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Om SWEA-aktivitet

Swedish Women’s Educational Association
(SWEA) är en global ideel förening för 
svenska och svensktalande kvinnor som är 
eller har varit bosatta utomlands. Genom 
att samla Sweor kring vårt gemensamma 
språk,  vårt svenska ursprung och kulturarv 
blir  SWEA både en träff punkt och ett skydd-
snät med länkar över hela världen som för 
livet utomlands lättare och ger stöd vid ut-
fl yttning och återkomst till Sverige. 

SWEAs syfte är att värna om det svenska
språket, stödja och sprida kännedom om 
svensk kultur och svenska traditioner, 
förmedla personliga och professionella
kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor
emellan över hela världen. SWEA stöder 
utbildning genom stipendier samt olika 
projekt med svensk anknytning. Idag har
SWEA cirka 8000 medlemmar i 77 lokal-
föreningar i 35 länder på fem kontinenter. 

För mer information, se www. Swea.org. 

Medlemsavgiften är $51 per år. För 
medlemsansökan i Washington-området, 
vänligen kontakta SWEADC.Members@
gmail.com

Kära Sweor,

Tänk att jag nu är inne på mitt andra år som ordförande för SWEA Washington 
DC. Vilken ära!  Detta år började precis lika otroligt som förra året: En ny styrelse 
valdes in på årsmötet som hölls på ambassadörsresidenset – där förstås vår egna 
Swea Eva Hafström återigen var en fantastisk värdinna. Tyvärr betydde detta också 
att vi sade farväl till Malin - medlemsansvarig, Marie – SWEA-bladsredaktör och 
Lotta – programansvarig. Malin och Marie är fortfarande kvar i sta’n, medan Lotta 
fjällvandrar i sex månader och sedan fl yttar för gott…… Stort SWEA-tack för allt ni 
gjort, vi kommer att sakna er!

Däremot är det med stor glädje vi hälsar Barbro Görtzen – medlemsansvarig, Ga-
briella Boston – SWEA-bladsredaktör och Ann-Sofi e Cox och Lena Brisland – pro-
gramansvariga, välkomna! Återigen har valkommittén lyckats identifi era en ypper-
lig styrelse, i vilken Annelie har fått en ny roll som vice ordförande 
och håller i veckoutskicken, som ni får varje fredag, medan Mar-
tina nu är i programkommittén. Jag vill också nämna att vi givet-
vis är mycket tacksamma att vi får behålla Monica – kassör, Tina 
– sekreterare, Melissa – webbansvarig, Pernilla – PR-ansvarig och 
Evalena – programansvarig i styrelsen.

Jag måste varmt tacka er alla för att jag fi ck åka till världsmötet 
2011 som representant för Washington DC. Detta år hölls det i 
Kuala Lumpur, Malaysia. Det var en härlig resa och en otrolig ener-
giinjektion. Vilken fantastisk känsla det är att vara med i en organi-
sation som består av 7.500 kvinnor, i 35 länder, i 75 avdelningar, 
som varje år delar ut $200.000 i donationer och stipendier samti-
digt som vi främjar svensk kultur. Detta var ett kombinerat region- och världsmöte, 
vilket betyder att det inte blir något regionmöte i höst. Men 2012 blir det dags för 
regionmöten igen och då  hoppas jag verkligen att ni kommer till “vårt” regionmöte 
i Philadelphia i oktober. Världsmötet 2013 kommer att bli i Rimini, Italien, och oav-
sett om jag då är med i styrelsen eller ej, kommer jag att åka dit! Det är som sagt en 
oförglömlig upplevelse. (Och så mycket bättre och mindre stressigt än när man är 
med i organisationskommittén som när världsmötet hölls i DC förra gången...)

Var det inte intressant att höra vår pressekreterare, Gabriella Augustsson, tala på 
Ärtsoppan i mars? Nu ser vi fram emot att delta i Race for the Cure den 4:e juni. 
SWEA har ett eget lag så kontakta Ann-Sofi e om ni vill vara med! I år kommer 
SWEA Washington DC att hålla i  Jenny Lind-konserten den 28:e juni på St. Colum-
bas kyrka. Vi kommer då också att presentera årets stipendiater. Vi behöver givetvis 
hjälp, så kontakta någon i programgruppen om ni är här och kan hjälpa till.

Filmklubben fortsätter med sitt fasta program och visar svenska fi lmer en tors-
dag varje månad. Vi fortsätter också med våra ”happy hour” evenemang en gång 
i månaden –  läs utskicken noga för att ta reda på vilken trevlig restaurang-bar vi 
träffas på härnäst. Biblioteket i House of Sweden är öppet den första lördagen varje 
månad.

Som ni vet fyller vi 30 år i år och programkommittén jobbar just nu med att planera 
hur vi ska fi ra detta i höst. Detaljer kommer att skickas ut mycket snart om detta 
festliga evenemang!

Jag hoppas att ni alla fått er medlemsmatrikel som är härligt limegrön – den kom-
mer inte bort i första taget. Washington DC är så fantastiskt på våren, så passa på 
och njut nu.

Jag hoppas att vi ses på nästa SWEA-aktivitet!

Cecilia  

H
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ORDFÖRANDE: Cecilia Browning
 Uppvuxen i Stockholm. Civilekonom. 
Har tre vuxna barn. Arbetar på House 
of Sweden i Washington. Har tidigare 
jobbat på Ericsson, Price Waterhouse och 
Sveriges Ambassad. Har bott på Irland, 
i Hong Kong och Singapore samt i Con-
necticut och Virginia. Har precis fl yttat in 
till Washington och trivs utmärkt. 

KASSÖR: Monica Anderson 
Född i Helsingborg och uppvuxen i Göte-
borg. Har bott i USA i många år fram-
förallt i Tallahassee, Florida. Har tre vuxna 
barn och fyra barnbarn. Två barnbarn 
bor i Washington och dem hjälper jag 
ta hand om. Jag är också med i Svenska 
Kyrkan och bland mina intressen räknar 
jag trädgård, natur och handarbete. 

PROGRAMANSVARIG: Evalena Raymer 
Ursprungligen från Stockholm och drog 
fl yttlasset över Atlanten för nästan två år 
sedan med min man som är amerikan.

PR-ANSVARIG: Pernilla Jonsson
Skånetös som hittade Hawaii på kartan 
för ett dussin år sedan. Innan Washing-
ton stannade jag till i Colorado i fyra års 
tid. Men karriären sade till mig att fl ytta 
till huvudstaden år 2004 och sedan dess 
arbetar och bor jag här. 

PROGRAMANSVARIG: Annelie Landgren  
Född och uppvuxen utanför Göteborg. 
Bodde även i Stockholm och Lund där jag 
studerade. Har två barn och man. Jobbar 
på the National Cancer Institute och bor i 
Rockville. 

MEDLEMSANSVARIG: Barbro Görtzen 
Född och uppvuxen i Norrköping; 
fl yttade till Stockholm efter gymnasiet. 
Har även bott på Cypern och i Holland. 
Har varit verksam som ekonom inom 
sport- och konfektionsbranschen. Har en 
son som är  bosatt i  London tillsammans 
med hustru och liten son.

PROGRAMANSVARIG: Ann-Sofi e Cox
Född och uppvuxen i Nacka utanför 
Stockholm. Kom till USA som 19-åring, 
direkt efter gymnasiet. Var nyfi ken på 
USA och valde därför att fl ugga ett år 
på amerikanskt college. Ett år visade sig 
inte vara tillräckligt och nu har det gått 
13 år. Numera gift med en amerikan och 
jobbar inom Human Resources på IKEA. 
Bor i Crofton, MD.

SEKRETERARE: Tina Grubb
Bor i Washington sedan några år tillbaka 
då min man fått en tjänst här i Washing-
ton efter sex år i Haag. Där var jag också 
engagerad i SWEA. 

PROGRAMANSVARIG: Lena Brisland
Född i Dalarna. Flyttade som barn till 
Stockholm. Flyttade till Italien i början av 
90-talet och gifte mig med en amerikan. 
Bodde även i Tyskland i två år innan vi 
fl yttade till USA 1997. Bor numer i An-
napolis med ny karl och två katter. 

WEBBREDAKTÖR: Melissa Cressey
Född i Tuscon, Arizona och har en ameri-
kansk pappa och svensk mamma. Är en 
stolt norrlänning som tillbringat mycket 
av ungdomen i Piteå. Har aldrig kunnat 
bestämma mig om USA eller Sverige är 
hemma och har fl yttat fram och tillbaka 
under årens lopp. Bor dock sedan några 
år tillbaka i Washington.

SWEABLADSREDAKTÖR: Gabriella Boston
Född och uppvuxen i Stockholm. Flyttade 
till USA i slutet av 90-talet. Jobbade i femton 
år som reporter och är numera PR-consult 
och yoga/fi tness-instruktör. Har tre barn och 
amerikansk man. Bor och arbetar Washington. 

VICE ORDFÖRANDE: Martina Novak 
Född och uppvuxen i Lund men har även 
bott i Göteborg och i Munchen före fl yt-
ten över till Washington med amerikansk 
fästman sedan drygt fem år tillbaka. 
Bor och arbetar i Washington och trivs 
väldigt bra. 
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Washingtonområdet har mycket att 
erbjuda, vad beträffar sevärdheter, 
natur, restauranger och aktiviteter 
med mera. SWEA-Bladet frågade 
några SWEA-medlemmar om deras 
favoritställen och favoritplatser i och 
omkring den amerikanska huvudst-
aden, och här är resulatet. 
~Susanna Michelsen, text och bild

ANN-SOFIE COX
    Wades Point Inn on the Bay är ”mitt smul-
tronställe” i Washingtonområdet. Jag åkte 
dit med min man förra året för att fi ra vår 
första ”wedding anniversary” och blev helt 
förälskad i platsen. 
     Wades Point Inn ligger fantastiskt vack-
ert, precis intill vattnet vid Marylands East-
ern Shore, och har funnits sedan 1700-talet. 
Ägorna är så välbevarade att det känns som 
om tiden har stått stilla.
     Vi ägnade dagarna åt att läsa i solstolen, 
ta en promenad i den vackra naturen, eller 
ta en tupplur i hängmattan. Ingen TV, ingen 
musik, bara ljudet av naturen och vågorna 
som skvalpar in mot strandkanten och den 
svalkande brisen från kusten.
     Jag har aldrig känt mig så avslappad och 
stressfri som under de dagar vi vistades där. 
Vi kommer defi nitivt tillbaka för att fi ra vår 
andra bröllopsdag, och förhoppningsvis 
många fl er därefter.  F

EVA LAMB
     Eva Lamb väljer C & O Canal vid Po-
tomac-fl oden.
     Det är lugnt och fridfullt och utan bil-
trafi k, och som att befi nna sig i en park. Folk 
kommer hit för att promenera eller jogga. 
Under helgerna är det många besökare här, 
men veckodagarna är lugna. Och det tar 
bara några minuter att köra hit från mitt 
hem i Potomac, säger Eva. F

Wades Point Inn on the Bay ligger vid Chespeake 
Bay, cirka två timmar från Washington, D.C. 

Ann-Sofi e Cox vid Marylands Eastern Shore.

Eva Lamb med sin Berner Sennen-hund Björn.

Mitt SmultronställeMitt Smultronställe

Eastern 
Shore

C&O 
Canal

Sweornas favoritställen 
i Washingtonområdet
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W
V

W
INGRID BEACH

    Mitt Smultronställe i Washington är 
Georgetown, där jag bor. Det är ett mysigt 
område (man får inte känslan av att be-
fi nna sig i en storstad) med äldre hus och 
spår från kolonialtiden. Det är även mycket 
naturskönt.  
 Det är också nära till Kennedy Center, 
olika muséer och nöjesetablissemang – och 
inte minst House of Sweden!
    Ingrid Beach påpekar att många vänner 
och släktingar besöker henne i Washington, 
och att det därför är trevligt att ha en stor 
bostad, där hon kan ta emot gäster.
 Hon vill också nämna en annan favorit-
plats utanför Washington: Ljusterö i Stock-
holms skärgård, som hon besöker sommar-
tid:
     -Jag är mycket förtjust i den svenska na-
turen, svensk skog, björkar och vildblom-
mor. Det är himmelriket för mig.
  

LENA SKANBY
     Leopold’s Kafe i Georgetown är ett av 
mina favoritställen. Stället har ett speciellt 
lugn över sig, utan stress och biltrafi k, vilket 
är en fördel. En tilltalande och mysig mötes-
plats, med god mat och europeisk kafékäns-
la, något som annars kan vara svårt att fi nna 
i Washington. F

Leopold’s Kafe

Ingrid Beach uppskattar idylliska Georgetown, med sina charmiga hus 
och vackra naturomgivningar.

Georgetown

W
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KATE NOVAK
 Dumbarton Oaks i Georgetown är ett 
verkligt favoritställe, berättar Kate Novak.
 År 1920 köpte Robert och Mildred 
Bliss en Georgetown-egendom, som de gav 
namnet Dumbarton Oaks. Deras om-
byggnad av bostadshuset samt skapandet 
av trädgården leddes av landskapsarkitek-
ten Beatrix Farrand. 
 Robert Bliss var diplomat, och under 
en tid amerikansk ambassadör i Sverige. 
1940 donerade paret Bliss egendomen med 
trädgård till Harvard University.
 -Dumbarton Oaks är en av de vackraste 
trädgårdarna i USA – ett väl uttänkt para-
dis – med fantastiska blommor och växter 
och vackra gräsmattor. 
 -Det är en oas mitt i stan, av fridfullhet, 
skönhet och fägring. En trädgård som kon-
stant bjuder på färger, dofter, vyer utöver 
egendomen, och som ger tid att refl ektera 
och tänka, och där man kan njuta av att 
vara i harmoni med naturen, säger Kate 
Novak.

Dumbarton  Oaks



En varm och behaglig torsdagskväll i början av 
mars träffades Sweor med gäster på en ny stilig lo-
kal i Alexandria för att avnjuta hemlagad ärtsoppa 
med punsch tillsammans.
 Årets talare var Gabriella Augustsson, som 
är pressekreterare på Svenska Ambassaden.  Ga-
briella höll ett intresseväckande tal om sitt arbete 
och ambassadens aktiviteter.  Hon berättade även 
engagerat om “Fabric of Life”, en ny utställning på 
House of Sweden. Utställningen skildrar modernt 
liv och visar bland annat hur olika produkter och 
tjänster kan hjälpa såväl ungdomar som pension-
ärer.
 Gott och mycket trevligt hade alla närvarande: 
Runt 60 Sweor med gäster.  Programgruppen valde 
att göra hemlagad ärtsoppa i år igen.  Receptet kom 
från vår kära före detta programgruppsmedlem 
Annelie Landgren.  Vi lagade ärtsoppan i omgån-
gar och förra årets kock, Annelie, hade även hon ett 
slevtag med i matlagningen.
Vi tillagade ärtorna med timjan, mejram, nejlika 
samt lagerbärsblad. Smakade ljuvligt. Vi valde att 
ha traditionell purjolök, senap samt hackad skinka 
vid sidan om som tillbehör.  De fl esta av våra ingre-
dienser fann vi på IKEA – ärtorna, osten, knäcke-
brödet, senapen och givetvis de goda pannkakorna 
med sylt och grädde.
Med tid och dryck fylldes så småningom lokalen 
med snapsvisor och mingel.  Evenemanget blev 
lyckat och uppskattat och jag tror att vi alla i den 
nya programgruppen pustade ut över ett första väl-
lyckat resultat. F

Skäl att festa: 
Ärtsoppa, punsch, SWEA-samvaro

Bilder: Martina Novak, Lena Brisland, Ann-So-
fi e Cox och Evalena Rayner agerade ärtsoppe-
kockar (överst), Gabriella Augustsson och Cecilia 
Browning (mitten), Madeleine Selster Simon och 
Jacob Luque (nederst). 
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Se även veckoutskicken för detaljerad information 
om SWEAs olika evenemang och utfl ykter.
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04 Race for the Cure
15 Happy Hour I Virgina
17 IKEA Midsommarbuff é
TBD  Midsommarfi rande
28  Jenny Lindh Konsert, 
 19:00 i St. Columba´s Episcopal Church

JUNI

24 Utfl ykt till The Gallery By The River och vackra  
 St. Michael´s på Maryland´s Eastern Shore.

AUGUSTI

SVT World – nu i USA!
Nu kan du se Sveriges Televisions utlandskanal SVT World
via IPTV-nät (digital-tv via internet) i hela Nordamerika. 

Du får nyheter och fakta. Musik, sport och natur. Barn- 
och nöjesprogram. Drama, debatter och kultur – dygnet
runt och året om!

För närmare information se: svt.se/svtworld
och för abonnemang: www.connova.sesvt.se/svtworld

Nu även i 

Nordamerika!

TBD  SWEAs årliga kräftskiva

SEPTEMBER

TBD SWEA DCs 30-årsjubileumsfest Helgutfl ykt  
 till Luray Caverns i Luray, Virginia

OKTOBER

KALENDER



Svensk tårta i blå-gult med blåbär och persikor

Detta recept kan lätt dubblas för gäster till Nationaldagen 
eller för Midsommarfi rande, använd då gärna en avlång 
form för den rätta fl aggkänslan.

[I stället för blåbär använd t.ex. blackberries och istället för
persikor mandarin klyftor eller hackad ananas]

    Skölj 1 (2) kartonger blåbär och låt rinna av i ett durkslag, 
lägg att torka på hushållspapper

    Töm av spadet från persikorna och låt dem rinna av i ett
durkslag, hacka fi nt

J9I

Svensk tårta med blåbär, persikor
Perfekt till Nationaldagen eller Midsommar

Suzanne Edam

Snart är det dags för National-
dags- och Midsommarfi rande
och vi föreslår att festbordet 
- bland sill, nypotatis och gräddfi l 
- även kan 
innehålla denna blå-gula tårta 
- lika full av färska smaker som 
nationalstolthet. God bakning 
och smaklig måltid! 

SWEAbladetU
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Fresh New Decor for spring?
Gifts for Moms?
Gifts for Dads?
Gifts for Brides?

Have a seat !

SVEA
Antiques & Accessories

17 S. Madison Street, Middleburg, VA 20117
540-687-5135

Swedish Antiques, Crystal, Pewter, Books, and Home Accents

Just around the corner down Madison Street
in the capital of hunt country

   Ta ut alla äggen en timme innan bakningen och dela två (fyra) 
ägg för vaniljkrämen och spara äggvitorna i kylskåpet till något 
annat projekt

Botten

Smörj en rund form med avtagbara kanter (alt. en rektangulär 
vanlig lasagne form) med kallt smör och bröa ordenligt

Smält 50 g. (100 g =1 stick) smör
Vispa 2 (4) ägg med 2 (4) dl. socker
Blanda ned 3 (6) dl. mjöl blandat med 1 ½ (3) tsk. bakpulver
Tillsätt 1 (2) dl. 2% mjölk i smöret och blanda ned allt i smeten

Baka i 175 C 350 F i ca 40 minuter (50 minuter, för den större 
formen, men kolla efter 40 minuter beroende på din ugn)

Vaniljkrämen

I en tjockbottnad kastrull, blanda alla ingredienser utom
vaniljsockret och sjud långsamt under svag värme tills krämen
tjocknar, VISPA hela tiden, annars fastnar det i botten och 
bränns.

1 (2) dl. vispgrädde
1 (2) dl. mjölk - 2%
2 (4) äggulor
1 (2) msk potatismjöl
1 (2) msk socker

När krämen tjocknat, ta av den från värmen och låt kallna i vat-
ten bad om det är bråttom

Vispa ned  2 (4) tsk vanlijsocker när krämen är helt kall

Tårtan

Dela kakbotten i två lager
Lägg vaniljkräm mellan bottnarna lägg på locket och ställ kallt
Vispa 2-3  (4-5) dl. vispgrädde med lite socker tills den är fast
Bred ut grädden runt hela tårtan så att den är helt täckt

Lägg persikorna i ett gult kors precis som på svenska fl aggan
Lägg ut blåbären i fyra fält

Smaklig måltid! F



Vår skola startades under 1970-talet av föräldrar som ville 
bibehålla sina barns svenska tills de återvände till Sverige.  
Det var då mer osannolikt att familjen stannade kvar i USA. 
Sedan dess har bilden ändrats märkbart. Genom relativt bil-
liga fl ygresor och förenklad telefoni är avståndet kroppsligt 
och själsligt mellan länderna betydligt kortare – familjer bil-
das tvärs över Atlanten och bosätter sig  lika 
gärna här som i Sverige. För vår skull betyder 
det att många familjer på vår skola aldrig har 
bott eller vistats i Sverige under någon län-
gre tid. De har alltså inte levt i den svenska 
språkkulturen och svenskan blir ett nästan 
helt främmande språk – trots att en förälder 
är svensk.
 Därmed framstod behovet av nybörjars-
venska hos en del familjer och de vände sig 
därför till oss med en önskan om att vi skulle 
skapa en nybörjarklass. De behövde en struk-
tur och inledande ”knuff ” för att ta hand om 
svenska språket hemma. Detta var givet-
vis inte något som ingick i vår ursprungliga 
plan. Vi tvekade eftersom våra bidrag från 
Skolverket bara stöder undervisning i kompletterande sven-
ska, där hemspråket i huvudsak är svenska. Lösningen blev att 
helsubventionera nybörjarsvenskan från skolans sida genom 
att fi nna resurser genom olika aktiviteter. Vi betecknar också 
detta år som ett försöksår och vi har kontinuerligt provat oss 
fram för att fi nna den rätta tråden. Inledningsvis, siktade vi på 
äldre elever med välgrundade läs- och skrivfärdigheter, men 
gruppen vi började med förra hösten blev ganska blandad 
åldersmässigt.
 Svenska Skolan för Barn anställde Christina Lazdins för 
att leda den här verksamheten, därför att hon hade en stor er-
farenhet av att undervisa svenska som ett nytt språk. Tidigare 
undervisade hon på den Svenska Skolan i deras vuxenunder-
visning. Den erfarenheten borgade för en god överblick av ut-
maningarna i språket och behovet av uppfi nningsrikedom.
 Med endast två och en halv timme varje lördagsmorgon 
har vi koncentrerat oss på de grundläggande aspekterna som 
att kunna tala om saker och beskriva dem. Repetition genom 
bilder, lekar och läsning har givit eleverna självförtroende att 
använda språket och våra föräldrar har rapporterat hur myck-
et mer villiga barnen är att hemma använda de nyförvärvade 
färdigheterna. Undervisningen är inte bara på svenska, och 
det vore inte möjligt med de elever vi har, deras förkunskaper 
och den korta tid vi har till vårt förfogande. Men den ger föräl-
drar startpunkter och en karta för fortsatt arbete hemma och 

det är främst det vi vill åstadkomma.
 För de elever som har börjat skriva och läsa i sin amerikanska 
skola betonas framför allt skillnaderna i vokalernas uttal och an-
vändning. Där betonar Christina att :” ...de började med att läsa 
och skriva mycket enkla svenska ord och enkel text. Vokalerna å, 
ä, ö måste både igenkännas och förstås, att kunna höra skillnaden 

på dem. “Å och ä” ihopblandas ofta med engel-
skt “a”, liksom “ö” med engelskt “o”.
  Christina försöker även ge lite av ety-
mologi och beskriver nedan en lektion nyligen: 
”Barnen ges också lite historia bakom ord eller 
jämförelser med andra ord och likheter, det är 
liksom en teknik att minnas namnet på nya 
saker genom ordassociationer. T.ex. i lördags 
lärde de sig ordet “linjal”. De förstod logiken av 
ordet när jag beskrev att man “gör en linje med 
en linjal” och att det är mer logiskt än engels-
kan där ordet kallas “ruler” vs “drawing a line”.  
De noterade hur line, linje och linjal hör ihop.” 
Lektionerna går således fram och tillbaka mel-
lan praktik, etymologi (på en enkel nivå), sam-
tal, ordlekar och enkla skrivövningar.

 Det åligger föräldrarna väldigt mycket att fortsätta pratet 
hemma, på väg till skolan, i affären och när man t.ex. skriver 
julkort. Men allt detta lyckas endast när svenskan är en angelä-
gen sak för familjen – men så är det ju med all inlärning, vare sig 
det rör sig om den vanliga skolan, idrottslaget eller pianolektion-
erna. Och ibland är en paus i inlärningen viktigare än att, bild-
ligt uttryckt, fortsätta att pulsa fram igenom ett snötäcke som är 
alltför djupt för de korta benen. Mognad, målmedvetenhet samt  
ren uthållighet är också viktiga egenskaper. Vi har haft elever 
som tagit en paus i studierna och sedan kommit tillbaka efter en 
termin eller ett år och satsat helhjärtat och framgångsrikt på in-
lärningen.
 Vår förhoppning är att eleverna i nybörjarklassen kan börja i 
de vanliga klasserna till hösten och fortsätta där, kanske med lite 
extrastöd i början. Vi hoppas att svenskan kan komma att kännas 
som en tillgång, något att vara stolt över. Och med stolthet menar 
jag inte svensk stolthet á la Karl XII, utan just det att man känner 
en inre styrka av tillhörighet. Och framför allt - vilket all språkin-
lärning skall leda till – att man kan se världen ur en ny synvinkel 
och med nya nyanser.
 Det fi nns mycket mer att säga om den här kursen, men 
utrymmet tränger och tiden tryter. F

Nya familjetrender ökar språkbehov
Svenska Skolan för Barn inleder nybörjarsvenska

Tove A. Elfström
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Vart fjärde år arrangeras en världscoutjamboree och i år äger 
The 22nd World Scout Jamboree Sweden rum i Rinkaby utan-
för Kristianstad i Skåne mellan den 27 juli och 7 augusti. Lägret 
kommer att ha runt 38 000 scouter från hela världen varav  6 
000 är funktionärer i det internationella serviceteamet.
 SWEA International är med och sponsrar lägret och då 
passade det bra, när en scoutavdelning i Great Falls kontaktade 
oss i SWEA Washington. Deras önskan var att någon från oss 
skulle kunna komma ut till dem och berätta lite 
om Sverige och kanske lära dem några fraser 
på svenska. Eftersom jag har varit aktiv 
scout i nästan hela mitt liv, nappade jag 
direkt och bad dessutom min man, 
som också varit scout, följa med och 
även ta lite bilder.
 Den 27 mars strålade vi sam-
man med 35 pojkscouter, deras 
ledare och en hel del föräldrar. De 
hade samlats för en sista genomgång 
inför den långa och spännande resan 
till Sverige. Jag hade bett att få lite 
frågor i förväg, dels för att vi inte hade 
fått så mycket tid till förfogande under 
mötet och dels för att jag misstänkte att 
pojkarna kanske inte skulle vara så talföra. 
Och det stämde väl till viss del. Det var nämligen 
föräldrarna, som hade mest att fråga om när det gällde Sverige. 
Vi hade lätt kunnat prata ett par timmar, tror jag. 
 Vad killarna ville veta?  Jo, här är ett par exempel: Vad gör 
svenskarna på fritiden? Varför är den svenska fl aggan gul och 
blå? Hur är vädret i Sverige i slutet av juli? Vilka sporter är 
populärast? Hur ser det svenska skolsystemet ut? Osv,  osv. Som 
ni förstår var det mycket inspirerande att berätta om Sverige. 
Jag hade dessutom lite information om själva lägerplatsen att 
komma med och visade även lite bilder. 2001 hölls nämligen ett 
mycket stort scoutläger där, ”bara” 24 000 deltagare, och jag var 
där med min scoutkår från Sätra i Stockholm.
 Den 28 maj arrangeras det en träff för scouter, Interna-
tional Scouting Day, på svenska ambassaden, där det kommer 
att fi nnas information om Sverige, jamboreen och internationell 
scouting överhuvud taget. Jag har fått äran att få vara med som 
föreläsare och/eller instruktör. I nästa nummer av SWEAbladet 
hoppas vi få med en artikel skriven av scoutavdelningen Troop 
70005, där de berättar om sina erfarenheter från besöket i 
Sverige. F

Amerikanska scouter på väg till Skåne

Barbro Görtzen
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Bilder: Scoutemblem från 22nd World Jamboree 
som kommer äga run 27 juli till 7 augusti 
(vänster), scouter från Troop 70005 lyssnar 
på detaljer om Sverigeresan (överst), 
antikt scoutvykort från Sverige (nederst). 



Oj vad kul det var att vara med på ett SWEA världsmöte utan att 
vara med i organisationskommittén! I höstas deltog  jag i mitt första 
regionmöte utanför Washington DC, och nu var det dags för mitt 
första världsmöte utanför Washington DC. Det behövde ju kanske 
inte vara på andra sidan världen för att vara kul, 
men denna gång var det i Kuala Lumpur, Ma-
laysia. Det var ett heldagsprogram i dagarna tre, 
från frukost klockan 8:00, konferens-föredrag 
med avbrott för lunch för att fortsätta till 17:00 
ibland senare. Och sedan fantastiska middagar/
mottagningar förstås!
 Som ni förstår var det en otroligt lång fl y-
gresa. Jag började min resa med att privat besö-
ka Hongkong och Singapore (där jag bodde i 
fem år för ett 20-tal år sedan) i en vecka. När 
jag kom till Malaysia var jag därför lite mindre 
förvirrad än många andra som brottades med 
den stora tidsskillnaden (12 timmar!).
 Det luktar fortfarande precis som jag kom-
mer ihåg, som en blandning av curry, koriander 
och chili. Malaysia har också en mycket in-
tressant blandning av malaysiskt, indiskt, kinesiskt, både kulturellt 
och religiöst, men framförallt när det gäller lukten. Verkligen här-

Med ödmjukhet  fr ån Med ödmjukhet  fr ån Kuala LumpurKuala Lumpur
ligt!
 Efter incheckning dagen innan konferensen började hade vi 
den enda ”lediga tiden” och jag valde att ta en sightseeingtur med 
buss som tog oss till det kungliga palatset och stadens största fågel-

park med 2500 fåglar. 
 Därefter, som ni kan se på fotot av 
Batu Cave,  klättrade vi uppför den 272-trapp-
steg höga stentrappan i extrem luftfuktighet. 
Batu Cavu är en plats dit 1.5 miljon hindiska 
män med nålar i kroppen och bärandes tunga 
metallobjekt vallfärdar årligen för att besöka 
den 42 meter höga statyn. Vi fi ck akta oss för 
aporna som fanns på trapporna. De var lite väl  
intresserade av oss.
 På kvällen hittade vi en fi n restaurant 
med en fantastisk utsikt. Vi kunde se Petrona’s 
Twin Towers, som på 450 meter var världens 
högsta byggnader fram till år 2003!
 Nästa dag var det dags för regionmöte-
na – varje region hade eget rum. På kvällen 
blev det välkomstcocktail vid hotellpoolen.
 På fredagsförmiddagen lyssnade vi på 

tre mycket engagerande föredragshållare:  Per-Arne Hjelmborn, 

Cecilia Browning
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Bilder: Konferensen bjöd på traditionell 
malaysisk dans (överst), Fredrik Hären 
stod för karismatiskt tal (nederst).



Sveriges ambassadör i Malaysia som talade om Sveriges betydelse i 
Asien och varför Asien är så viktigt för Sverige; Annika Rembe, GD 
för Svenska Institutet som talade om hur världen ser på Sverige; 
och sedan kom Fredrik Hären, en mycket karismatisk talare, som 
verkligen gav en annorlunda föreläsning om ”En rejäl injektion i 
kreativitet.”  
 Efter dessa mycket inspirerande föredrag var det dags för oss 
att vara kreativa: Workshops om SWEA idag och imorgon, med-
lemsrekrytering, sponsormöjligheter för SWEA och utbildning. Vi 
började diskussionerna med en stor grupp sedan delades upp. Med 
hjälp av post-its och blädderblock organiserades våra tankar av dis-
kussionsledarna. 
 Vi var alla överens om att vår webb-sida, som använder Tank-
bar, inte fungerar bra. Vidare kommer kanslisidan att omorgan-
iseras så att det blir lättare att hitta, den kommer att få en sökfunk-
tion.  
 I min grupp höll alla med om att färre men större stipendier 
är bättre än många små. Vi väntar med spänning på att det ska 
komma en utvärdering av vad vi kom fram till. Vi skickar givetvis 
ut detta när det är klart.
 Hela lördagen ägnades åt SWEA Internationals årsmöte. Vår 
ordförande Åsa-Lena Lööf berättade att vi nu har en administrativ 
chef, Katri Olander-Serrander. Vidare avslöjades  2011-års stipen-
diater: ÅSK (Forskare och innovatör Christina Lampe-Önnerud), 
litteraturstipendiat (Milena Hadryan), interkulturella relationer-
stipendiat (Nationalekonomen Lisa Andersson) och Sigrid Paskells 
stipendiat (Pianisten Melissa Jakobson-Velandia.
 Jag hoppas att ni går in på SWEA Internationals hemsida, 
www.swea.org, och läser mer om dessa otroligt imponerande sven-
ska kvinnor. Framtida årsmöten kommer att vara mer fokuserade 
på och ha mer tid för workshops och mindre tid för att lyssna på 
årsmötet (där vi inte kan delta och komma med kommentarer!). 
 En framtidsutredning har påbörjats, och de som är intresse-

rade av att delta är hjärtligt välkomna.
 Årsmötet avslutades med Skrattyoga, en intressant och annor-
lunda övning.  En av våra Sweor, som är utbildad skrattyogalärare, 
undervisade och berättade hur skratt kan ge lägre blodtryck, bättre 
sömn och att det samtidigt förenar oss. Dessutom är det gratis!
 Hela världsmötet avslutades med en underbar festmiddag med 
en mycket färgsprakande modevisning. Hela mötet var otroligt väl-
organiserat, och vi var alla oerhört imponerade av serviceandan 
i Malaysia - snabbt och effektivt, med en ödmjukhet som vi här i 
USA (och Sverige) skulle vi kunna lära oss mycket av!

Bilder: Fish Spa där fi skar sköter en del av 
pedikyren (vänster), Batu Cave dit miljontals 
människor vallfärdar varje år (överst), konfer-
ensdeltagare njuter av skrattyoga (nederst). 

W
“Hela mötet var otroligt välorganiserat, 
och vi var alla oerhört imponerade av 
serviceandan i Malaysia - snabbt och ef-
fektivt, med en ödmjukhet som vi här i 
USA (och Sverige) skulle vi kunna lära 
oss mycket av!”



 Detta var ett kombinerat region- och världsmöte, 
det vill säga att det blir inget separat regionsmöte i 
höst. Nästa regionsmöten hålls i Philadelphia, Orange 
County, Wien, Paris, Telemark och Beijing hösten 2012, 
dock hölls mötet i Toronto på våren, maj 2012. Nästa 
världsmöte kommer att vara i Rimini, Italien, 2013.  
 Oavsett om ni är med i styrelsen eller ej, vill jag än 
en gång uppmana och föreslå att ni deltar i dessa möten. 
Det är en otrolig energiinjektion, och det gör att det 
känns oerhört meningsfyllt att jobba med SWEA, en or-
ganisation med 7.500 svensktalande kvinnor i 35 länder 
i 75 avdelningar som varje år delar ut stipendier och do-
nationer på $200.000 och sprider svensk kultur.  
 Denna sista mening känner Internationals styrelse 
att det är otroligt viktigt att vi alla kan “rabbla” – även 
mitt i natten!
 Tack så jättemycket för förtroendet ni gett mig som 
ordförande och att jag fi ck representera er alla i Kuala 
Lumpur. Det var en fantastisk upplevelse! Jag ska jobba 
hårt för att försöka överföra mina erfarenheter och lär-
domar från världsmötet.
 En lite ödmjukare Cecilia. F

Petronas Twin Tower är bland de högsta byggnaderna i världen 
(överst), traditionell fi skrätt (höger), OAME-ordförandena som 
deltog i mötet. Margaretha Thalernman står i mitten (nederst).
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 Under de senaste åren har vi genom televisionsreportage sett byggnader och kulturella 
enheter skadas av olika orsaker, t.ex. jordskalv i Haiti, Chile och Japan, i det sista landet 
mer förödande genom den åtföljande tsunamin och problemen kring kärnkraftverket Fu-
koschima.  I andra länder skadas eller förintas bostäder, broar, muséer, kyrkor, och moskéer 
genom t.ex. bombattentat under krig. Hur väljer ett land mellan att sätta in medel till de 
primära behoven för människor, och till ombyggande av bostäder och industrier, gentemot 
bidrag att bevara kulturarv i form av restaurering av minnesmärken?  Vilka organisationer 
tar hand om återuppbyggandet av kulturella enheter?
     I Sverige bildades år 1995 en stiftelse som heter Kulturarv utan Gränser, (Cultural Heri-
tage without Borders) vars ändamål är att ge bistånd till att skydda hotade eller förintade 
kulturarv och kulturminnen. Den ”verkar i 1954 års Haagkonventions anda om skydd för 

Kulturarv utan Gränser
en svensk biståndsorganisation för det internationella kulturarvet

Eva D. Cohen  

fortsätt ning...



kulturegendom som hotas av krig, naturkatastrofer, vanskötsel, fattig-
dom eller politiska och sociala konfl ikter.”  Den är en expertorganisation 
som har som ett viktigt mål att bygga upp sakkompetens. Det innebär 
nära samarbete med en nations kulturinstitutioner, ekonomiska enhet-
er, och andra organisationer för att utveckla uppehållande av restaure-
ringsarbeten på lång sikt.
     SIDA, Swedish International Development Agency, har bidragit med 
huvudparten av fi nansieringen av arbetet utfört genom denna organisa-
tion, i samarbete med privata företag, under de senaste 15 åren. Arbetet 
har inneburit kooperation och koordination mellan otaliga privata och 
statliga instanser, och inkluderat utbildning såväl i Sverige  som i de 
länder där projekten utförts. Till fi nansiärerna hör såväl Packard Foun-
dation som US Ambassadors Fund.
     Hittills har dess verksamhet i huvudsak riktats mot Balkanländerna, 
där det för närvarande fi nns ett regionkontor i Sarajevo, Bosnien och 
Hercegovina, medan lokalkontor också fi nns i Pristina, Kosovo och 
Gjirokastra Albanien. Bland de många kulturminnen som restaurerats 
genom Kulturarv utan Gränser hör en medeltida ortodox klosterkyrka 
utanför Zavala, Hercegovina, med omfattande freskomålningar från 
1600-talet.  Just detta kulturminne restaurerades med bistånd från 
SIDA och även från Skanska.  Ett annat exempel är fl era små basarbo-
dar, på endera sidan av den berömda Mostarbron, som enligt webbsidan 
för Kulturarv utan Gränser, utgör ett viktigt inslag i den gamla delen av 
staden. 
     Mostarbron i Bosnien-Hercegovina, återinvigdes i juli 2004. Bengt 

O.H. Johansson, professor vid Institutionen för Kulturvård, 
Göteborgs Universitet, är en av grundarna av Kulturarv utan 
Gränser och var med vid invigningen av Mostarbron där or-
ganisationen tog emot ett diplom för sina insatser för att rädda 
det bosniska kulturarvet. Han kommenterade: ”För oss var det 
viktigt att återuppbygga de söndersprängda basarbyggnader-
na intill bron som gav så många människor försörjning och nu 
åter ger liv åt stadsbilden.”
     Senare har också Europeiska unionen tilldelat organisa-
tionen pris för insatserna i Bosnien.
    Bidrag till restaurering av kulturminnen och institutioner i 
olika länder stöds av många internationella organisationer. I 
USA bildades år 2006 The US Committee of the Blue Shield, 
med syfte att erbjuda fi nansiellt stöd såväl som sakkunskap för 
att rädda kulturminnen hotade i krig. De arbetar gemensamt 
med andra US federala och privata organisationer. Namnet 
härstammar från The 1954 Hague Convention for the Protec-
tion of Cultural Property in the Event of Armed Confl ict, som 
specifi cerar att en blå sköld står som symbol för skyddade kul-
turminnen. Dess nuvarande ordförande gjorde en stor insats 
i Irak under den tid när de irakiska museerna och kulturmin-
nena utsattes för plundring.
     I Haiti försiggår just nu ett projekt att bevara kulturarv 
hotade genom jordbävningen, och senare försvagade av årliga 
klimatändringar som regnperioder. US Smithsonian Institu-
tion har utvecklat ett Haitian Cultural Recovery Project. Den-
na grupp och andra federala byråer arbetar gemensamt med 
Haitis Ministry of Culture and Communication och the Presi-
dent’s Commission for Reconstruction i sådana projekt som att 
restaurera väggmålningar från en kyrka i Port-au-Prince.  
     Japan har av förståeliga skäl ännu inte kunnat bedöma 
omfattningen av skadorna på kulturminnen i jordskalvs- och 
tsunamiområdet. Dr. Eiji Mizushima som är aktiv inom Inter-
national Council of Museums (ICOM) skrev i ett meddelande 
till berörda kollegor inom ICOM i andra länder: “As a chair, 
I worked for Japanese governmental Task Force Team to set 
up the ‘Risk management manual for museum’ during 3 years. 
But to be honest, in front of these catastrophes, there is no 
meaning. How vulnerable we are!”
     Med internationellt stöd får vi kanske i framtiden höra om 
internationella SWAT teams som på kort varsel kan skickas 
ut till länder som utsätts för naturkatastrofer eller där kultur-
minnen hotas under krig. Med den sakkunskap dessa organi-
sationer kan mobilisera, spelar deras arbete ovärderlig roll å 
kulturarvets vägnar. Information fi nns tillgänglig på deras re-
spektive webb-sidor. F 

    

Bilder: Basarbyggnad längs Mosterbron (överst föregående 
sida), Mostarbron med utsikt över Niretvafl oden (nederst 
föregående sida); Klosterkyrka i staden Zavala i södra Herce-
govina (vänster). 
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V“Bland de många kulturminnen som 
restaurerats genom Kulturarv utan 
Gränser hör en medeltida ortodox 
klosterkyrka utanför Zavala, Hercegov-
ina, med omfattande freskomålningar 
från 1600-talet. .”
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 Hennes dröm var tidigt att komma till USA och plugga på designs-
kola. Idag driver Madeleine Selster Simon från Lund KM Maternity 
(www.kmmaternity.com) från sin bostad i Glover Park i Washington, 
och säljer från sin e-commerce hemsida www.madeleinematernity.
com.  
 -När jag blev gravid upptäckte jag att de mammakläder som fanns 
på marknaden var av dålig kvalitet och dyra. Dessutom gav min dotter 
inspiration till att skapa barnkläder. År 2009 startade jag mitt företag 
KM Maternity, LLC, berättar Madeleine.
 -Utbudet för yrkesverksamma gravida kvinnor, som är tvungna är 
bära dräkt eller byxkostym varje arbetsdag, är inte så stort, även om 
det är på frammarsch. Maternity-marknaden omsätter idag 5 miljard-
er dollar, och har gått upp hela 20 procent sedan 2009.
 I Madeleines kollektion ingår bland annat ett tiotal klänningar, 
samt dräkter och byxkostymer i traditionella färger som marinblått, 
svart och grått, och separata byxor och pencil skirts.
 -Målsättningen har varit att skapa tidlösa kläder, i rena linjer och 
med tyger av god kvalitet, 
som i sin design anpassas 
så att de kan bäras under 
hela graviditeten.
 -Men jag vill göra mer 
barnkläder i framtiden, 
det fi nns en större frihet 
med dem, och produk-
tionen är snabbare.
 Det är en tid-
skrävande procedur från 
idé till färdig produktion.
 -Från att man har en 
idé till färdigt plagg kan 
det ta upp till fyra månad-
er, säger Madeleine.
 -Jag börjar med 
att rita modellen, och 
tänker på möjliga tyger. 
På datorn görs en ritning, 
med förklaringar i minsta 
detalj, och information 
om tygval. 
 Mönster tillverkas i 
New York eller Kina. Det 
är billigare i Kina, men tar 
längre tid. Provtyger sänds 
över till mig så att jag kan 
välja. Så småningom skickar fabriken över ett 15-20-tal provexemplar.  
 Om man får dåliga provplagg från en fabrik, slutar man använda 
den direkt. I början omfattade mina beställningar 50-100 plagg, nu är 
de omkring 100-150 plagg.
 Produktionen sker i Kina -- eller Kanada för snabb leverans. I 
Kina tar det 2,5-3 månader, medan leveranstiden i Kanada endast är 
en månad till sju veckor, men 5-6 gånger dyrare.
 -Kvaliteten är ungefär densamma, men kanske allra bäst i Kina, 
säger Madeleine, och påpekar att 90 procent av världens klädproduk-
tion kommer från Kina, och att tillverkningskostnaderna gått upp 15 
procent från 2009 till 2011.
         

Madeleine från Lund startade klädföretag för gravida

 Intresset för design fi nns i blodet. Madeleines mors dan-
ska familj har en bakgrund inom konfektionsindustrin, och 
var under många år verksam inom branschen. Modern, som 
växte upp i Köpenhamn, är också halvamerikanska.
 Då Madeleine som 16-17-åring kom för att hälsa på sina 
kusiner i Huntington Beach i Kalifornien, träffade hon sin 
nuvarande make Jacob Luque. 
 Istället för designskola blev det dock ekonomistudier och 
stipendium vid Golden West College i Kalifornien, studier 
som avslutades med en Bachelor’s degree i marketing/fi nance 
vid American University i Washington.
 -På American University fi ck jag många värdefulla 
kontakter och speciellt en lärare var mycket hjälpsam, då jag 
startade företag, säger hon.
 Innan hon startade KM Maternity, arbetade hon som 
Director of Client Services på Preferred Offi ces, som numera 
heter Carr Workplaces. Företaget hyr ut arbetsplatser till an-

dra, mestadels mindre 
företag.
 Genom sitt 
nätverk av kvinnliga 
advokater och eko-
nomer, får Madeleine 
många dräktbeställn-
ingar.    
Hon har också sålt till 
butiker i Toronto och 
New York, och noterar 
att framför allt dräkter 
går väl i Washington 
och New York, medan 
exempelvis byxor är 
populära i St. Louis, 
och klänningar i Mi-
ami och Los Angeles.
 Nu säljer 
Madeleine det mesta 
från sin e-commerce 
hemsida, www.mad-
eleinematernity.com, 
men vill även försöka 
nå ut som grossist 
genom showrooms i 
Los Angeles och New 
York, och leker med 

idén att öppna en butik och showroom i Washington eller 
Bethesda. 
 Hon har också planer på att i framtiden erbjuda bröl-
lopsservice för gravida.
-Det är ett tufft arbete, men mycket roligt och inspirerande, 
säger hon. F

Susanna Michelsen

Madeleine Selster Simon framför sin KM Maternity kollektion. (Bild: Susanna Michelsen)



 SWEA DC Donations- och stipendiekommitté har just 
avslutat granskningarna av årets ansökningar och styrelsen 
fattade beslut i enlighet med våra rekommendationer. Detta 
innebär i första hand att SWEA DC i år tar över ansvaret för 
Jenny Lind-konserten i Washington från ambassaden. Som 
vanligt står SWEA för mottagningen, men i år även för lokal 
och omhändertagande av artisterna under vistelsen.
 Konserten går av stapeln tisdagen den 28 juni, på St. Co-
lumba Episcopal Church, då vi också får en chans att träffa 
årets övriga stipendiemottagare. Information om denna kon-
sert skickas ut separat av programkommittén.
 Vår lokala Donations- och stipendiekommitté består nu av 
Eva Danielsson Cohen som ordförande,  Cecilia Browning som 
representerar styrelsen, Karin Henriksson, Marianne Krell, 
Maja Persson och Ulrika Swenneke Åsberg. Vi följer vårt grun-
dläggande syfte att främja kunskap om svensk historia, kultur, 
utbildning och traditioner. Vi rekommenderade ett antal kan-

SWEA DC bidrag 2011
Eva D. Cohen

Your local source for all 
things Swedish.

Stop by or visit us on 
the web.

klaradal.com

didater till styrelsen, som klubbade bidrag till följande organi-
sationer och individer:

    * Svenska Kyrkan i Washington DC - 500 dollar till inköp av 
ljus till en ljusbärare, som donerats till svenska församlingen 
från Gamla Uppsala Kyrka.
    * Svenska Sånggruppen - 900 dollar för betalning av två solis-
ter och en dirigent under två svenska folkmusikmässor våren 
2012 som inkluderar svensk folkdans och med alla deltagande 
klädda i folkdräkter; allmänheten är inbjuden.
    * Svenska Skolan för Barn – 985 dollar till att stödja svensk 
språkundervisning och aktiviteter för ”Knattegruppen” med 3-
4 åringar och ofta tvåspråkiga barn.
    * Scout Truppen 70005 - 700 dollar i bidrag till extra kostnad-
er för scoutgruppens 35 deltagare i en internationell Jamboree 
som äger rum i Kristianstad i juli 2011. Av summan ska 500 
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dollar gå till allmänna utgifter för gruppen, 
medan två scouter får 100 dollar var i bidrag 
till resekostnader. Barbro Görtzen är SWEAs 
kontakt och hjälper gruppen att planera för 
denna resa.  
    * Nordic Dancers – 675 dollar till ljudutrust-
ning, DVDs och CDs. Nordic Dancers är en 
folkdansgrupp som varit aktiv i Washing-
tonområdet i många år och håller intresset 
för svensk och annan skandinavisk folkdans 
och musik vid liv. 
 Vi gratulerar varmt årets mottagare!

 Genom SWEAs Världsmöte fi ck vi också 
information om hur andra avdelningar sätter 
upp sina olika stipendiefonder. Summan på 
vårt stipendium år 2009 och 2010 på upp till 
1000 dollar har visat sig vara för liten för en 
sökande att kunna till exempel göra ett pro-
jekt i Sverige, betala avgift till en kurs eller ett 
program i Sverige, eller uppehålla sig under 
en kortare eller längre tid i USA eller Sverige 
för studier. 
 Vi har rekommenderat till styrelsen att 
vi ökar summan för nästa års stipendium för 
att på så sätt ge ett meningsfullt bidrag till en 
eller fl era personers studier. Vi kommer ock-
så att presentera - på vår webbsida och i vårt 
pressmeddelande om stipendiet - exempel på 
de ämnen som stipendiater i andra SWEA-
avdelningar ägnat sig åt (arkitektur, konst, 
musik, språk, hälso- och sjukvård etc.).  
Representanter vid lokala universitet eller 
andra organisationer kan då lättare förmedla 
information till eventuella ansökande.  
 Samtidigt kommer vi att framhålla att ett 
SWEA DC stipendium kan kombineras med 
bidrag från andra organisationer med samma 
inriktning, till exempel American Scandina-
vian Association.
Stay tuned...  För kommittén,   Eva D. Cohen 
F

yoga and fitness
group classes and personal sessions

for schedule or to arragne an appointment visit

gabriellaboston.com

De fl esta i SWEA DCs nya styrelse var närvarande på årsmötet (överst); medlemmar från SWEA 
Washington DC 1981 var med på årsmötet 2011 (nederst). (Bilder: Susanna Michelsen). 

SWEA DCs årsmöte 2011



 Jag har varit lyckligt lottad att ha två av mina barnbarn inom räckhåll: 20 minuters bilfärd 
– det vill säga varken för nära eller för långt borta utan precis lagom. Detta har betytt att jag under 
20-års tid haft glädjen av att följa deras liv. De har ofta besökt oss. Vi har fi rat födelsedagar och 
svenska helger tillsammans och de har blivit väl insatta i våra svenska seder. För några år sedan 
upplevde de till och med en sommar i Sverige.
 Jag har hållit ett vakande öga över dem, som nu senast under “spring-break” och “gradua-
tion” när ungdomar fl ockas på stränder och strandpromenader. De känner sig fria och vet att ett 
nytt liv väntar dem. I år, med tanke på den tunna plånboken, var Mexiko, Florida och även the 
Carolinas otänkbara för mina barnbarn. I stället valde de Ocean City.
 Det blev en lyckad visit på Marylands kustremsa, men när de kom tillbaka var de iklädda 
långärmade tröjor trots sommarhettan. Även under gräsklippningen, när svetten rann ner för 
pannan och temperaturen steg över 100 grader Farenheit var tröjan på. Varför långärmat? Var 
det en ny slags trend bland dagens ungdom att visa uthållighet?
 Jag anade nog vad det innebar. Jag visste att tatueringar var på modet. Jag hade själv dis-
kuterat ämnet med dem. Ja, även om en hög person som danske kung Fredrik var ordentligt 
tatuerad, sade jag, så passade det sig inte alls att ungdomar från Rockville gjorde det. Vad dolde 
dessa ärmar? En sjöjungfru? En drake, orm eller kanske ett hjärta? Det blev inte svårt att över-
tyga dem att rulla upp ärmarna och visa mig.
 Vilken överraskning! Jag kunde inte tro mina ögon. Det svenska vapnet tre kronor var tydligt 
inristat på armen. Det hade jag inte väntat mig. Som svensk är jag förstås bara stolt över att Chris-
tine och Curtis, mina barnbarn, valt just denna symbol. Inte ett dugg besviken. F

Länge leve Tre Kronor! 
Ett minne från sommaren 2010

SISTA ORDET
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SWEA International, Inc       
Styrelse: 

  
Ordförande  Åsa-Lena Lööf president@swea.org  
Vice ordförande Elisabeth Alsheimer vicepresident@swea.org
Grundare      Agneta Nilsson founder@swea.org
Reg.ordf. VAME Annette Åsberg vame@swea.org 
Reg.ordf. MAME  Tina Klintmalm mame@swea.org
Reg.ordf. OAME Margaretha Talerman oame@swea.org
Reg.ordf. VEMA Monica Haglund vema@swea.org
Reg.ordf. MEMA Ann Winstanley mema@swea.org
Reg.ordf. OEMA Ingrid Westin oema@swea.org
Reg.ordf. Asien Karin Gibson Nyqvist asien@swea.org
 

Övriga Befattningar:

Sekreterare  Johanna Fagerlund secretary@swea.org  
Skattmästare Anna Engström treasurer@swea.org
Fondförvaltare Kerstin Eriksson-Splawn kerstin@wealthbydesignonline.com
Juridisk rådgivare Gita Paterson offi  ce@swea.org
Speciell rådgivare Christina Moliteus molicom@aol.com
Administrativ chef Katri Olander Serenius adminchef@swea.org 
Administratör   Sofi a Fransson Krall offi  ce@swea.org
Kansliassistent Helena Litwak offi  ce@swea.org
Webbredaktör Jessica Sköld webmaster@swea.org
Redaktör Swea-Nytt Ginga Sewerin-Olsson sweanytt@swea.org
  Margaretta Simpson sweanytt@swea.org                          
Redaktör Forum Elsa Maréchal editor@swea.org               
Annonschef, PR Eva Malm  advertising@swea.org 

Annonsansvarig:  

Europa    adseurope@swea.org 
Amerika  Jeanette Setterhag adsamerica@swea.org
SWEA Guiden Monica Rabe info@sweaguiden.com
Webbadresser: SWEA International www.swea.org   
  

    
SWEA Lokalavdelningar:  

REGION  VÄSTRA AMERIKAS  (VAME)

Arizona  Ellinor Ellefson arizona(at)swea.org
Hawaii   Monika Yarbrough hawaii(at)swea.org
Las Vegas  Marita Kingman lasvegas(at)swea.org
Los Angeles  Margaretha Laseen losangeles(at)swea.org
Orange County Karin Strömberg orangecounty(at)swea.org
San Diego  Sofi a Fransson Krall sandiego(at)swea.org
San Francisco Gun Bolin  sanfrancisco(at)swea.org
Seattle  Ia Dübois  seattle(at)swea.org
Vancouver  Lena Normén-Younger vancouver(at)swea.org

REGION  MELLERSTA AMERIKAS (MAME)

Austin  Anna Tallent austin@swea.org
Chicago  Tina O’Malley chicago@swea.org
Dallas  Pia Wichmann dallas@swea.org
Denver  Camilla Manly denver@swea.org
Florida, South Katri Olander Serenius fl orida@swea.org
Houston  Margret Kollén houston@swea.org
Michigan  Christina Mai michigan@swea.org
Minnesota  Malin Symreng minnesota@swea.org
New Orleans Kicki Casano neworleans@swea.org
Toronto  Marianne Mannerheim toronto@swea.org

REGION  ÖSTRA AMERIKAS (OAME)    

Atlanta  Camilla McKinney atlanta@swea.org
Boston  Maria Persson Gulda boston@swea.org
New Jersey  Birgitta Odqvist newjersey@swea.org
New York  Gun Elisabet Dronge newyork@swea.org
North Carolina Sofi e Lofors-Läck northcarolina@swea.org
Philadelphia Ann Charlotte Göranssonphiladelphia@swea.org
Virginia Beach Anna Lissnils-Morlock virginiabeach@swea.org
Washington DC Cecilia Browning washingtondc@swea.org

REGION  VÄSTRA EMA (VEMA)

Barcelona  Margaretha Bernsten-Persson  barcelona@swea.org
Costa Blanca Gunilla Westerlund costablanca@swea.org
Göteborg  Åsa Norlin  goteborg@swea.org
Holland  Barbro Hilwig-Sjöstedt holland@swea.org
Irland  Erika Tiefensee irland@swea.org
Lissabon  Jennie Andreasson lissabon@swea.org
London  Rigmor Rutlin london@swea.org 
Mallorca  Britt Marie Ericson de Batle mallorca@swea.org
Marbella  Rose-Marie Wiberg marbella@swea.org
Oslo  Monica Olsson oslo@swea.org
South Africa  Marie Wiberg southafrica@swea.org
Telemark  Ulrika Gyllenhammar telemark@swea.org

REGION MELLERSTA EMA (MEMA)  

Belgium  Anna Karin Madsen belgium@swea.org
Berlin  Kristina von Wrede berlin@swea.org
Frankfurt/Heidelberg Anita Kasper frankfurt@swea.org
Israel  Gunilla Minzari israel@swea.org
Köln/Bonn  Susann Stelling kolnbonn@swea.org
Luxemburg  Anna Andersen   luxemburg@swea.org
Malmö  Tove Sjövall  malmo@swea.org
Milano  Therese Söderström milano@swea.org
Paris  Ann-Sofi e Cleverstam-Wikström paris@swea.org
Rimini  Inger Ljunggren-Maioli rimini@swea.org  
Rivieran  Elisabeth Carrick rivieran@swea.org
Rom  Christina Hallmert rom@swea.org
Tunisien  Catarina Holmgren-Mejri tunisien@swea.org
Örestad  Siv Arvelid  orestad@swea.org

REGION ÖSTRA EMA (OEMA)  

Athens  Helene Bankefors-Palaghias athens@swea.org
Budapest  Josefi ne Larsson budapest@swea.org
Dubai  Pernilla Axberg-Karlsson dubai@swea.org
Genève  Eva Törnqvist geneve@swea.org
Istanbul  Helene Fredell istanbul@swea.org
Moskva  Anna Gustafsson Bril moskva@swea.org
München  Erika Sundström munchen@swea.org
Stockholm  Josephine Carlsson stockholm@swea.org
Västerås  Pia Edstam  vasteras@swea.org
Warszawa  Lisa Zettlin-Lindberg warszawa@swea.org
Wien  Eva Jurkowitsch wien@swea.org
Zürich  Anna Seefeldt zurich@swea.org

REGION  ASIEN

Bangkok  Erika Ng Björklund bangkok@swea.org
Beijing  Anna Centerman beijing@swea.org
Hong Kong  Margareta Lindgren hongkong@swea.org
Japan  Jeanette Steenbrink japan@swea.org
Kuala Lumpur Maria Kjellberg-Harkins kualalumpur@swea.org
Perth  Lisa Jahrsten perth@swea.org 
Seoul  Hedvig Lunden-Welden seoul@swea.org
Singapore  Ingela Carlsson singapore@swea.org

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

SWEA International Inc.
552 S. El Camino Real
Encinitas, CA. 92024
USA
+1 760 942 1100
offi  ce@swea.org
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