool as a
cucumber”. Men vilken svensk skulle förstå
mig om jag sa ”sval som en gurka”? Det är
snarare ”lugn som en filbunke” som gäller.
Det tar tid att lista ut ett språks oändliga
nyanser, och ännu en gång är det tålamod
som krävs.
Mitt uttal är en annan anledning till att
folk inte förstår mig. Uttalet är något jag
brottas med än idag, och jag kommer nog
att kämpa med det i många år framöver.
Det kan ta tid för folk att vänja sig vid min
amerikanska brytning, men det är bara att
gilla läget och vara medveten om det när
jag pratar.
Det finns andra problem när jag talar svenska som inte handlar om vare sig
kunskap eller uttal. Ibland blir jag nervös,
särskilt när jag träffar nya människor eller
försöker förklara något komplicerat. Jag har
också svårt när jag är trött eller har varit i
svenskt sällskap i flera timmar. Ett knep är
att ta en paus och tänka på engelska ett tag
för att ge hjärnan lite andrum. I värsta fall
säger jag hej då och försöker igen en annan
dag.
Att kommunicera på ett främmande
språk är en lektion i ödmjukhet. Det är inte
lätt att vara en 60-åring som famlar efter
ord. Men det är det värt! Jag blir väldigt
rörd när jag tänker på alla sätt som det svenska
språket har berikat mitt liv. Inte minst genom medlemskapet i SWEA, som har blivit en väsentlig del av mitt liv och som jag
ser fram emot att fortsätta vara med i. F

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

31

BÖCKER & LÄSNING
RECENSION

Allvarliga
teman som
ändå lockar till
skratt
Titel: Kärleken är
att jag vill att du finns
Författare: Oskar Kroon
Utgivningsår: 2021
Förlag: Brombergs
Ålder: 12-15 år
Jag är 56 år och inte alls målgrupp för den
här boken, men erkänner villigt att jag inte
hade tråkigt en sekund när jag läste den.
Förlaget Brombergs anger 12-15 år och det
tycker jag låter rimligt.
I den här boken möter vi Werner, som
på sommarlovet mellan åttan och nian
förändras radikalt. På vägen ner till flumfarmor i Skåne krockar pappa, Werner,
systrarna Bodil och Sonja samt spetsen
Boye med ett vildsvin. Pappa hamnar i
koma och Boye försvinner spårlöst. Werner känner sig inte hemma i kompisgänget
längre; bästisen Henoks jargong känns
som teater. Zadie, en tjej i samma klass
som Werner, men som han aldrig riktigt
lagt märke till, dyker upp vid hans sida
och en resa mot okänt mål tar sin början.
Jag läste någonstans att man har tröttnat
på rådiga tjejer som tar de tafatta killarna
i handen, när det gäller livet, sexet och lite
av varje. Jag har inte tröttnat och förstår
inte varför man någonsin skulle göra det!
Åtminstone inte om tjejen skildras så
som Zadie, där även hennes ambivalens
blir tydlig. Hon vet inte alltid hur man
ska bete sig, utan hon kör bara på. Ibland
blir det bra, men ibland blir det inte det.
Och det är härligt: inte allt är så som det
ser ut att vara!
Trots att boken behandlar allvarliga te-
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Oskar Kroon

man, som första kärleken och förlust av
människor (och hund!) som man älskar, är
den ändå väldigt rolig. Jag skrattade högt
när Werner krockade med en cyklist:
”Det här är en cykelbana”, väste han
med cykeln.
Mannens hövdinghjälm hade
alltså lösts ut i en explosion av helium och vit plast och nu stod han där
med en hel luftmadrass på skallen.
Han såg så liten och förvånad ut och
Werner kunde inte låta bli att le.
”Vad i helvete!” skrek rymdvarelsen. ”Står du här och skrattar? Du
kan förihelvete inte springa omkring
med lurar i öronen på cykelbanan
som en förvildad ekorre.”
Jag älskar den poesitokiga mamman som
gett sina barn namn efter favoritpoeterna:
Werner Aspenström, Bodil Malmsten
och Sonja Åkesson. Vem som stod som
namninspiration till hunden behöver vi
inte orda om, eller hur? De spridda diktraderna i romanen får sin upplösning
på sista sidan. Det tyckte jag var en kul
detalj, men poesin fungerar i texten även
utan att man vet exakt vem som skrivit
vad. Det finns dock ingen dikt av Sonja
Åkesson med i boken.
Jag blir också så varm i hjärtat av den här
korta beskrivningen av föräldraskap:

Mamma stirrade på honom med en
blick som nog var kärlek. Eller oro;
det kan väl vara ungefär samma sak.
För att testa hur boken landar hos sin
egentliga målgrupp gav jag den till min
16-åriga brorsdotter. ”Nja”, sa hon och
drog svenskt på vokalen när jag förväntansfullt bad om hennes åsikt. ”Jag kom inte
riktigt in i den. Jag började läsa Jane Austen istället och fastnade.”
Om ditt barn eller barnbarn är yngre än
16 år och inte har fastnat i Jane Austenträsket, är detta ett seriöst boktips. Annars
kan du ju läsa den själv! Jag hade kul, det
kommer säkert du också att ha. 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.

Vackert om
både smärta
och lycka
AV C A R I N A M I D D E N D O R F
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Titel: Eufori – en roman
om Sylvia Plath
Författare: Elin Cullhed
Utgivningsår: 2021
Förlag: Wahlström & Widstrand
Elin Cullheds version av den amerikanska
poeten Sylvia Plaths sista levnadsår i England
ger oss en föreställning om hur det är att leva
i ett annat land än det man vuxit upp i –
något som vi Sweor kan känna igen oss i.
Vi får dessutom ta del av Sylvia Plaths
känsla av att vara fast i äktenskapet med
Ted Hughes:
Och min mun, som en gång varit en
bred bigarrå att stoppa tänderna i, röd,
saftig, men som nu mest hade börjat likna en fisk, färglös, uppdragen ur vattnet
– en sardin, ju mer Ted såg på mig.
[–]
Han kom in i rummet som en sax.
Klippte sönder något av mitt ansikte,
något av hud, något av barriär, något av
mitt eget sinnesmod. ”Åh, hallå älskling”,
sa jag och han tittade rakt igenom mig,
han ville bara få resan i omlopp.
Ytterligare ett område som Cullhed ägnar
uppmärksamhet åt är moderskapet. Å ena
sidan beskriver hon hur Plath längtar efter
sin egen mamma eller kanske snarare hur
hon längtar efter den mamma hon aldrig
haft. Hennes brev till modern visar inte
någon rättvisande bild av hur hon egentligen mår, utan kan snarare ses som 60-talets
svar på vår tids tillrättalagda Instagrambilder. Vi visar upp något så som vi vill att
det ska se ut, inte nödvändigtvis som det är.
Man kan spekulera i om breven skulle säkra
moderns kärlek och bekräftelse eller om de

ger utslag för någon
sorts revansch, där
hon vill visa att hon
minsann är en perfekt mor själv.
Och min mamma visste, på andra
sidan Atlanten, eller hon kände det
djupt nere i sin mage, att det var när
jag yttrade orden När jag landat i den
där lägenheten kommer jag att bli den
lyckligaste människan i världen – och
sedan, när jag landat i min lägenhet:
Och jag kan med full kraft intyga att
jag aldrig varit lyckligare – Att det var
då hennes dotter var riktigt illa ute.
Andra sidan av moderskapet är Sylvia
Plaths egen roll som mamma. Hon slits hela
tiden mellan skrivmaskinen och barnen.
Hon är avundsjuk på Ted som får mer tid
till att skriva och som inte verkar påverkas
lika mycket av att ha blivit förälder som
hon gör. Samhället, och tiden hon levde i,
förväntade sig att mödrarna skulle engagera
sig mer i barnen än fäderna, vilket gjorde det
svårt att välja skrivandet framför barnen. De
stunder någon annan tog hand om dem var
för korta och för oregelbundna för att hon
skulle kunna ägna sig åt skrivandet i den utsträckning som hon skulle ha velat göra.
”Jag har varit så djävla mycket mamma”, sa jag. ”Jag har varit mammamonstret, jag har varit mamma där
Ted har brustit i sitt faderskap, jag har
burit barnen i mitt inre, jag har släpat
runt på dem tills mina armar storknat, jag har försakat mitt skrivande,
ja, allt! Allt har jag gjort för dem.”
Förra året fick Cullhed Augustpriset i den
skönlitterära klassen för den här romanen.
Från annat håll fick hon en del kritik för
att hon använde sig av en berömd persons
liv – och död. Vissa ansåg att hon lika
gärna kunde ha skrivit en historia om helt
fiktiva personer och kritiken antyder att
hon skriver om den berömda diktaren för
att skapa intresse och uppmärksamhet för
sin egen roman.
Men någon som kan skriva så här om
författarskap behöver sannerligen ingen
draghjälp av döda poeter:

SOFIA RUNARSDOTTER

RECENSION

Elin Cullhed

Jag kommer att glöda fram orden,
skicka ut dem som små skridskoprinsessor på slipad is. Mina ord kommer att ha rosetter knutna runt sig.
[–]
Jag skrev tills det inre gröptes ur,
tills hela jag kände att kroppen var
en krum båge som kastade upp själ
som något innanmäte som skulle ut i
en toalett. Här var toaletten, här var
räddningen – här var pappret. Jag
glödde, jag var böjd av andfåddhet.
Det är ju klart att Elin Cullhed inte är Sylvia Plath och faktiskt inte vet exakt vad hon
tänkte och hur hon kände. Men vet ni vad?
Det spelar ingen som helst roll! Den här romanen är en helt fantastisk roman om en
kvinna som skulle kunna vara Sylvia Plath
eller kanske bara en kvinna som slits mellan
att vara mamma och att ha ett yrkesliv. Och
det, det är något många av oss känner igen.
Cullhed väjer i den här romanen inte för
något och därmed gör hon Plath så mänsklig
att vi alla kan känna igen oss. Hon gestaltar
med skärpa sinnesstämningar, både de som
går upp i himlen och de som går ner i avgrunden. Det är så vackert skrivet att det stundtals gör ont att läsa. Smärtan pulserar mellan
raderna, även när det är lyckan som skildras.
Jag tycker verkligen inte att det spelar någon
roll om Elin Cullhed skriver alterfiktion
med Sylvia Plath i huvudrollen eller om hon
hade valt att skriva om en helt fiktiv poet.
Det hon gör är att beskriva äkta känslor och
det är det som räknas i min värld, för det
är det som gör en roman till stor litteratur.
Sylvia Plath föddes 1932 i Boston och tog sitt
liv 1963 i London. F

MOTIVERINGEN TILL AUGUSTPRISET
I sin litterära fantasi låter Elin Cullhed läsaren komma den skapande, levande människan Sylvia Plath alldeles nära. På livsbejakande
och rasande prosa skildras hur ett poetiskt geni brottas med en hemmafrutillvaro där drömmar och desperation föder varandra.
Med Eufori tar en författarikon plats i vår tid – i textens bultande hjärta får läsaren också syn på sig själv.
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Minnen från Italien blev en bok
ROCCO AGOSTINO

AV M A R I A N N E B E N G T S S O N A G O S T I N O • S W E A R O M

F

ör SWEA Roms tidigare ordförande Marianne Bengtsson Agostino
blev pandemin i Italien en källa till fördjupning och reflektion, vilket
ledde fram till boken Kvitter från mitt Italien.

Under pandemin gick det plötsligt upp för
mig att jag har levt här i Italien i nästan ett
halvt sekel. Det var dags att summera och
isoleringen och stillheten blev en hjälp. Här
bröt pandemin ut redan i februari 2020.
Framförallt i norra delen av landet upplevde
man mycket svåra och allvarliga situationer
och det bestämdes på regeringsnivå att hela
landet skulle stängas ner.
Allt stängdes förutom mataffärer, apotek och andra förmedlare av livsviktiga
förnödenheter. Det var enda sättet att få
smittan under kontroll. Under tre månader
fick människor inte lämna sina hem utan
särskild anledning. Jag blev stoppad flera
gånger av karabinjärer när jag var på väg att
handla mat. Då gällde det att kunna motivera skälet till utflykten genom att visa upp
en egenhändigt ifylld och underskriven
blankett från Hälsoministeriet. Rom, liksom andra städer, blev på några dagar helt
tomt. Det var otroligt, ett helt spektakulärt
och öde Rom, som vi kunde beundra enbart
via datorn eller tv:n.
Jag hörde dock till de lyckligt lottade, som
kunde ta pick och pack och flytta ifrån Rom
till Farfa, vårt weekendställe på landsbygden, vilket nu blev vår permanenta bostad.
Här var det gott om utrymme och alla smittohärdar var på avsevärt avstånd. Ensamheten och avsaknaden av vänner och aktiviteter
ledde dessutom till nya upptäckter. Jag började skriva. En skrivarkurs online blev början
till boken Kvitter från mitt Italien.
Den svenska författaren Kim M Kimse-
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lius höll en skrivarkurs på nätet och gav mig
positiv feedback och inspirerade mig att
fortsätta skriva. Så roligt det blev! Minnena
hopades och jag försökte välja det som mest
kunde intressera andra.
Boken börjar med ett kapitel om ”Syster
Bengtsson” på universitetskliniken i Rom
och några dråpliga situationer som utspelade sig där. Bland annat hur jag några år
senare blev anställd som chefssjuksköterska
och hur jag plötsligt, mitt i den varma sommaren och efter nästan tre års prover och intervjuer, fick ett telegram där jag beordrades
infinna mig för att börja den nya tjänsten
redan kl. 08.00 följande morgon. Vissa minnen jag skrivit om rör människor som betytt
mycket för mig, eller särskilda händelser
som husköp och jordbävning.
Skrivandet var och förblev ett spontant
arbete, som växte fram ur minnena. I fokus
var mina barnbarn; det var främst för dem
jag ville berätta. De skulle en dag kunna
läsa något som deras mormor hade varit
med om. De är fortfarande små, fyra pojkar
och så Livia. De bor alla i Sverige; Leonardo
7 och Massimo 5 i Stockholm och Lorenzo
17, Alessandro 11 och Livia 4 i Göteborg.
Mina döttrar är tvåspråkiga och för mig
var det lätt att alltid tala svenska med dem
under uppväxtåren i Rom. För dem har det
varit mer komplicerat. Olika tillfälligheter
förde dem i vuxen ålder till Sverige. De har
två modersmål. Framförallt är det tufft för
barnbarnen i Göteborg. De går i en internationell skola, där all undervisning är på

engelska. Så Livia,
snart 4 år, talar
italienska
med
sina
föräldrar,
svenska på dagis
och engelska med
sina bröder. Livia jobbar för fullt med att separera och tala rent
på varje språk, men det gäller att ha lite
tålamod. Hon var på barnavårdscentralens
hälsokontroll för några månader sedan.
När läkaren tog upp ett mjukisdjur och
frågade vad det var, svarade Livia på sina tre
språk: kossa, mucca och cow.
Kvitter från mitt Italien är en samling
minnen från vardag, sorg och fest i det
Italien jag lever i sedan 1970-talet. Jag har
valt episoder och berättat ur hjärtat om
det som jag har upplevt som sjuksköterska,
som student på universitetet och senare
som lektor där – om speciella människor
och om de olika hemmen i Rom, Sabina
och Kalabrien där jag har bott med min
italienske man. Ibland är mötet mellan mig
som svenska och italiensk kultur i fokus.
Kvittren ligger inbakade i det sköna, vackra
och historiska Italien. Inte alla kvitter är i
kronologisk ordning. De är oberoende av
varandra; man kan läsa ett eller alla tjugosju
om man så önskar. F
E-boken Kvitter från mitt Italien kom
ut på Recito Förlag i november 2021
och finns att köpa hos bokon.se,
bokus.com och adlibris.com.
Om du vill kontakta Marianne
Bengtsson Agostino så når du henne
på: marianneitalia@gmail.com

Näktergalens sång
Av August Strindberg
ur diktsamlingen Ordalek och småkonst 1902

Ih, ih, ih, ih, ih! Var de vi? De var vi!
Vi var de! Voj, oj, oj, oj, oj, oj!
Titta, lullan, lull-lull-lull-lull-lull – var de vi?
Ihih! Titta! lullan; den girar, arrrrrrrrrrr-itz!
Lull-lull-lull-lull-lull-lull! Var de di? Titta!
Sir’u, sir’u, sir’u, sir’u?
Dadda! – Dadda! sjätt, sjätt, sjätt, sjätt, sir’u, sir’u?
Nappen; napp, app, app, app, app, app!
Vit, vit, vit, vit, vit, vit, sir’u lillan!
Tut, tut, tut, tut, tut, tut, sat’n, sat’n, sat’n si!
Lip, lip, lip, lip, lip, lip, ih!
Så, så, så, nä, nä, nä, sa, sa, sa, sa, nå!
Ji, jih, guh, guh, guh, guh, gu’hjälp, dadda aitsch!
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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?
Flera av SWEAs intressegrupper har egna
grupper och konton i sociala medier. Margareta
och Christina berättar om SWEA Art på Facebook
och Instagram.
Margareta Nilson, SWEA Köln/Bonn
SWEA Art startade en sluten
Facebookgrupp för fyra år sedan;
jag har varit administratör för
denna sedan dess. Facebookgruppen har nu cirka 350 medlemmar. Alla Sweor är välkomna!
SWEA Art har även ett
Instagramkonto: @swea.art
Det roligaste med rollen som
administratör är att se alla fina
konstverk som Sweor delar i
Facebookgruppen, antingen i samband med SWEA
Arts utmaningar på olika teman – eller bara spontant.
Speciellt roligt är det när någon säger att hon inte vågat
dela något tidigare och nu gör det för första gången.
Det blir alltid glada och uppmuntrande kommentarer
om de konstverk som presenteras!
Mitt bästa tips när det gäller sociala medier är att
våga presentera dig och din konst! Kommentera också
gärna andras konstverk! Se till att lägga in bra bilder av
dina konstverk, tagna rakt framifrån i bra ljus.

Christina Måneskiöld, SWEA Belgien
Jag har deltagit i arbetet med
SWEA Arts hemsida sedan
SWEA Art startade år 2002.
Jag är tacksam och glad för att
vi har haft fantastiskt duktiga
webbredaktörer från början.
SWEA Arts Instagramkonto
öppnade vi också för cirka fyra år
sedan. Jag ansvarar för den och
vi hjälps åt att uppdatera den.
Det jag uppskattar mest med det arbetet är kontakten
med alla våra medlemmar.
Mitt bästa tips är att regelbundet posta nya
meddelanden.
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LINKEDIN
SWEA INTERNATIONAL
Officiella SWEA-nyheter – följ oss!
SWEA PROFESSIONAL
Sluten grupp för alla Sweor om karriär
och professionell verksamhet.

INSTAGRAM
@sweainternational för löpande
information från SWEA International
och inspiration från olika SWEAavdelningar
@SWEAvm med allt från Världsmötet
@sweasverigemiddagen har uppdateringar inför
Sverigemiddagen

SWEA REDAKTIONSGRUPP
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

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 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 och svenska språket.
www.facebook.com/groups/sweabus
SWEA VÄRLDSMÖTE
Du kan följa SWEA Världsmöte på Facebook.
www.facebook.com/sweavm
SWEA SVERIGEMIDDAGEN
Du kan följa Sverigemiddagen på Facebook.
www.facebook.com/sweasverigemiddagen/

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 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
och delar inlägg från SWEA Professional Blogg. Dela
gärna dina SWEA Professional-erfarenheter här.
www.facebook.com/groups/sweaprofessionalvarlden
SWEAS ANSLAGSTAVLA
Har du upptäckt SWEAs Anslagstavla på Facebook?
Många vill annonsera till sina medsystrar inom
SWEA. 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

Turning Torso i Malmö

37

Hur hittar man rätt i

massagedjungeln?

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

Vad är det för skillnad på olika former av massage egentligen? Hur vet jag vad som är rätt för mig? Och fungerar
det verkligen? Forums Åsa Wallmark ger tips och råd
Säkert har du som jag besökt ett massageställe och funderat över
vilken, av den myriad av behandlingar som erbjuds, som du ska
välja. Det finns många frågor kring massage, men inga enkla svar.
Men vi kan börja med massagens historia för att bena upp det lite.
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som strykningar, knådningar, rytmiska skakningar och slag. Syftet
med svensk massage är att ge avslappning och smärtlindring.

Massage finns omnämnt i kinesiska skrifter redan cirka 2000 år
före vår tideräkning och man tror att det är världens äldsta behandlingsform. Från Kina spreds massagen till Indien, eller om
det var tvärtom; det finns olika teorier om det. På 400-talet före
vår tideräkning var Hippokrates, läkekonstens fader, inne och
nosade på de medicinska effekterna av massage. Även om hans
anatomiska idéer var bristfälliga utifrån dagens kunskapsbank,
så kom han på begrepp som används än idag. Ett uttryck från
honom är: ”Läkaren måste vara duktig på många saker, men särskilt
på att knåda. För knådningen kan binda fast en led som är för lös,
och lösa upp en led som är för stel.” Så tror jag varken någon läkare
eller terapeut skulle uttrycka sig idag!

THAILÄNDSK MASSAGE är en annan massagebehandling
som idag är vanlig världen över och som nog är bekant för alla
som semestrat i Thailand. Det är en uråldrig behandlingsmetod,
som sägs ha kommit till landet tillsammans med indiska munkar
i samband med buddhismens introduktion. Munkarna utvecklade den thailändska medicinen och massage var en del av deras
behandling. Thaimassage utförs utan olja och bygger på olika
rytmiska tryckningar och sträckningar där terapeuten placerar
kroppen i olika yogaliknande positioner för att frigöra spänningar
i leder och muskler. Terapeuten använder händer, armbågar, tummar och fötter för att knåda och sträcka och som klient ligger man
på en madrass på golvet istället för på en brits. För oss stela nordbor
kan thaimassage ibland upplevas som väldigt smärtsam, särskilt
om man blir rädd och spänner sig.

SVENSK MASSAGE är en massageform som utvecklades av PerHenrik Ling under tidigt 1800-tal, samma Ling som även kallas
för gymnastikens och sjukgymnastikens fader. Han och hans
lärljungar utvecklade ett system för massage som utförs på ett
mjukt och lugnt sätt och där terapeuten använder olja. Därför är
kroppsdelen som ska masseras avklädd. Man använder grepp så-

TRIGGERPUNKTSBEHANDLING är ytterligare en behandlingsform som används av olika terapeuter. Den behandlar ömma
punkter i muskler och muskelfästen vilka kan bildas till
följd av att vi rör på oss för lite, har dålig hållning, dålig
arbetsställning eller upplever stress – kort sagt när det blir
obalans i muskler och muskelfästen. Behandlingarna kan

se olika ut, men generellt ges ett tryck mot triggern för att
släppa på spänningen och ge ökad blodgenomströmning.

god kopp choklad? Känner du dig svullen, prova lymfmassage och
se vad som händer.

KOPPNING ELLER CUPPING är en behandlingsform där man
använder ett slags glaskoppar som placeras över det onda området
varpå det bildas ett vakuum som i sin tur gör att det blir en ökad
blodgenomströmning just där. Det finns få vetenskapliga bevis för
att det verkligen fungerar, men antagligen har det en stor placeboeffekt eftersom många uppskattar det.

Forskningen kring massage är bristfällig och även om det finns
studier, så är de för få och spretiga för att man ska kunna dra några
direkta slutsatser om effekterna. Sjuksköterskor som har forskat
på taktil massage på intensivvårdspatienter har dock sett att hjärtfrekvens, andning och blodtryck har sjunkit vid behandling. Man
vet också att beröring är oerhört viktig för människor och ger en
positiv påverkan på stressystemet. Det ger en ökad blodcirkulation
i muskeln, motverkar ärrbildning i en skadad muskel eller sena,
ökar lymfcirkulationen och ger ett allmänt ökat välbefinnande.
Så för att avsluta där vi började, hur hittar man rätt i massagedjungeln? Jag tror att det viktigaste är att du själv vet varför du går
på en behandling. Är det för att få en stunds avkoppling – ja då

IDROTTSMASSAGE är mer kraftfull än vanlig massage och terapeuten har fokus på resultatet av behandlingen för de besvär man
har. I en idrottsmassage kan både triggerpunktsbehandling och
töjningar ingå. För att fokusera på resultatet behöver man också ha
mer kunskap om besväret som personen har.

”Massage finns
omnämnt i kinesiska
skrifter redan cirka
2000 år före vår
tideräkning”

LYMFMASSAGE är en massage som hjälper lymfsystemet att
föra bort överskottsvätska och slaggprodukter ur kroppen. Terapeuten använder strykningar och lätta tryck i lymfflödets riktning. Man jobbar också med andningen då lymfsystemet inte har
någon egen pump utan tar hjälp av diafragman. Inom medicinen
används lymfmassage vid ödem efter exempelvis bröstcancer med
operation av bröst och lymfkörtlar. Lymfmassage används också
flitigt som behandling för viktminskning. Vetenskapligt finns
dock inga bevis för att det hjälper.

kanske du vill ha något lugnt och mjukt med lugn musik. Är du
obekväm med beröring men ändå vill känna den sköna avslappningen som massage ger, så prova exempelvis bambumassage eller hot
stone. Är det för att du har ont någonstans och vill bli av med smärta kanske det är bra att fundera på att gå till någon med erfarenhet
och konsekvenstänk, alltså någon som tar reda på när, var och hur
du har ont. Har du svårt att slappna av kanske inte en helkroppsmassage är för dig, utan du kan börja med något mindre. Kanske
är en fotmassage nog?

Går du in på ett massageinstitut i Stockholm så hittar du behandlingar som hot stone massage, chokladmassage, aromamassage,
ayurveda, svensk, thai, bambu, med mera. Och på ett institut i New
York fann jag bitch massage och geek massage! Utan att vilja trampa
någon massageterapeut på tårna så är min teori att man skapar nya
namn och nya varianter för att fånga intresse hos kunderna. Visst
kan chokladmassage fungera just för dig, men frågan är hur mycket
som är placebo. Med det sagt så ska placebo verkligen inte underskattas. Om det fungerar, så varför inte? Men om man ska välja en
massagebehandling utifrån om den fungerar eller inte, så får man
nog mer gå på känsla. Gillar du aromatiska dofter: kör på aromamassage! Älskar du choklad, varför inte testa och få avsluta med en

Min erfarenhet efter att ha jobbat med patienter är också att om du
har en väldigt ond nacke, som kanske har gjort ont en tid, så kan
nackmassage ge en ännu intensivare värk. Om man istället jobbar
med extremiteter som exempelvis fötter, så kan det ha bättre effekt, då man plockar bort tankarna från det onda och får en skön
upplevelse. För våra tankar kan ställa till med mycken oreda! 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.
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Gravad lax

med hovmästarsås

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

Lax är en riktig klassiker på de svenska högtidernas smörgåsbord och midsommar är
inget undantag. Det här receptet på gravad lax och den tillhörande hovmästarsåsen
kommer från mästaren på svensk husmanskost, Per Morberg.

GRAVAD LAX

HOVMÄSTARSÅS

1 kg lax med skinn

2 msk vardera av senap, strösocker

4 portioner

0,5 dl salt

och röd- eller vitvinsvinäger

1 dl socker

1 dl olja med neutral smak

1,5 tsk vitpeppar

1 krm vitpeppar

2 dl hackad dill

2 krm salt

Laxen ska helst ha varit fryst minst 2
dygn före tillagningen.
Filea fisken och rensa bort alla ben.
Gnid in laxen med en blandning av
socker, salt och peppar.
Ta fram en form och strö ut en tredjedel av dillen i botten.
Lägg den ena filén i formen med
skinnet nedåt och strö över en tredjedel av dillen.
Lägg den andra filén ovanpå med
skinnet uppåt och strö över resten
av dillen.
Täck över med plastfolie eller lägg allt i
en påse, så är det lättare att vända den.
Låt stå i kylskåp i 1-2 dygn. Vänd laxen
flera gånger.
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4 portioner

1 msk hackad dill
Rör ihop senap, socker och vinäger.
Blanda i en liten mängd olja i taget till
önskad konsistens.
Tillsätt salt, peppar och dill. Låt såsen
stå kallt.

AKTUELL KULTUR
från Sverige

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

Couture, brevskrivande, diktläsning, Nelly Sachs rum och teaterpodd. Tips på svensk
kultur som du kan ta del av oavsett var i världen du befinner dig!

Utställningen Kläder & Couture på Textilmuseet i Borås berättar om hur Parismodet inspirerade och omtolkades till kläder för kvinnor i Sverige under 1900-talet.
Utställningen pågår fram till hösten 2024 och mycket av materialet är tillgängligt
online.
https://kladercouture.velumi.site/

ANNIKA CROSS

Designresa på Textilmuseet

Postmuseets digitala utställningar

ULF MICHAL

Kungliga posthuset i Gamla stan i Stockholm har varit postens lokaler i över 300
år. I Postmuseets digitala utställningar finns en mängd information om bland annat
den historiska byggnaden och vad som skett där under århundradena. Andra utställningar handlar om brevlådor och om brevskrivande.
www.postmuseum.se/utstallningar/

Hemmakultur i kortformat

SVT

Vi behöver kultur och vi behöver hopp, konstaterar SVT i serien Hemmakultur. I ett par av de endast minuterlånga avsnitten hör vi till exempel skådespelerskan Nour El-Refai läsa en dikt av Nelly Sachs samt skådespelerskan Louise Peterhoff läsa en dikt av Burcu Sahin. Andra avsnitt handlar om konst och
dans. Serien kan ses i hela världen.
www.svtplay.se/hemmakultur

Virtuellt besök på Kungliga biblioteket
HOLGER ELLGAARD

Kungliga biblioteket används kanske mest vid forskning, men byggnaden vid Humlegården i Stockholm har faktiskt flera utställningar och några av dem är även tillgängliga virtuellt. Du kan till exempel besöka både läsesalarna och de underjordiska
magasinen via datorn. Om du surfar dit, missa inte den Nobelprisbelönade poeten
Nelly Sachs rum, som donerades till Kungliga biblioteket 1970.
www.kb.se/besok-och-anvand/visningar-och-studiebesok.html

I Dramatenpodden kan du ta del av scensamtal och intervjuer om konstens mening och vardag. Till exempel samtalar dramatikern och författaren Sara Stridsberg med skådespelerskan Rebecka Hemse om skapandets processer och om
känslan mellan scen och salong. I ett annat avsnitt berättar regissören Farnaz
Arbabi om den klassiska musikalen Cabaret och om Weimar-tidens Berlin, där
den utspelar sig.
www.dramaten.se/dramatenpodden

DRAMATEN

Dramaten som podd
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SWEOR SVARAR PÅ

Tre snabba frågor
När gick du med i SWEA och vilka
aktiviteter uppskattar du mest?
Vilken svensk tradition eller mat tycker
du bäst om?
Vad har du för planer till sommaren?

Dalila Fransson
SWEA Toronto
Jag gick med i SWEA i år efter att
ha bott i Kanada i tre år, och jag är så
glad att jag gjorde det, för jag har redan lärt känna helt fantastiska kvinnor! Jag uppskattar den gemenskap
som SWEA bidrar med och den
förståelse vi alla har för varandra,
speciellt uppskattar jag de aktiviteter
där vi ses över mat och dryck.
Jag älskar midsommarafton! Jag firade ofta midsommar på
Öland och det är något jag verkligen saknar. När det gäller svensk
mat så tycker jag bäst om Toast Skagen, stuvade makaroner med
köttbullar och panerad fisk med romsås och kokt potatis. Inte att
förglömma oxfilé-pizza med bearnaisesås!
Jag hade velat åka till Sverige i sommar eftersom jag inte har
varit ”hemma” sedan jag flyttade för tre år sedan. Men jag kommer
i stället att jobba hela sommaren och spara semestern till i höst, då
jag gifter mig.

Sara Salva
SWEA Austin
Jag blev medlem i SWEA 2015 och
tycker att vi har många härliga aktiviteter. Om jag måste välja en eller
två, så får det nog bli den ärtsoppa
med pannkakor-kväll, som vi har
varje höst. Dessutom har vi i år startat
upp en syjunta, som träffas en gång i
månaden, och det känns väldigt kul!
Min svenska matfavorit är grönkålssoppa på julafton! Jag växte
upp med att alltid äta grönkålssoppa på just julafton och det är
något som verkligen sitter i fortfarande. Jag älskar julen och allt
som hör den till, men den känns inte komplett utan soppan.
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Jag ser mycket fram emot VM i Florida i slutet på april. Sommaren kommer nog att bli mest jobb, men jag planerar att åka hem
till Göteborg en sväng i september-oktober.

Liselott Ygemar
SWEA Oslo
Jag är medlem i SWEA Oslo sedan
1993. Det bästa med SWEA är först
och främst alla trevliga aktiviteter och
gemenskapen lokalt men också det
fantastiska nätverket och träffarna
globalt. Mitt egenkomponerade standarduttryck är: “SWEA är världens
bästa damklubb”!
Jag är väldigt svag för semlor. Smaskar lätt i mig en nästan utan
att tugga men kan också njuta den i en djup tallrik med kanel och
mjölk; alltså hetvägg.
Det jag ser mest fram emot är att vara ”hemma” hela sommaren
i mitt hus i Dalarna. Det ska också bli kul att resa till Barcelona i
oktober, på VEMAs regionmöte.

Cecilia Wettstam
SWEA Malmö
När jag bodde i Moskva mellan
2011 och 2014, gick jag direkt med
i SWEA som IT-ansvarig. Nu är
jag medlem i SWEA Malmö och
är gärna med när vi har afterwork.
Jag hade gärna varit med på promenader i Malmö med omnejd, men
promenerar så mycket med hunden
så det har inte blivit av. Jag ska försöka ordna en aktivitet med golf
på vår närmaste golfklubb i vår eller i sommar
I en gammal intervju läste jag att jag saknade lakritsfudge när

jag bodde utomlands. Det har länge varit mitt favoritgodis.
Jag driver ett B&B, Minnesberg Bed & Breakfast, mellan
Trelleborg och Svedala. På sommaren är det högsäsong och
hela juli och minst halva augusti brukar det vara fullbokat, så
då tar jag hand om gästerna. Men jag ser också till att göra
små, korta utflykter till stranden eller golfbanan. I år har
vi tagit en vecka ledigt i juni för att vara i vår sommarstuga
på ostkusten i Småland. Då kommer vi även att passa vårt
barnbarn på två år. Det blir en spännande vecka när han ska
få åka båt för första gången. Kanske hittar vi några blåbär i
skogen! I augusti gifter sig vår dotter, så då är det fullt upp
med bröllop.

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

Rebecka Hellbergh
SWEA Washington DC
Jag gick med i SWEA ganska
nyligen, omkring oktober 2021,
strax efter jag flyttat till Washington DC. Även om jag ännu inte
hunnit vara med på så mycket
aktiviteter så måste jag säga att
mina favoriter har varit de aktiviteter där man får ses, umgås
och får ett inslag av den svenska kulturen i en amerikansk
miljö, som glöggeventet följt av ett luciafirande.
Julen är min favorit! Det är något magiskt med den
högtiden och all stämning som råder runt omkring. Min
favoritmat från Sverige måste nog ändå vara våra klassiska
pannkakor och leverpastej (fast inte i kombination, fniss)!
Till sommaren kommer jag göra praktik hos Volvo Group
Truck Operations i Pennsylvania. Det ska bli superspännande att pröva min erfarenhet och kunskap i ett amerikanskt sammanhang, även om det helt klart är pirrigt! Utöver
det ska jag tillsammans med min partner och vår hund försöka ta oss på lite fler bilturer runt i USA för att upptäcka mer,
vilket vi ser fram emot! F

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

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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Nästa nummer av

FORUM

kommer ut i slutet av augusti!
Har du idéer och förslag på innehåll till kommande nummer?
Vill du skriva om aktiviteter inom din avdelning eller
om dina erfarenheter som utlandssvensk?
Eller vill du skriva om svensk kultur,
eller om svenska språket?
Vi vill gärna höra dina tankar och förslag till Forum!
Hör av dig till redaktionen: editor@swea.org
Sista dag att skicka in texter och bilder till Forum nr 3:2022
är den 15 juni!

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

