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SWEA Seattle 
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19 JuNi – Kronprinsessan gifter sig, vi sp�nar p�  
kunglig champagnefrukost n�nstans,  
tips emottages gärna.

27 JuNi – Midsommarfirande med försäljning av 
fikabröd i St Edward State Park, Kenmore. 

JuLi  –  Semester!

27 AuguSTi  – Kräftskiva hemma hos Agneta Olsson, 
samma vackra plats som förra året.

SEPTEmbEr – Fler svenska filmkvällar, ”Bröllopsfoto-
grafen” bland annat. Tipsa oss gärna om titlar.

30 SEPT. – 3 OKTObEr – VAME Regionmöte
2 OKTObEr – Galamiddag för SWEA Seattle 20 år!

NOvEmbEr – ”Inspirerad av Duvemåla” en kväll du 
och din gäst inte vill missa... mer info kommer.

3 DEcEMBER – Julfesten på Kirkland Women’s club, 
i �r p� en fredag!

3

SWEA Seattles 
INTrESSEgrUppEr
BOkkLUBBAr
Väst Ida Ottesen Tfn. 206-419-3512  
Öst Kicki Eriksson Tfn. 425-296-6700 

STäMpELCIrkEL
Catharina Lundin
Tfn. 425-868-5706

HAJkgrUppEN
Mari Orvendal
Tfn. 425-283-9523
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tack vare SWEA. Jag är stolt över att vara 
med i denna fantastiska förening. Men 
hur orkar vi? Hur är allt detta möjligt? 
Varför har vi här i SWEA Seattle lyckats 
med så mycket som många föreningar 
bara vågar drömma om? Jo, det är som 
seriefiguren Bamse brukar säga ”ensam 
orkar man inte så mycket, men tillsam-
mans kan små ekorrar ge sig an en stor 
varg!”. Det är därför SWEA Seattles 
historia är så fantastisk, för att vi arbe-
tar tillsammans. Även ett litet bidrag 
gör stor nytta. Med det i åtanke ska jag 
nu prata med tjejerna som arrangerar 
vårt värdskap för VAMEs regionmöte 
här i höst och fråga: Vad kan jag göra 
för att hjälpa till? Kanske erbjuder jag 
mig att köra några gästande damer på 
en utflykt och på så sätt förena nytta 
med nöje? 
I så fall kan ni 
ge er på att ni 
får läsa om det i 
nästa nummer av 
SWEA-bladet!

Varma  
Hälsningar
Cecilia Mases,
Redaktör

Som vanligt vimlar detta nummer 
av fantastiska, starka, kreativa och 
spännande kvinnor. Här finns 

lärdom och inspiration från historiens 
utvandrarkvinnor, dagens entreprenör-
skor och Sveriges vackra kronprinsessa 
Victoria förgyller detta nummer med 
sitt besök i Seattle under Sverigeveckan 
i maj. Möt också vår nya ordförande 
Ia Dubois, föreläsaren Katarina Bonde, 
Jacqueline Sørensen-Pinch som varit 
med i SWEA Seattle från starten,  och 
”hon som kom först”. Men framfö-
rallt är detta ett nummer med alla oss 
underbara Seattle-Sweor som uppnått 
fantastiska mål och som i år firar vårt 
20-årsjubileum. Sedan starten 1990 
har SWEA Seattle samlat pengar till 
ändamål som betytt mycket för alla 
svenskar i området. 2004 lyckades 
föreningen samla pengar till dalahäs-
ten som nu står på Nordic Heratige 
Museum och nu i år var det äntligen 
dags att överlämna frukterna av flera 
års arbete – en endowment till Univer-
sity of Washingtons. Vilken prestation! 
Läs mer om University of Washingtons 
skandinaviska avdelning på sid 8 och 
följ SWEA Seattles roliga historia på 
mittuppslaget.

Ja, det är ingen dålig samling svens-
ka kvinnor  som vi har fått möta här i 
Seattle den senaste tiden. Till stor del 

Några rader från Er redaktör

ANSvArIg UTgIvArE
Ia Dubois, Ordförande
Tel: 206-546-8270
ordforande@sweaseattle.org

rEDAkTör, TExT & LAyOUT
cecilia Mases 
Tel: 425-503-2833
redaktor@sweaseattle.org

TExT 
Sara Lalloo
text@sweaseattle.org

WEBMASTEr
Ewa Sack 
webmaster@sweaseattle.org

ANNONS/SpONSOrkONTAkT
mari Orvendal 
Tel: 425-283-9523
fundraising@sweaseattle.org

SpONSrA SWEA MED EN ANNONS!
Storlek   Färg S/v
Helsida 7.5”x10”   $150 $100
1/2 sida 7.5”x4.865” $100 $50
1/3 sida 2.4”x10”  $75 $40
1/4 sida 7.5”x2.4865”
eller 3.625”x4.865”  $60 $30
1/6 sida 3.625”x3.3” $50 $25
1/8 sida 3.625”x2.4” $40 $20
Logotype (med länk till Er hemsida) p� v�r hemsida 
ingår i alla annonser för $75 eller mer. Logotypen 
ligger uppe tills nästa nummer av tidningen utkommer. 
Storlek max 200x300 pixels
LOgO på HEMSIDAN:
Tid  Kostnad
6 månader $65
12  månader $120
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända 
bidrag. SWEA-bladet Seattle utkommer 2 ggr/år. 
Deadline för höstnumret 2010 är 25 September. 
Alla bidrag & förslag välkomnas varmt!

Programkommittén 
går från klarhet till 
klarhet så här i maj-

solen. Senaste idén är en 
vårsalong, SWEAs egen 
konstutställning, i april/
maj 2011. Alla Sweor är 
välkomna att bidraga med 
ett eller två verk av frivillig 
konstform (tavla, skulptur, 
smycke, vackert bruksföre-
mål... you get the picture!). 
Det går även bra att donera 
ett verk från någon annan konstnär (Sätt familjen i arbete!). 
Konstverken ställs sedan ut på vårsalongen och säljs till för-
mån för vårt endowment vid University of Washingons Skan-
dinaviska avdelning.

 Så samla inspiration nu i sommar! Skissa och fundera, så 
återkommer vi tidigt 2011 med mer information. Det är inte 
meningen att vi ska driva galleri men om idén tilltalar dig och 
du är sugen på att vara med och organisera denna vårsalong får 
du gärna höra av dig till oss. Tänk Liljevalchs!
Innan dess sker dock mycket. Läs mer i schemat ”på G” nedan!

- Glad sommar! önskar Sofia, Anna och Ulrika

Nytt från programgruppen

Tack till alla som bidragit med texter och bilder till detta nummer! Extra stort tack  
till Angelina Webber som bidragit med texter, hjälpt till med research och distribution. 
/Cecilia & Sara
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Midsommar Bakesale
Snart är det dags för vår årliga försälj-
ning av fikabröd vid midsommarfiran-
det i St Edwards park. Du kan hjälpa 
till genom att baka fikabröd och 
genom att hjälpa till vid försäljningen! 
Kontakta Mari Orvendal via viceord-
forande@sweaseattle.org om du vill 
hjälpa till. Mer information kommer 
via email.
 

SWEA Seattles projekt – Vill du vara med?

Ordförandens Rader

Regionsmöte i Seattle 2010
Vill du hjälpa till under regionmötet i 
Seattle i höst? Kontakta Mari Orven-
dal, viceordforande@sweaseattle.org 
Läs mer på sid 16!
Medlemskap
Vi behöver en ny ansvarig för SWEA-
kören, samt ny ansvarig för SWEAs 
golfgrupp. Sweor sökes till dessa posi-
tioner. Kontakta Carina Johnsson, 
medlemssekreterare@sweaseattle.org.

Morgonsolen får gräset (hm, 
ogräset) att blänka. Utanför 
köksdörren står liljekonval-

jerna i full blom långt ut på gräsmat-
tan. De sprider sig med en otrolig 
styrka som man bara kan avundas. 
Naturen är en del av de orsaker som 
för snart tjugo år sedan fick mig intres-
serad av SWEA. Jag kände en längtan 
till närmare kontakt med svenskheten 
och vänner som delar mina referenser. 
Efter att ha varit aktiv, även styrel-
semedlem, under en lång period på 
1990-talet blev jag en passiv medlem. 
Nu är jag ivrigt tillbaka och känner 
mig mycket hedrad över att ha bli-
vit SWEA Seattles nya ordförande.  
Det är lite trögt i början. Jag har glömt 
många riter och paragrafer, men de 
kommer igen. Jag är redo för utma-
ningen och vill nu skriva en första häls-
ning till er alla.

Styrelsen SWEA Seattle 2010

mari Orvendal 
Vice Ordförande

425-283-9523
viceordforande@sweaseattle.org

carina Johnsson 
medlemssekreterare

425-522-4044
medlemssekreterare@sweaseattle.org

Sofia Taylor
Program

425-321-5453 
program@sweaseattle.org

cecilia Mases
Redaktör

425-503-2833
 redaktor@sweaseattle.org

Ia Dubois 
Ordförande

206-546-8207
ordforande@sweaseattle.org

Monica Nyström
Sekreterare
425-449-2035

sekreterare@sweaseattle.org

charlotte Wiklund  
Kassör

206-849-7753
kassor@sweaseattle.org

ulrika Norén
Program

206-232-4961
program@sweaseattle.org

Det är som vanligt full rulle i SWEA Seattle! Här följer några av de projekt som är på gång just nu och som du som Swea kan 
hjälpa till med. Alla bidrag är välkomna, stora som små. Ju fler vi är som engagerar oss dessto roligare blir det! 

Vårsalong
Som en del av 2011 års fundrasising-
arbete planeras nu SWEA Seattles 
vårsalong. Vilket konstverk du vill 
donera? Fram med penslar, lera eller 
kameran! Är du inte själv kreativ går 
det bra att donera någon annans verk 
(sätt maken, barnen, mormor i ar-
bete!) Pengarna kommer att gå till vår 
Endowment vid UW.

Stort tack och hoppas att vi ses snart!
Styrelsen

Vi började 2010 med det fantastiska 
beslutet på årsmötet att skapa en fond, 
för all evighet, i SWEA Seattles namn 
på University of Washington. Vi sat-
sade $25,000 av våra hårt insamlade 
slantar på att skapa ett stöd för en fors-
karstudent som utmärkt sig i ”excel-
lence in Swedish studies”, inom språk-, 
litteratur- eller samhällsstudier, vid 
Department of Scandinavian Studies. 
Har ni sett bilder på vår hemsida från 
lunchen då vi signerade dokumentet 
den 11 mars? Ett enormt TACK! till 
er alla som hjälpt till att skapa ett så 
konkret projekt till svar på SWEAs 
mission att stödja och sprida svenska 
kulturen och språket.

Den milstolpen blev början till en 
orgie av kulturellt och intellektuellt-
samarbete mellan SWEA och andra 
svenska institutioner i Seattle. Skan-
dinaviska institutionen som just fyllt 
100 år var värd för den årliga konferen-
sen SASS (The Society for the Advan-
cement of Scandinavian Study) med 
nära 400 medlemmar från hela Europa 
registrerade. Så exploderade vulkanen 
Eyjafjallajökull på Island och över 130 
akademiker blev strandsatta på hem-
maplan. Trots det, och mest tack vare 
vår SWEAs, Lotta Gavel Adams, hero-
iska nattarbete med omplanering, blev 
konferensen en succé. 

SASS avlöstes av Lars Jonssons fan-
tastiska vision av Sverigeveckan. Ald-
rig har den väl firats på detta sätt!?  
Men lita på att den inte skulle ha ägt 

rum om det inte var för en herku-
lisk arbetsinsats av en stor grupp från 
SWEA Seattle.  Hatten av till vördnad 
för det fabulösa arbete ni utförde på  
konsulatet, SACC, Swedish Cultural 
Center, Nordic Heritage Museum 
och ute i samhället!!!  SWEA Seattle 
blev ett livsviktigt organ för att sprida 
svenskheten här i landet genom den 
inspiration veckan blev för andra.  Vi 
fick förstås lite hjälp av kronprinses-
san Victoria också! Vi njöt av hennes 
närvaro vid en studentlunch på UW, 
på Nobelmiddagen och sen på mode-
visningen. Sweor fanns på plats vid alla 
tillfällen och smälte in i glansen. Helt 
underbart att se!  Efter modevisningen 
lockades vi av specialerbjudanden från 
skandinaviska designers. Själv fick jag 
mig ett par sexiga, toppensköna Nudie 
Jeans. Lite lyx i vardagen får man väl 
unna sig? Igen, TACK alla Sweor för 
er enorma insats under här veckan! Ni 
fick SWEA Seattle att synas mer än 
någonsin.

Vi sätter inte stopp här. Efter som-
maruppehållet blir vi värdar för 
regionsmötet i början av oktober. Mari 
Orvendal lägger upp detaljer på vår 
hemsidan. Kolla dem och planera in 
dem i ert schema.

Doften från liljekonvaljerna på bor-
det får mig att redan nu önska er alla 
en ljuvlig sommar. 

Stor kram,    
Ia

Vill du vara med i styrelsen?
Under hösten väljs 2011 års styrelse. 
Sammankallande för valberedningen  
är Carina Johnsson. Kontakta henne på 
medlemssekreterare@sweaseattle.org 
för mer information. Välkommen!
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Årets första stora SWEA-akti-
vitet bjöd på ett överraskande 
museebesök. Tack vare Swean 

Stina Cowan hade Nordic Heratige 
Museum öppnat sina portar för SWEA 
Seattle denna kväll i mars. Program-
gruppen hade dukat upp en fantas-
tisk plockmatsmeny med bland annat 
soppa, ostar och kex mitt i museets fina 
utvandrarutställning. Medan vi ming-
lade, mumsade och drack vin plockade 
Sofia Taylor fram tidstypiska hattar 
som Univerity of Washingtons drama-
avdelning lånat ut till oss och snart var 
det inte bara miljön runt oss som osade 
1890-tal, utan även vi själva. 

Ia Dubois var först ut
Vår nytillträdda ordförande, Ia Dubois, 
tog till orda och berättade lite om sig 
själv. Hennes berättelse om hur kärle-
ken förde henne till Amerika passade 
mycket bra in i kvällens tema “hon 
som kom först”. Ia mötte sin blivande 
man på en motorcykel i Tunisien och 
slutligen hamnade de i hans hemland 
Amerika. Ia är en stark kvinna som 
gjort många intressanta val i sitt liv och 
hennes berättelse hade en del gemen-
samma nämnare med de utvandrade 
kvinnors öden som vi skulle få veta mer 
om senare under kvällen. Ia fortsatte 
att berätta om hur hon och hennes 
man bodde och arbetade på några olika 
platser i Amerika,  fick två underbara 
barn, och till slut hamnade i Seattle på 
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talande värld. Vi blandar helgtraditio-
ner efter bästa förmåga och firar både 
Halloween och midsommar. Att star-
ta ett nytt liv i ett nytt land inte lätt 
även om möjligheterna är oändliga.  
Då som nu.

Seattles uppväxt 
Föreställningen berättade vidare om 
Seattles uppväxt och om hur entreprenö-
rer marknadsförde staden på 1890-talet 
som det bästa stället att starta sin Alas-
karesa från. Den berättade om det 
hårda arbetet i skogar och sågverk och 
om guldrushens hopp och besvikelser. 

Seattle har en mycket ung historia. 
Innan järnvägen nådde västkusten på 
1800-talet fanns det inte så mycket här 
och området var fortfarande till stor 
del endast befolkat av den amerikanska 
ursprungsbefolkningen.

Språkbegåvad japan
En rolig liten sidoberättelse under 
föreställningen var den sanna historien 

om japanen som letade guld i Alaska 
tillsammans med en grupp främlingar 
han mött vid gruvan. Han var mycket 
noga med att snabbt lära sig språket 
och kunde snart prata obehindrat med 
sina nyfunna kamrater. Men när han 
efter ett år eller så för första gången tog 
sig ner till den lilla staden i närheten 
var det ingen som förstod vad han sa. 
Japanen, som varit så nöjd med att han 
lärt sig språket, kunde inte förstå varför 
ingen i staden förstod honom. Slutli-
gen visade det sig att det nya språket 
han lärt sig inte alls var engelska utan 
svenska. Han kamrater vid gruvan var 
svenskar! Historien förtäljer vidare att 
japanen sedan snabbt lärde sig engelska 
och blev en framgångsrik översättare 
från både japanska och svenska.
Tid för reflektion
När företällningen var över bjöds 
det på kaffe och kaka och vi fick tid 
att smälta alla nya tankar som väckts. 
Kvinnoödena vi under kvällen fått ta 
del av grep tag i oss och känslan av 
igenkänning och gemenskap var stark. 
Vi är flera som på många sätt delar 
deras öde och hamnade i Amerika på 
grund av kärleken till en man. Kristina 
från Duvemåla följde sin Karl-Oskar, 

grund av Ias studier vid University of 
Washington. Att Ias make (som tyvärr 
avled för 10 år sedan) var jude har gett 
Ia ett annat perspektiv på religion, tra-
ditioner och tillhörighet. När barnen 
kände sig splittrade mellan mammas 
svenskhet och pappas judiska tillhörig-
het konverterade Ia på eget bevåg till 
judendomen. Idag lever Ia efter det 
bästa av båda kulturerna och hedrar de 
judiska traditionerna.

Spännande kvinnoöden 
Så var det dags för oss att ta del av fler 
spännande kvinnoöden. Vi lotsades 
djupare in i museets utställningar och 
där väntade oss en skådespelerska från 
teatergruppen “Living voices” och en 
TV. På TV-skärmen visades en film 
som berättade historien om en familj 
som utvandrade från Sverige till Seattle 
på 1800-talet. Medan filmen spelades 

upp agerade skådespelerskan, Tania,  
med TVn, och det som annars kunde ha 
blivit en lång monolog blev istället en 
dialog mellan hennes rollfigur och fil-
men. Hon gestaltade en kvinna genom 
åren från det att hon som litet barn 
emigrerade från Sverige till USA till att 
hon så småningom stolt utbildade sig 
till sjuksköterska vid Swedish hostpital.  
Som svensk känner man igen många 
av berättelsens stora drag från Wilhelm 
Mobergs utvandrarna – svårigheterna i 
början, hoppet och möjligheterna. Men 
framför allt mammans hemlängtan och 
vägran att öppna sig för det nya landet 
och hur hon istället kämpade för att 
bevara svenskheten. 

Teaterföreställningen berättade också 
om hur många kvinnor kände att de 
inte hade något val när det gällde att 
flytta hit. Ofta var det deras make eller 
far som bestämde att de skulle flytta 
och kvinnornas möjligheter och vilja 
anpassa sig till det nya livet var ibland 
sämre än männens eftersom kvinnorna 
stannade i hemmet och ofta sökte sig till 
andra inflyttade svenskar. 

Det är lätt att dra paralleller med både 
Ias berättelse som inlett vår kväll och 
med våra egna öden. Även om flytten 
från Sverige till USA är så mycket enk-
lare idag och avståndet känns så mycket 
mindre, kämpar vi fortfarande med 
många av de problem som utvandrarna 
hade. Vi försöker bevara vårt svenska 
språk samtidigt som vi lever i en engelsk-

Hon som kom först 
	 ― och vi som kom efter Ia blev för älskad i en amerikan och vi 

är många i SWEA-Seattle som flyttat 
hit på grund av våra makars jobb. Även 
de som inte ”följde med” utan kom på 
eget bevåg har mycket gemensamt med 
Kristina, Ia och oss andra. Allt nytt 
som ska läras in, allt gammalt som ska 
bevaras - vi har alla något gemesamt 
med hon som kom först.

- Cecilia Mases

      Lätt att se paralleller 
med våra egna öden” Tania från teatergruppen “Living voices” agerade 

mot berättelsen p� Tv-skärmen.

Katarina är en företagsam kvinna 
med plats i flertalet styrelser. 
Hon har startat flera företag och 

även byggt upp en vingård tillsam-
mans med sin man. West Wines, som 
vingården heter, är beläget utanför 
Healdsburg i Dry Creek Valley, Kali-
fornien, och vi som medverkade under 
kvällen hade turen att få smaka på det 
goda vinet. 

1992 flyttade Katarina med sin 
familj till Seattle och stannade här 
i 12 år. Under den här tiden började 
hon förstå den stora skillnaden mellan 
svensk och amerikansk företagskultur, 
exempelvis rörande regleringar kring 
arbetsrätten.
Kvinnornas roll i företagsvärlden
Katarina berättade för oss vilka olika 
företag och branscher som hon har 
varit involverad i och på vilket sätt 

som hon har hanterat motgångar och 
framgångar som hon stött på i sitt 
arbete. Ett genomgående tema i hen-
nes föreläsning var olikheterna mellan 
Sverige och USA. Hon har bland annat 
sett att strukturen i amerikanska före-
tag är mer hierarkisk än i de svenska. 
Katarina beskrev kvinnornas roll i 
företagsvärlden och att gapet mellan 
män och kvinnor är mindre i Sverige 
än i många andra västländer, förutom 
i bolagens styrelser där fördelningen 
fortfarande är ganska skev. Hon anser 
att kvinnor behöver bli bättre på ”social 
networking”, eftersom det är så vi kan 
vinna mark och knyta nya kontakter. 
Hon menade även att ju fler kvinnor 
som kommer in i bolagens styrelser, 
desto högre utbildningsnivå erhåller 
styrelserna. En väldigt intressant och 
stärkande tanke!

Imponerande arbete
2004 bestämde hon och hennes  familj 
sig för att prova den andra sidan av 
Atlanten och valde att flytta tillbaka till 
Sverige. Väl hemma fortsatte hon sitt 
imponerande arbete och är i dagsläget 
styrelseordförande i LBi International, 

Katarina Bonde föreläste på Swedish cultural 
center den 1 december 2009.

Den 1 december 2009 var alla Sweor inbjudna till The Swedish Cultural Center för en 
föreläsning av Katarina Bonde. En kväll där Katarina berättade om sin karriär inom 
näringslivet och sin syn på företagskulturen i Sverige och i USA.

Empowerment – the Pippi Effect!

... fortsättning på sidan 20
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De tre studenterna diskute-
rade sin önskan med ingenjör 
professor Carl E. Magnus-

son, vars intresse i svensk kultur var 
allmänt känt, och med hans hjälp la 
de fram en förfrågan till styrelsen på 
universitetet. Kort därefter skickades 
två namninsamlingar ut som skrevs 
under av studenter, blivande studenter 
och kommunmedborgare, som ville se 
kurser i det skandinaviska språken och 
bildandet av en skandinavisk institu-
tion. Det fanns då 1 600 studenter på 
universitetet. 
Stark jämlikhet
Institutionens första, och på den 
tiden enda, professor hette Daniel 
Nyvall. Han utvecklade en läroplan 
för år 1910 som inkluderade kurser i 
svenska, norska, norsk historia, svensk  
litteraturhistoria, dansk litteratur och 
gammal norsk grammatik. Nyvall såg 
till att skapa en likvärdig känsla mel-
lan de olika kurserna och än idag är  
jämlikheten stark mellan de olika 
nationaliteterna. 
Nationellt erkännande
Sakta men säkert växte institutionen 
och fler kurser och utbildningsplatser 
erbjöds studenterna. Idag läser cirka  
2 000 studenter  varje år på institutio-
nen. Bara några år efter starten vann 
institutionen regionalt och natio-
nellt erkännande. Idag har den  ett av 
USA:s  tre ledande skandinaviska pro-
gram. 1996 ändrades namnet till The 
Department of Scandinavian Studies 
för att på ett bättre sätt skildra mång-
falden och dess bredare uppdrag.

Historien bakom Skandinaviska avdelningen 
vid University of Washingon

SWEA San Franciscos grundare, 
Barbro Osher, etablerade 2007 ”the 
Barbro Osher Endowed Professorship” 
i svenska studier. Lotta Gavel Adams, 
känd profil inom SWEA, var den för-
sta som fick utmärkelsen 2008.

Institutionen strävar efter att utfors-
ka, förvalta och överföra fundamental 
kunskap i språk, litteratur, historia, 
politik och kultur från de skandina-
viska länderna (Danmark, Finland, 
Island, Norge och Sverige) och de bal-
tiska länderna (Estland, Lettland och 
Litauen). 
Studenternas val
Idag kan studenterna välja mellan fler-
talet program och kurser. Många stu-
denter tar möjligheten att kombinera 
sin kandidatexamen1  i skandinaviska 
studier med ett annat huvudämne i till 
exempel politisk historia, engelska och 
internationella studier. 

För de studenter som endast vill ta 
några enstaka kurser för intressets skull 
eller kanske rentav lära sig lite mer 
om sin ärvda svenska historia är kurs-
utbudet stort med allt från kvinnliga 
svenska författare, svenska noveller, 
svenska språket, till andra ämnen inom 
svensk litteratur och kultur. Sweorna Ia 
Dubois och Lotta Gavel Adams arbetar 
på institutionen. Lotta lär bland annat 
ut svensk litteratur, avancerad svenska 
och skandinavisk drama. Ia undervisar 
i skandinavisk poesi, svenska språket 
och litteratur och skandinavisk sexu-
alitet; myt och verklighet. 

Det finns möjligheter att vidare-
utbilda sig efter sin kandidatexamen 

och ta en magister eller en fil. dr  inom 
skandinaviska studier. Studenterna kan 
även prova på att studera i några av de 
skandinaviska och baltiska länderna 
genom olika utbytesprogram som insti-
tutionen erbjuder. 
Söka sina rötter
När jag pratade med en kvinnlig stu-
dent på institutionen, fick jag veta att 
hon valde att studera norska med anled-
ning av sina norska rötter. Hon tror att 
en hel del läser något av de skandina-
viska språken för att bevara och lära sig 
mer om sitt ursprung. Själv hörde hon 
som barn sina föräldrar och mor-och 
farföräldrar berätta om Norge. Det fick 
henne till att börja intressera sig för lan-
det och slutligen läsa norska.

1910 var en av tolv personer bosatta i 
Seattle av svenskt ursprung. Det ger en 
förklaring till varför flertalet studenter 
har någon form av relation till Skandi-
navien. Det spelar nog ingen roll om 
det är norska eller svenska, anledningen 
är densamma. Som människor vill vi 
veta mer om vårt ursprung. Precis som 
de tre unga männen ville 1908.   

- Angelina J Webber
 1Bachelor Degree, BA

SWEA Seattles Endowment till UWs 
Department of Scandinavian Studies 
blev verklighet den 11 mars 2010. 
SWEA Seattles styrelse och fund-
raisinggruppen 2009 överlämnade en 
check på $25 000 till Robert Stacey, 
dekan för universitetets “College of 

Våren 1908 började diskussionen om en svenskkurs på universitet. Det var tre unga 
män som diskuterade sitt skandinaviska ursprung och insåg att de ville lära sig det 
svenska språket. Deras önskan om en svenskkurs ledde så småningom till etablerandet 
av The Department of Scandinavian Languages and Literature 1909-1910.

Vackra University of Washington.

SWEA Seattles Endowment till University of Washington
Arts and Sciences”.  Pengarna kommer 
nu placeras i fonder vars avkastning 
kommer att stödja svenskundervisning-
en vid University of Washington för all 
överskådlig framtid. 

SWEA Seattles Endowment har mot-
tagits med stor tacksamhet. Vår ord-

förande har bland annat fått mottaga 
ett fin tackbrev från Ana Mari Cauce, 
Dean of Arts and Sience. Brevet kan 
du läsa på vår hemsida: http://www.
sweaseattle.org/tackbrevpdf.pdf 
Bra jobbat alla Sweor!

- Cecilia Mases

Prinsesslunch 
vid University of Washington
Kronprinsessan Victoria besökte University of Washington fredagen den 7 maj. Den skandinaviska institutionen, där Sweorna 
Ia Dubois och Lotta Gavel-Adams arbetar, hade arrangerat en lunch till prinsessans ära och för att högtidliggöra institutionens 
100-årsjubileum. Några representanter för Swea Seattle var speciellt inbjudna eftersom vi nyligen gjorde en generös donation till 
institutionen, the Swea Seattle Endowment.

I samband med Sweden Week besökte 
kronprinsessan Victoria University 
of Washington fredagen den 7 maj. 

Vi hade alla förväntat oss att prinsessan 
Madeleine skulle närvara, men i sista 
stund fick vi reda på att kronprinsessan 
Victoria skulle komma istället, kanske 
var det skönt för henne att komma 
ifrån bröllopsförberedelserna för några 
dar? Den skandinaviska institutio-
nen, där Sweorna Ia Dubois och Lotta 
Gavel-Adams arbetar, hade arrangerat 
en lunch till prinsessans ära och för att 
högtidliggöra institutionens 100-årsju-
bileum. Några representanter för Swea 
Seattle var speciellt inbjudna eftersom 
vi nyligen gjorde en generös donation 
till institutionen, the SWEA Seattle 
Endowment.
En perfekt dag
Efter veckor av grått och kallt väder 
bjöd dagen på strålande sol och klar-
blå himmel. Vilken perfekt dag för en 
lunch med kunglig glans och vad roligt 
att kronprinsessan fick se Seattle när 
staden är som finast. Med lätta och för-
väntansfulla steg begav jag mig till Suz-
zalo Library, beläget vid Red Square i 
hjärtat av UW’s campus.

Lunchen hölls i ett elegant rum på 
tredje våningen i biblioteket; med 
högt i tak, stora fönster och en inred-
ning med ljusa träslag hade rummet en 
skandinavisk prägel. Tre bord var vack-
ert uppdukade med linne och guld-
kantat vitt porslin. Ett 30-tal personer 
var samlade, dessa inkluderade fakultet 
och studenter samt fem förväntansful-
la Sweor. Vi var ombedda att vara på 
plats en halvtimme innan kronprinses-
sans ankomst för att gå igenom bruk-
ligt protokoll vid kungliga luncher. 
Vi instruerades så i hur man tilltalar 
prinsessan korrekt (Her Royal High-
ness The Crown Princess eller Hennes 
Kungliga Höghet Kronprinsessan), 

hur man skålar (kronprinsessan lyfter 
sitt glas först av alla) och annan etikett. 
Vi hade lite tid att mingla och beund-
ra utsikten innan det var dags; Victo-
ria var punktlig på minuten och hon 
anlände vackert klädd i en koboltblå 
klänning. Hon är verkligen impone-
rande vår kronprinsessa. Hon hälsade 
på alla och med en varm blick och ett 
härligt leende fick hon alla att känna 
sig välkomna. 
Avslappnad kronprinsessa
Lunchen, bestående av hälleflundra på 
en bädd av ruccola, toppad med tim-
jan och inlagd paprika var fint arrange-
rad och proffsigt serverad. Till efterrätt 
serverades små delikata citronbakelser. 
Det hölls flera tal, bland annat intro-
ducerades kronprinsessan till den 
skandinaviska institutionens historia; 
The Scandinavian department vid UW 
är den äldsta och största institutionen 
som undervisar svenska i USA och den 
enda instutionen som är lagstiftad att 
den måste undervisa i svenska (det står 

inskrivet i staten Washingtons lag). 
Kronprinsessan höll ett avslutande 
tal som kändes spontant och mycket 
professionellt. Hon bad om ursäkt för 
att prinsessan Madeliene inte kunde 
komma men uttryckte också sin glädje 
över att få besöka Seattle och närvara 
vid Sweden Week. Hon gav alla närva-
rande studenter beröm för att de stu-
derar svenska,”ett språk som inte är det 
allra lättaste att lära sig” och berättde 
hur hennes mamma, drottning Silvia, 
fick kämpa med svenskan efter att hon 
träffat kungen.

Efter lunchen fanns det tid för foto-
grafering och återigen imponerades 
jag av hur vacker, jordnära och vänlig 
kronprinsessan är, hon är verkligen en 
utmärkt representant för Sverige. Efter 
lunchen blev kronprinsessan Victoria 
guidad runt på UW’s vackra campus, 
själv begav jag mig med stolta steg ut i 
den härliga försommarsolen.

- Ida Ottesen

Sweorna Lena Powers, charlotte Wiklund, Mari Orvendal, Ida Ottesen, Ia Dubois och Lotta Gavel-Adams 
tillsammans med kronprinsessan victoria (mitten).
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Tänk att få träffa en livs levande  
prinsessa! En barndomsdröm för många, 
men verklighet för barnen på Svenska 
Skolan i Seattle! 

Lördagen den 8 maj skulle bli ett 
minne för livet för många svenska 
Seattlebarn (och föräldrar).  Sko-

lan hade blivit lovad kungligt besök 
i samband med Sweden Week och 
framåt vårkanten blev det klart att 
det var Madeleine som skulle komma. 
Normalt är det skola på söndagar, men 
vad gör man inte för en prinsessa; det 
var bara att lägga om schemat. Flera 
månader i förväg började lärarna spåna 
på programmet och fundera på pas-
sande sånger. Barnen fick lära sig vad 
monarki är och det sjöngs och träna-

des varenda vecka. Barnen hade också 
fått fundera på vad de skulle vilja fråga 
prinsessan och en del skulle få möjlig-
het att ställa sina frågor direkt. Ett par 
dagar före besöket ändrades planerna 
och istället för Madeleine var det nu 

liga skäl kunde hon inte komma, så 
storasyster tog tid från bröllopsplane-
ringen och åkte hit istället, vilket verk-
ligen uppskattades av både arrangörer 
och besökare. Karin Luton berättar: 
”En av de event som fick störst respons 
av deltagarna var Nobelmiddagen då 
de nobelpristagare som hedrades var 
djupt rörda och jag såg att flera av dem 
hade tårar i ögonen då de gick röda 
mattan fram. De var väldigt nöjda med 
arrangemanget! Vi i ledningsgruppen 
bakom Sverigeveckan är väldigt tack-
samma för all den hjälp vi har fått från 
volontärer och föreningar. Stort tack 
till SWEA för ert engagemang!” Karin 
avslutar vårt samtal med att berätta 
ett roligt minne från Sverigeveckan. 
”Vi visade Kronprinsessan Victoria 
och hennes sällskap Pike Place Mar-

ket. När vi tittade på de fiskkastande 
fiskhandlarna fick vi se en oförglöm-
lig syn. Kronprinsessans hovdam, 
Christina Von Schwerien, som är en 
mycket parant dam, var inte den som 
var den utan hon tog ”fisken i egna 
händer” och kastade fisk hon med. 
Hela sällskapet skrattade hjärtligt och 
själv skrattade jag så att min kamera 
skakade (därav det suddiga kortet här 
brevid. red. anmärkning). Det var fan-
tastiskt roligt!” avslutar Karin Luton. 
- Cecilia Mases

11

kronprinsessan Victoria 
vi väntade på. Den här 
ändringen gjorde knap-
past någon skillnad för 
barnen, men många 
mammor blev desto mer 
exalterade.
Frågor till prinsessan 
Så kom den stora dagen. 
Allting var inövat och 
klart. Barnen var så upp-
hetsade att de inte visste 
till sig. De hade fått veta 
att prinsessan kanske inte skulle ha en 
stor, vacker klänning och krona, men 
en prinsessa är ändå en prinsessa. När 
tiden var inne stod barnen prydligt 
uppställda utanför entrén till Swedish 
Cultural Center med hemgjorda flag-

gor i händerna. Så klev kronprinsessan 
ut ur en bil och alla började vifta; bar-
nen med sina flaggor och föräldrarna 
med sina kameror. Medan prinsessan 
sedan fick en rundtur i huset övade 
barnen en sista gång innan det blev 

skarpt läge. En stund senare sjöng de 
av alla krafter, de hjälptes åt att berätta 
om vad vi gör på Svenska skolan, hur 
många vi är, när den grundades och 
en hel del annat, och de ställde frågor 
till prinsessan. Vi fick bland annat veta 
att Victoria inte fick någon veckopeng 
när hon var liten och att hon inte har 
någon fin prinsessäng nu, men hade en 
himmesäng när hon var liten.

När barnen sjöng Idas sommarvisa 
var Victoria inte sen att hänga på och 
sjunga med. Det var nog inte första 
gången hon hörde den på ett skolbe-
sök... Då var det kul att vi även kunde 
bjuda på en helt unik sång, nämligen 
skolans egen, som skrevs till 10-årsju-
bileet för två år sedan. Efteråt kunde vi 
konstatera att det blev en väldigt lyck-
ad tillställning för både barn, föräldrar 
och förhoppningsvis kronprinsessan 
Victoria.

- Sara Lalloo

Svenska skolan får finbesökSverigeveckan i Seattle

Sverigeveckan inleddes med pom-
pa och ståt söndagen 2 maj i 
Westlake Park. Barn från Svenska 

skolan sjöng Idas sommarvisa, konsuln 
höll tal och klippte band, fotbollar sig-
nerade av Fredrik Ljungberg sparkades 
ut i publiken, barnen fick Swedish Fish 
i fiskdammen, IKEA visade sommar-
möbler, Volvo var där och man kunde 
köpa svenskt fika. Trots att molnen 
hängde regntunga var uppslutningen 
god och några regnstänk verkade inte 
störa publiken nämnvärt.

Två års planering
På konsulatet har bland andra Swe-
orna Karin Luton och Kate Westlin 
jobbat hårt hela året med planeringen 
och genomförandet av Sweden Week. 
Karin berättar för SWEA-bladet om 
arbetet med Sweden Week: ”Lars Jons-
son fick idén att vi skulle uppmärk-
samma Swedish Hostpitals 100-års-
jubileum redan för två år sedan. Pla-
neringen satte igång och en lednings-
grupp bestående av Lars Jonsson, Petra 
Hilleberg, Lena Powers och jag själv 
bildades. Nordic Heritage Museum var 
snart med på noterna och de har gjort 
en stor insats i projektet.” forstätter 
Karin. När arbetet med Business Focus 
Edays satte igång kom även Kate West-
lin, Per-Ola Selander och Filip Persson 

Första veckan i maj hölls den officiella Sverigeveckan i Seattle. ”Seattle Sweden Week” arrangerades av svenska konsulatet i Seattle 
tillsammans med olika organisationer såsom University of Washingtons department of Scandinavian studies, Nordic Heratige 
Museum. Idén kom från Sveriges honorärkonsul för Washington State, Lars Jonsson. Han drog igång planeringen för nästan två 
år sedan och anledningen var bland annat att Swedish Hospital här i Seattle firar hundra år i år, det gör även skandinaviska 
avdelningen på University of Washington och inte att förglömma: SWEA Seattle fyller 20 år. Veckan proklamerades officiellt som 
Sweden Week av guvernör Christine Gregoire.

Beckman med på tåget som ansvariga 
för olika delar av konferensen. Kate 
har även arbetat med Sweden Week i 
sig. Planeringsarbetet var både roligt 
och svårt berättar Karin: ”Svårast var 
att samordna allt och att få ihop till-
räckligt många bra programpunkter 
så att alla skulle hitta något de tyckte 
var intressant och spännande att göra 
under en och samma vecka. Det abso-
lut roligaste med Sverigeveckan har 
varit det fantastiska sammarbete som 
vuxit fram mellan de olika svenska 
organisationerna i Seattleområdet. Det 
är den stora vinsten med Sverigeveck-
an och jag hoppas vi kommer kunna 
behålla den starka gemenskap som vi 
nu känner även i framtiden” fortsätter 
Karin.

En viktig del av Sverieveckan var 
den stora konferensen Business Focus-
Edays som hölls 5-7 maj på Swedish 
Cultural Center. SACC Seattle (Swe-
dish American Chamber of Commer-
ce) med bland annat Swean Petra Hil-
leberg i spetsen var djupt engagerade 
och projektledare för hela konferensen 
var Swean Lena Powers. Konferensen 
hade besökare och talare från både Sve-
rige och USA. Sverigeveckan sponsra-
des bland annat av Ericsson, Elekta, 
Microsoft, SWEA Seattle, Orrefors 
Kosta Boda, Microsoft och Stellar och 
Cutter & Buck.
Kunglig närvaro
Sverigeveckan var späckad med kul-
turella händelser såsom filmvisning, 
gratis föreläsningar på University of 
Washington och flera högtidliga mid-
dagar såsom Raoul Wallenbergmiddag 
och en middag för att fira alla nobel-
pristagare som kommer från Seattle-
området (inte mindre än sex stycken). 
Störst uppmärksamhet fick de event 
som besöktes av vår svenska kron-
prinsessa Victoria. Från början var det 
tänkt att prinsessan Madeliene skulle 
besöka Sverigeveckan men av person-

Tom Rasmussen, city council Member Seattle, 
Lars Jonsson, Sveriges honorärkonsul i staten 
Washington, och Pontus Järborg, Sveriges konsul 
i Washington D.c. klippte invigningsbandet.

Kronprinsessans hovdam, baronessan christina Von 
Schwerien (i förklädet) kastar fisk på Pike Place Market. 
gabriella Augustsson, Press- och kommunikationsr�d 
från Svenska ambasaden i Washington Dc står brevid.

Amanda Lalloo överlämnade blommor  
till kronprinsessan.

Svenska Skolans rektor mariana Näslund välkomnar kronprinsessan victoria.
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SWEA Garage sale 1997

SWEAs barngrupp 
lades ner när Sven-
ska Skolföreningen 
startade 1998

År 2000: SWEA 
Internationals 
årsmöte hölls i 

Seattle och SWEA 
Seattles 10-årsjubi-
leum firades med 

stor fest

Svenska teater-
komiker var på 
besök 2001och 
underhöll vid 
ölprovning på 
Swedish Cultural 
Center.

SWEA Seattle bildas 1990 
men kickstartar redan i  
december 1989 med en 
jullunch då Agneta Nilsson 
närvarade.  SWEA Seattles 
första ordförande hette 
Annmari Ryan. Blomsterarrangemang 

1992

Regionmöte oktober 1993 

Vårmiddag med Lars Roos 
och Berith Bolin 1992

1994

Ebba AndermoMidsommar 1994

Taubekväll 1997.
Lazze Gråberg och Pelle Törner sjöng 
Taube. Ulla-Britta Olsson och Catharina 
Natt och Dag njöt av uppträdandet. 

1991: Ordf.
Ingrid Åhlman

Kerstin Alm var 
första regionord-
förande i VAME 
när Swea Interna-
tional omorgan-
iserade 2001och 
region VAME, 
Västra Amerika 
bildades.

1999: SWEA har 
tagit steget ut i  
cyber-space: SWEA 
international finns 
nu på internet!

2002
Insamlingen 

av medel till 

SWEA-hästen 

påbörjas.

2003, Chokladprovning 
med Agneta i kvadrat. 
Larsson och Olsson

I juli 2006 fick SWEA 
Seattles bokklubbar 
besök av ingen mindre 
än författaren Håkan 
Nesser. 

Marianne  
Forssblad, ut-

ses till Årets 
Svenska 
Kvinna 2007 
av SWEA In-
ternational. 
Hon nomi-

nerades av 
SWEA Seattle för 

sitt arbete i SWEA och för hennes 
roll som Nordic Heritage Museums 
Director sedan starten 1980.

2001 Ordf. 
Lena Powers

2002 Ordf. 
Ann Rådström

2003 Ordf. 
Malin Jonsson

2005 Ordf. 
Malena Grundel

2007 Ordf. 
Annica Tenlén

2008 Ordf. 
Mari Orvendal

2010 Ordf. 
Ia Dubois

2002, SWEA 
Seattle hade 
Halloweenfest 
på Swed-
ish Cultural 
Center.

Tomteverkstad 
2008. Annica 

Dijulio och Anki 
Vinberg gjuter 
cementtomtar 
att sälja under 

Yulefesten.

2010, kron-
prinsessan  
Victoria 
besöker 
Seattle

1312

 
SWEA Seattles sommarfest med auktion 30 Maj 
2009 bjöd på sång, dans, fest och en härlig 
gemenskap mellan alla festsugna Sweor och 
våra inbjudna gäster. Auktionen drog in in över 
26 457 dollar till vår fundraising. Fantastiskt! 

SWEA Seattle 20 år! Mer om SWEA-Seattle 20 år: 
En av våra grundare, Jacqueline Sørensen-
Pinch porträtteras på sid17. Vi firar stort 
under regionmötet - läs mer på sid 16!

1990 9291 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010

Efter flera års fundraising 
överlämnades the Swea 
Seattle Endowment till UWs 
Department of Scandinavian 
Studies, 11 mars 2010.  

Ia Dubois 
på SWEA 

Internation-
als årsmöte i 
Tokyo 1998. 

Starbucks var 
redan där!

Lunch i Tacoma 1993

1992: Ordf. 
Britt Giner

Var du med? Har du ett roligt SWEA-Seattle minne du vill dela med dig av? Vilken händelse har 
hittils varit SWEA-Seattles höjdpunkt enligt dig? Tycker du att vi har missat något i denna bild- 
kavalkad? Maila redaktionen på redaktor@sweaseattle.org!

S E A T T L E 

Katarina Bonde 
lämnade över 

ordförandeska-
pet till Ia Dubois 

på årsmötet 1998

Julfest 1996. 
T h Jacqueline 
Sørensen-Pinch

2004 firades 6 juni 
med lunch hemma 
hos Ia Dubois för 
första gången. 

2005,Vinprovning! 
Keith Weaver från 

Seattle Wine Society 
guidade Sweorna 

bland vinerna.

2005, Nordic Heritage 
Museum firade sitt 
25-årsjubileum med 
fest och då överläm-
nade Lena Powers 
vår SWEA-häst som 
mottogs av Marianne 
Forssblad.

1994: Ordf. 
Ann-Krisitin Anderson

1996: Ordf. 
Katarina Bonde

1998 Ordf. 
Ia Dubois

1999 Ordf. 
Marianne Forssblad

SWEA Seattles 
årsmöte 2002

Grattis!

1990: Ordf.
Annmari Ryan

20
ÅR!
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walken fram ackompanjerade 
av skum nordisk musik. Skön-
heterna visade kläder från 
15x15 (Danmark), Moods 
of Norway (Norge), 
Glam Garb (Sverige), 
Marimekko (Finland), 
The Local Firm (Sve-
rige), Nudie Jeans (Sve-
rige), Spaksmannsspjarir 
(Island), Emami (Island), 
AOCO by Annika (Färör-
na), Stienunn (Island), 
Lars Andersson (Sverige), 
skor från Tretorn (Sve-
rige) samt smycken från 
Happysthlm (Sverige) och 
Aarikka (Finland). Här 
hade jag uppskattat om 
konferencieren hade berät-
tat lite om vad vi såg, för 
modenovis som jag är vet 
jag fortfarande inte vilka 
kläder som kom från vilket 
märke.
Kändistätt
Kronprinsessan såg ut att uppskatta 
showen och hon var så klart extra 
fötjust i barnmannekängerna men även 

Glam Garbs vackra klänningar såg ut 
att tända en extra glimt av intresse i 
hennes blick. Mitt under showen tyst-
nade plötsligt publikens mode-pratar-

Nordic Heritage Museums 
stora sal var full av vindrick-
ande, småplocksmumsande, 

minglande åskådare som småpratade 
och nyfiket granskade innehållet i de 
presentpåsar som de fått vid entrén.  
Plötsligt tystnar alla och de som lyck-
ats norpa åt sig en sittplats reser sig 
upp. In träder kronprinsessan Victo-
ria, som slår sig ner på första raden, 
tillsammans med bland andra Sveriges 
ambassadör Jonas Hafström, och Lars 
Jonsson, honorär konsul  för Sverige 
i Washington. Efter applåder sätter så 
modevisningen igång. Konferencier 
var Ole Henriksen, en charmig och 
underhållande dansk som gjort sig ett 
namn som makeupartist i Kalifornien 
och har en egen hudvårdsserie.
Långbenta mannekänger
Första mannekäng ut på scen är en liten 
rödrandig knatte på max ett år som 
inte alls verkar uppskatta uppmärk-
samheten. Men barnet som var klätt 
från top till tå i Polarna o Pyret-ränder 
var helt bedårande och möttes av jubel 
och applåder. En akt svår att följa... 
Men det klarade de övriga barnmodel-
lerna som visade kläder från Polarn O. 

Pyret (Sverige), Molo Kids (Danmark) 
och Vyssan lull (Sverige) bra och snart 
var det dags för vuxenkläder. Extremt 
långbenta mannekänger gick nu cat-
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Språkfrågan - Hur skriver man å, ä och ö med engelskt tangentbord?

För oss som inte har turen att ha ett svenskt tangentbord dyker frågan ibland upp hur man ska 
lösa problemet med de svenska bokstäverna å, ä och ö. 

Nu för tiden kan man enkelt ställa in tangentbordet till svenska och använda de tangenter 
där å, ä, ö sitter på det svenska tangentbordet för att få fram bokstäverna. Gör så här bara:
 1. Gå in under control panel
 2. Välj ”clock, lanugage, region” (gäller för Windows 7, det kan heta något annorlunda i äldre 

Windowsversioner)
 3. Under Region and Language väljer du ”change keyboard or other input methods”
 4. Välj ”change keyboards”
 5. Där under general finns ett val för keyboard language. Välj Swedish.
Sen finns alla tecken på samma ställe som på ett svenskt tangentbord. Å finns högst upp till 
höger om P. Ä finns under Å. Ö finns mellan Ä och L.
Om man föredrar att använda de tecken som syns på tangentbordet finns det andra alternativ: 
•  Ett sätt är att köra helt utan prickar och ringar och använda a, a och o istället (risken för 

missförstånd är relativt liten, normalt framgår det av sammanhanget vilket man menar). 
•  Ett annan variant är att använda aa, ae och oe. 
•  En lite klumpigare lösning är att klicka på ”symbol” där du hittar de eftersökta tecknen. När 

du väl har använt dem en gång dyker de upp bland senast använda så du slipper leta varje 
gång. Lycka till med svenskan!

Har du en fråga? Maila sprakfragan@sweaseattle.org.

Cornelis på vita duken
Just nu pågår en spännade filminspelning i Sverige: i april i år startade inspelningen av cor-
nelis, en film om cornelis Vreeswijks liv. Filmen spelas in i Stockholm och Trollhättan, och 
i huvudrollen ser vi Hans-Erik Dyvik Husby, alias Hank von Hell, som bl.a. spelat huvudrol-
len i Jesus christ Superstar. Filmmusiken komponeras inte oväntat av cornelis son, Jack 
Vreeswijk. Filmen produceras av Martina Stöhr och regisseras av Amir chamdin som även 
gjort Om Gud vill. Det här blir en film som många Sweor kommer att ha en relation till; även 
de som bott utomlands i många, många år har hunnit uppleva cornelis. Den här vintern har 
SWEA visat filmatiseringarna av Milleniumtrilogin på sina filmkvällar. Nästa vinter kanske vi 
får se cornelis; svensk film och musik i ett!

Smått & Gott

Mode & Mingel
Den 8 maj 2010 var det skandinavisk modevisning på Nordic Heritage 
Museum i Seattle.  Modevisiningen ”Artic Summer Fashion Show”  var en 
del av Sverigeveckan, och visade barn- och vuxenkläder från skandinaviska 
modemärken såsom Marimekko, Moods of Norway och Nudie Jeans. På 
plats fanns förutom minglande Sweor och modeintresserade Seattlebor även 
kronprinsessan Victoria och fotbollssnyggingen Fredrik Ljungberg.

sorl när Lena Powers 
myndigt eskorterade den 
försenade Fredrik Ljung-
berg till hans plats vid 
scenen. Och för er som 

är lika kändis-intresserade som jag kan 
jag berätta att kronprinsessan för kväl-
len bar samma vackra lila dräkt som 
hon bar när hon tidigare under dagen 
besökte Svenska Skolan. Fredrik 
Ljungberg var stilig i smoking upptill 
och jeans nertill. När visningen var 
slut och arrangörerna avtackade, res-
te sig kronprinsessan, nickade artigt 
mot publiken, sa en kort hälsning 
till Fredrik Ljungberg och lämnade 
så salen. (Och alla hoppades att den 
beige Hondan som parkerat in kron-
prinsessans bil hade flyttat på sig vid 
det laget.)
Gänget bakom
Modevisningen var ett Nordic Herita-
ge Museum-event som började som en 
idé från museets grupp Arctic Circle 
(ett socialt nätverk inom museet). 
Swean Stina Cowan (Adult Educa-
tion Coordinator, på Nordic Heritage 
Museum) berättar:”År 2005 anord-

nades en modevisning på museet som 
visade både tradionella kläder (typ folk-
dräkter) och mer moderna kläder. Det 

var mycket lyckat och därför bestämde 
vi oss för att göra en ny modevisning.
Men den här gången ville vi göra en 
helt modern modevisning som speg-
lade dagens mode i de respektive län-
derna.” Det mesta av det förberedande 
arbetet gjordes av Stina Cowan, Swean 
Jeanette Svensk Li och James Gillespie 
tillsammans med personal från museet 
samt en massa volontärer. Under själva 

eventet var också SWEA represente-
rade som volontärer. Stina svarar på 
frågan - hur det var 
att arbeta med ett så 
stort projekt: ”Det var 
mycket som var roligt i 
arbetet med visningen 
och samtidigt mycket 
stress, snabba beslut 
och ändringar i sista 
stund. Allra roligast 
var att se den färdiga visningen och se 
hur allt föll på plats. Jättemycket jobb 
och jätteroligt!”
Sweor i vimlet
När modevisningen var över fick vi alla 
en chans att handla lite produkter från 
de olika deltagande märkerna i vis-
ningen. Marimekkos väskor hade en 
rykande åtgång och lika så de snygga 
jeansen från Nudie. Samtidigt kunde 
vi vimla lite och byta några ord med 

både kända och okända. Detta var en 
perfekt avslutning på Sverigeveckan i 
Seattle!

- Cecilia Mases

SWEA-bladets utsända, cecilia Mases, bakom 
scenen med kvällens konferencier Ole Henriksen.

Fanny Evensson 
(t v) var en av 
skönheterna på 
scenen. Swean 
Jeanette Svensk-li 
var en av skön-
heterna bakom 
arrangemanget.

Lotta Helin och Swean Jenny Stendahl lyckades 
knipa åt sig en fotostund med Fredrik Ljungberg!

malena 
grundel (t v)
var en av de 
minglande 
Sweorna

Lena Powers 
och dottern 
Amanda njöt av 
showen.

Sweorna 
Sofia Taylor (som varit rådgivande i planeringen av 
modevisningen) och Petra Hilleberg (som arbetat h�rt 
med Sweden Week) hade en välförtjänt trevlig kväll.

Flygosäkerhet
i april i �r fick världen känna av sin 
sårbarhet. Vulkanen Eyjafjallajökull 
bestämde sig för att vakna till liv och 
Europas kommunikationer lamslogs för 
någon vecka. När inte flygen gick som 
beräknat blev tågen fulla på nolltid, hyr-
bilarna bokades upp och vägkartorna 
tog till och med slut i affärerna. m�nga 
var de som blev sittande på flygplatser 
och hotellrum världen över. För oss på 
andra sidan Atlanten fanns inte heller 
möjligheten att leta upp något alternativt 
färdmedel utan det var bara att vänta 
och vänta. vi har exempel p� Sweor 
som inte kunde ta sig hem efter Sveri-
gebesök, Sweor som inte kunde ta sig 
till familjen i Sverige och vänner och 
släktingar som fick en längre semester 
än beräknat.
Plötsligt var vi tillbaka på den tiden när 
man inte kunde resa tvärs över jorden 
på bara några timmar. Även nu, en må-
nad efter utbrottet, stängs flygplatser till 
och fr�n p� olika ställen i Europa och vi 
kan inte vara hundra procent säkra p� 
att vi kommer dit vi ska som planerat. 
Kanske f�r det här oss att tänka till lite 
grann. Det kanske inte är vi människor 
som bestämmer allting trots allt. Och kan-
ske borde vi inte ta så mycket för givet. 
- Sara Lalloo
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Regionmötet i korthet:
• VAME Regionmöte i Seattle 30 September - 3 Oktober 2010
• Vi bor på Hotel Ändra: www.hotelandra.com. Uppge bokningskod SWEA för specialpris.
• Möjlighet att deltaga i Seattle-utflykter såsom: Space Needle, Underground Tour,  

 Ride the Ducks m m
• Lördagskonferens för alla
• Lake Washington Kryssning
• Galamiddag i samband med 20-årsjubileet
• Möjlighet att deltaga i Mt Rainier-utflykt och konstutflykt till Tacoma.
• Chansen att få träffa och lära känna många VAME-Sweor!

Anmälan: Sista dag för anmälan till ordinarie pris är 16 augusti. Anmäl dig via vår hemisda www.sweaseattle.org.
För mer information: www.sweaseattle.org, eller maila VameRm2010@sweaseattle.org. 
Vi hoppas att så många Seattle Sweor som möjligt vill vara med! Välkomna! 

- regionmöteskommittén: Mari Orvendal, Charlotte Wiklund, Ulrika Norén, Anna Goeke, Stina Lindgren-Hudgins 

Regionmöte i Seattle!
 
I år är det Seattles tur!  I samband med 20-årsjubileumet anordnar vi Regionmöte för våra SWEA-Systrar 
i västra Amerika!  30 september till  3 oktober är det dags för SWEA VAME Regionmöte 2010.

Ger VAME-regionmötet i Seattle 
mersmak? Om du skyndar dig kan 
du hinna gå på några fler av SWEA-
avdelningarnas regionmötet. Alla Sweor 
är välkomna! Hösten 2010 kommer 
SWEA Regionmöten - RM att hållas 
enligt följande:

SWEA-möten runt om i världen
 
RM VAME Seattle, 1-3 oktober
(årsmöte 2/10)
RM OAME N Y City, 8-11 oktober
(årsmöte 9/10)
RM MAME Florida, 21-24 oktober
(årsmöte  23/10)

  
RM VEMA Marbella, 30 sept - 
3 oktober (årsmöte 2/10) 
RM MEMA Milano, 7-10 oktober 
(årsmöte 9/10)
RM OEMA Istanbul, 15-17 oktober
(årsmöte 16/10)
RM Asien Hong Kong,11-14 oktober 
(årsmöte  13/10)

Ställ upp som värdinna under 
regionmötet i Seattle 30 september till 3 
oktober. Nu är det vår tur!
 

Nu är det dags att komma ihåg 
alla de välplanerade och trevli-
ga VAME regionmöten som vi 

Seattle Sweor varit inbjudna till under 
åren. I höst står vi för värdskapet och 
arbetshästarna i regionmöteskommit-
tén planerar ambitiöst och för fullt. För 
att program och aktiviteter skall kunna 
bli av behövs ett antal värdinnor, Sweor 
som kan dela med sig av sevärdheter 
såsom Pike Place Market, Seattle Cen-
ter, Snoqualmie Falls, shopping, speci-

alintressen som t ex konsthantverk/tex-
tilkonst etc. och leda små grupper. Du 
kan ställa upp hel- eller halvdag med 
dessa rimligt lätta och roliga uppgifter.
Frivilliga förare 
Vi behöver också veta hur många 
Sweor som kan bidraga med privata 
bilar och transporter för eventuella 
turer till Tacoma, Snoqualmie, Nordic 
Heritage Museum, Kirkland. Efter 
sista anmälningsdagen 31 augusti har 
vi klart för oss vilka turer som fyllts 
upp och kan ha en bättre överblick av 
transportläget och behov. Det är kri-
tiskt att vi får många frivilliga förare!  
All planering sköts av kommitteén 

och Stina Lindgren-Hudgins (email: 
stina.l-h@q.com) är ansvarig för 
utflyktsdelen och transporter. När du 
anmäler dig till de olika utflykterna 
ange om du kan bidraga med privat bil 
och för hur många passagerare och om 
du har frågor email Stina. Ett värdin-
nemöte planeras i september.
Låt oss gemensamt göra detta region-
möte och 20-årsjubileum helt oöver-
träffligt lyckat!

Stort tack på förhand för din hjälp.
- Stina Lindgren-Hudgins 

Värdinnor sökes till regionmötet i Seattle!

S E A T T L E S E A T T L E Jacqueline, 
Seattle-Swea 
från starten!

Jacqueline 
Sørensen-Pinch, 
har varit medlem  
i SWEA Seattle 
fr�n starten 1990! 

För inte så länge sedan var kvin-
nans plats i hemmet med barnen 
i kjolarna och kitteln på spisen. 

Vindarna började blåsa i en annan rikt-
ning tidigt på 60-talet i Sverige. Vid det 
laget  hade Jacqueline Sørensen-Pinch 
redan hunnit dra sig ur två olyckliga 
äktenskap. Med sina två små döttrar i 
ena handen, kappsäck och nanny i den 
andra, tog hon flyget från den gamla 
världen till det nya landet i väst. Långt 
innan andra feminstvågen gav oss kvin-
nor större frihet och ansvar, bröt Jac-
queline alltså med samhällsnormer och 
tog sitt liv i egna händer. Med den här 
artikeln vill jag hedra henne för hennes 
enorma inre styrka och mod.  Hon kan 
verkligen stå som inspirerande modell 
för dagens kvinna.  
Aristokratisk miljö
Jacqueline föddes i New York då hen-
nes norska mamma befann sig i USA 
på resa 1930.  Barndomen tillbringade 
hon däremot i Köpenhamn hos sin 
mormor, så danska blev hennes första 
språk. När Jacqueline berättar om sitt 
liv, beundrar man först den gyllene 
epok hon växte upp i. Det är en berät-
telse om aristokratisk miljö, väluppfos-
trade barn som tidigt lärde sig allt om 
etikett och sändes till internationella 
internatskolor. Hon såg tyskarna vand-
ra in i Köpenhamn 1940 då hon som 
tioåring gick i den katolska skolan The 
Sacred Heart. När mormor såg henne 
idrotta på The Stoneleigh-Burnham 
School i Massachusetts blev hon upp-
rörd över att flickan kunde få muskler 
på benen. ”Du blir inte gift om du har 
muskler!” varnade mormor.  Därpå 
sändes hon på internat i Lausanne.  
Hon fick verkligen en internationell 
uppfostran av högsta klass. 
Vacker flicka
När Jacqueline berättar om detta med 
skratt i rösten ser man henne framför 
sig: En vacker leende ung flicka, klädd 
enligt senaste modet, på fest med en 
ung man vid sin sida. Man inser sam-

tidigt att kvinnan 
utbildades till att 
bli en representa-
tiv hustru till en 
framstående man. 
Och naturligtvis 
blev Jacqueline gift, 
redan som arton-
åring. Jag skriver 
”blev gift”, för det 
blev man på den 
tiden. Den förvän-
tade idyllen uteblev dock. En annan 
verklighet kom henne inpå livet. Hen-
nes förste äkta man hade dolt mental 
instabilitet och den andre dekadens 
och alkoholism för att få henne till 
hustru. Det är här hennes fantastiska 
inre styrka börjar visa sig. Vid en tid 
då kvinnor sällan skilde sig, gjorde Jac-
queline slag i saken och räddade sitt 
liv, och sina två små döttrars, genom 
att lämna destruktiva äktenskap. Hon 
flyr först från Sverige till Lausanne och 
sedan till USA för att börja ett helt 
nytt liv på egna ben.
Frihet i USA
Det remarkabla i Jacquelines livhisto-
ria är nu inte barndomen eller män-
nen, men båda aspekterna infiltrerar 
dock hennes val och öde. Väl i USA 
beslöt Jacqueline att ta sig till Los Ang-
eles där en än större frihet lockade. 
Hon fick arbete på ett försäkringsföre-
tag och arbetade hårt för att försörja 
sina barn. Samtidigt var hon sin vana 
trogen. Hon blev medlem i en kyrka, 
religionen är viktig för henne, och hon 
sjunger i körer. Hon gifte sig två gång-
er till här i USA med välbärgade män 
som tycktes kunna erbjuda det liv hon 
varit van vid. Men dessa löften infria-
des inte alltid nu heller. På min fråga 
om varför hon tror det gick så illa med 
männen, svarar Jacqueline med ett 
skratt: ”Yes, but they came with such 
wonderful credentials!”  
Började studera
När den tredje äkta mannen blev sjuk, 

tog hon resolut familjen, som nu inklu-
derade tre barn efter sonens födelse, 
bort från Los Angeles och upp till Lake 
Tahoo.  Hon började studera för att 
skapa sig en säkrare framtid. Läste in 
en B.A. i musik och en M.A. i under-
visning. Efter skilsmässan tog hon sin 
mormorsmors flicknamn, Sørensen, 
och drog till Seattle. Också häruppe på 
västkusten fann Jacqueline sig snabbt  
tillrätta. Man måste helt enkelt beund-
ra hennes mod och förmåga att dra upp 
pålarna och sätta bo på helt ny plats. 
Hon började undervisa musikhistoria i 
Bellevue och franska vid Seattle School 
of Languages. Genom att bli medlem 
igen i den kyrka hon fortfarande är 
trogen, First Presbytarian i Bellevue, 
bli medlem i Bellevue Club etc. assi-
milerades hon in i den miljö som också 
vi andra SWEA Seattle-kvinnor kallar 
vårt hem. Hon gifte sig en sista gång 
med Sidney Pinch, därav hennes hela 
efternamn Sørensen-Pinch, men är nu 
änka.   
Hörde talas om SWEA
I Los Angeles hade Jacqueline hört 
talats om SWEAs Agneta Nilsson. 
Men det var här i Seattle som hon ville 
lära känna fler svenskor och söka sig 
tillbaka till den svenskhet hon upp-
levt under sina år som gift i Sverige. 
Hon pratar ju dessutom sedan dess 
flytande svenska och älskar det svenska 
språket. Hon tog kontakt med Agneta 
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SWEA, Swedish Women’s Educational Association, is a global non-profit organization for Swedish-speaking women who are, or have been, living 
abroad. Our goal is to promote Swedish language and culture and to establish a professional and social network around the globe that makes it 
easier to live abroad. SWEA supports education with scholarships and many projects with ties to Sweden.

In this issue of SWEA bladet

SWEA Endowment: SWEAs endowment to the Scandina-
vian Department became a reality on March 11, 2010. The 
check for $25,000 was placed in a fund where the returns 
will contribute to Swedish education at the University of 
Washington. The endowment has been greatly appreciated 
by the university.
UW Scandinavian Department: The Department of 
Scandinavian Studies was founded in 1909. The establish-
ment began with a conversation between three students 
of Swedish heritage. The Department has grown from a 
one-person program to a comprehensive Scandinavian 
Studies department. David Nyvall was appointed as the 
first professor in 1910. Nyvall developed a curriculum 
that included courses in Swedish, Norwegian and Danish, 
and established a tradition of treating the various Scan-
dinavian nationalities equally. Currently, there are about 
2000 students annually in the department, who can earn a 
variety of degrees, up to a PhD. Two well-known Sweor, Ia 
Dubois and Lotta Gavel Adams, teach in different Scandi-
navian subjects, such as Swedish language and Literature, 
Scandinavian Poetry, Scandinavian Drama and Advanced 
Swedish Language. The Department is seen as one of the 
top Scandinavian programs in the world. 
Seattle Sweden Week was celebrated in the first week of 
May. Lars Jonsson, the Swedish honorary consul of Wash-
ington, wanted to recognize the 100-year anniversaries of 
the Swedish Hospital and the Scandinavian Department, 
and more. The week was full of activities and events, such 
as Business Focus E-days. The most honorable event was 
the Nobel dinner, which acknowledges the Nobel Prize 
winners from Seattle. However, as expected, the events in 
which Victoria and Fredrik Ljungberg participated drew 
great attention and large crowds.

Lunch with a princess: Her Royal Highness, the Crown 
Princess, Victoria, visited the University of Washington on 
May 7. Ia Dubois and Lotta Gavel Adams arranged a lunch 
in honor of the Scandinavian Department’s 100 year anni-
versary and SWEA’s endowment to the department. A hand-
ful of Sweor, faculty members and students were invited to 
the luncheon. Before Victoria’s arrival, the participants got 
instructions on how to behave in front of royalty; for example, 
the Crown Princess is always the first to raise her glass when it 
is time to perform a toast.
The Princess Visits the Swedish School: During Swe-
den Week, our Crown Princess visited the Swedish School. 
It was an exciting and joyful day for the children, parents 
and teachers. The children and teachers had prepared several 
months ahead with handmade flags, songs and questions to 
Victoria. In response to the children’s questions, the princess 
was able to tell them that, as a child, she did not get a weekly 
allowance, but did, however, sleep in a four-poster bed.
2010 Regional Meeting: Between September 30 and Octo-
ber 3, Seattle will host the WAME regional meeting. We will 
enjoy different Seattle activities, such as the Space Needle and 
the Underground Tour, as well as a gala dinner and much 
more. If you are interested in participating as a hostess or as 
a volunteer driver, please contact Stina Lindgren-Hudgins, 
stina.l-h@q.com, or email vameRm2010@sweaseattle.org
Happy Anniversary SWEA!: SWEA Seattle is celebrating 20 
years in 2010. In the centerfold, you can discover pictures and 
a timetable of different events, such as the spring dinner -92, 
Taubeevening -97, SWEA International Annual Meeting -00, 
beer-tasting -01, and our gift, the SWEA-horse, to the Nordic 
Heritage Museum -05, and many other fun and memorable 
events.  

- Angelina J Webber

an English summary with some of the 
“raisins in the cookie”

Ny Medlem: 
Hej! Anneli heter jag, född 1979 
och uppvuxen strax norr 
om Stockholm. Att jag 
får möjligheten att bo 
här i Redmond är tack 
vare min man som jag 
träffade under studieti-
den till elektroingenjör 
i Uppsala. Han jobbar 
på Microsoft och jag är hemmafru med vår son 
Viktor 2,5 år och väntar nummer två i sommar. 
Vi flyttade hit februari 2009 och trivs än så länge 
jättebra. När det gäller mina intressen så kan man 
säga att jag är en periodare. Exempelvis så sydde 
jag ett antal dynor till barnvagnar ett tag, sen var 
det matlagning med bara nya rätter för att sedan 
vända totalt och läsa om naturlig hår- och hud-
vård. Det senaste intresset är geocaching, ett per-
fekt sätt för oss som familj att komma ut och se 
nya platser i dessa fantastiska omgivningar.  

- Anneli Gustafsson

Mitt Smultronställe: Närke och Öland
Trots att jag bott i USA halva mitt 

liv, så är mina smultronställen i 
Sverige. När jag tänker smultron-

ställe, så går mina tankar till underbara 
barndomsminnen i landskapen Närke 
och Öland. Min farmor och farfar 
bodde i Närke, och att åka över När-
keslätten är något jag uppskattade då, 
och nu. Lätt böljande kullar, med stora 
gula och gröna fält av raps och annan 
gröda. Där fanns stora bondgårdar och 
små röda stugor med vita knutar, och 
en massa Närkeoriginal. Jag minns väl 
två urgamla systrar som jag besökte 
med farfar, de hade en källare som man 
gick ner till på en stege genom en lucka 
i köksgolvet. Än idag känner jag för-
väntans sug i magen när jag tänker på 
att köra över Närkeslätten på väg hem 
till farmor och farfar. 

Mina mamma är bonddotter från 
Öland och min mormor fyllde 95 år 
nu i april och bor på ett hem i Löttorp. 
Många av ”flickorna” som jobbar där 
har mormor känt sedan de var barn. 
Min morfar byggde sommarstugor, 

vilda jordgubbar och smultron. En 
gång plockade min moster Marianne 
och jag  så mycket smultron att vi gjor-
de en smultrontårta.  

Som vuxen  njuter jag fortfarande 
utav mina smultronställen. Öland är 
trolskt, ljuset och luften och landskapet 
är annorlunda än någon annanstans. 
Där finns Blå jungfrun, dit häxorna 
flyger på Skärtorsdagen för att möta 
upp med djävulen. Det finns myck-
et sjöfartssägner om den ön genom 
tiderna.  Så, mina smultronställen går 
tillbaka till min barndom, och nu när 
jag besöker dessa platser som vuxen 
är jag så tacksam för alla härliga min-
nen och de minnen som jag nu skapar 
med min familj. Sist vill jag lära er lite 
ölandska, enligt Fredrikssons: ”Bott i 
nörre hörva växer de sticklebär store 
som pumper, vröl dit får du se.” Över-
sättning: ”Borta på norra åkern växer 
det björnbär stora som pumpor, åk dit 
så får du se”. 

- Anette Grabski

och det blev bara fler och fler. Nu har 
släkten Fredriksson en liten stugby på 
norra sidan av ön. Alla barnen och 
de flesta av oss barnbarn har vår egen 
stuga och de har alla namn: Nettebo, 
Skönanro, Glädjestrålen, Enebo osv. 
Vi firade alltid påsk vid stugorna, och 
gör så fortfarande. Det är ett perfekt 
ställe att träffa tjocka släkten när alla 
har sitt eget att gå hem till. När jag 
växte upp var det utedass och vatten-
pump på gården som gällde, men nu 
har vi moderna bekvämligheter. Stora 
kroppkaksbak hade vi var påsk, med 
mormor som ringledare. Vi var också 
på Öland var sommar och på barns 
vis trodde jag att alla hade en mormor 
och morfar med bondgård. Vilka här-
liga sommarminnen: vi åkte hölass, 
plockade mask åt hönsen, födde upp 
flasklamm, hade en tam gris som vi bl 
a spelade fotboll med. Vi red och åkte 
sulky efter hästen, men jag blev spar-
kad några gånger, så det blev aldrig 
någon hästtjej utav mig. Vi badade i 
havet, plockade gullvivor och syrener, 

Är du en Ny Medlem? 
Eller bara nästan ny? Har du inte presenterats i SWEA- 
Bladet än? Vi vill gärna lära känna dig! Skriv några rader om 
dig själv och maila dem tillsammans med ett foto till redak-
tor@sweaseattle.org. Om du inte gillar att skriva eller oroar 
dig för stavning, åäö och liknande så kan du vara lugn. Vi 
hjälper dig! 

Stort tack & välkommen! 
- Redaktionen
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vAME regionsstyrelse 2010
Ordförande Annette Åsberg, Orange county
  vame@swea.org
Ledarmot Ellinor Ellefson, Arizona
  arizona@swea.org
Ledarmot Helena Gagne, Orange county
  orangecounty@swea.org
Ledamot monika Yarbrough, Hawaii
  hawaii@swea.org
Ledamot marita Kingman, Las vegas
  lasvegas@swea.org
Ledamot margaretha Laséen, Los Angeles
  losangeles@swea.org
Ledamot Ia Dubois, Seattle
  seattle@swea.org
Ledamot Lena Normen-Younger, vancouver 
  vancouver@swea.org
Ledamot Sofia Fransson Krall, San Diego
  sandiego@swea.org
Ledamot camilla Podowski, San Francisco
  sanfrancisco@swea.org

VAME skattmästare (ej styrelsemedlem)
Kerstin Eriksson-Splawn, San Francisco

 International Styrelse* 
& Administration
Ordförande  Åsa Lena Lööf

   president@swea.org
V. ordförande  Elisabeth Alsheimer   
   vicepresident@swea.org
grundare  Agneta Nilsson
   founder@swea.org
Sekreterare  Barbro Westin
   secretary@swea.org
Skattmästare  Anita rhodes      
   treasurer@swea.org
Speciell Rådgivare christina Moliteus 
   molicom@aol.com
Juridisk r�dgivare  gita Paterson
   office@swea.org
Administration  Sofia Fransson Krall
   SWEA kansli: office@swea.org
Webbredaktör  Li Ansefelt Thornton
   webmaster@swea.org
Redaktör SWEA Nytt Sonnie Waldermansson
   sweanytt@swea.org
Redaktör Forum  Anna Sjöblom

   editor@swea.org
Redaktör SWEA-Guiden Monica Rabe

   sweaguiden@swea.org
Annonsasvarig Forum Eva malm   
och Webb  advertising@swea.org
Annonser Amerika  Jeanette Setterhag    
   adsamerica@swea.org
Annonser Europa  gunilla Pearce    
   adseurope@swea.org
Webbadresser:    www.swea.org
   www.sweaguiden.com

* exkl.regionordföranden

 VAME-regionmöte 2010
Nästa års VAME-regionmöte kommer att gå av stapeln  i  
Seattle, 30 september till 3 oktober. Läs mer p� sid 16.

            i korthet
SWEA - Swedish Women’s Educational Association, Inc., är en global ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor som är 
eller har varit bosatta utomlands. genom att samla Sweor kring v�rt gemensamma spr�k, v�rt svenska ursprung och kulturarv blir 
SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen som gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och 
�terkomst 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 76 
lokalföreningar i 34 länder på sex kontinenter. Föreningen startades av Agneta Nilsson i Los Angeles 1979. Prinsessan christina,  
fru Magnuson, är föreningens hedersordförande. Ordförande är Åsa Lena Lööf.

...fortsättning från sidan 7

Empowerment 
- the Pippi effect!

Aptilo Networks, Propellerhead Soft-
ware, Orc Software, eBuilder AB och 
Sjätte APfonden. Sist men inte minst 
sitter hon som rådgivare åt finansde-
partementet i deras strävan att reduce-
ra statligt ägande. Vin och Sprit är ett 
exempel på detta. Faktum är att Sveri-
ge har minskat sin statsskuld med cirka 

50 % sedan 1997 och försäljningen av 
statliga bolag är en av anledningarna 
till minskningen. 
Frågestund
När Katarinas föreläsning var slut fick 
alla inbjudna möjlighet till att ställa 
frågor. Jag känner en stor beundran för 
den här kvinnan som arbetat sig uppåt 
i en mansdominerad värld och lyckats. 
Katarina är en entreprenör och affärs-
kvinna, aktiv inom den internationella 
businessarenan, som valde att dela 

med sig av sina upplevelser och erfa-
renheter för en kväll. Föreläsningen 
avslutades med god mat, West-vin och 
lite ”networking”.  Jag hoppas att det 
kommer fler möjligheter att få lyssna 
på hennes historia för er som inte var 
där och för oss som vill få lite påfyll-
ning. Tack för en trevlig kväll och ett 
speciellt tack till the Swedish Cultural 
Center och the Department of Scan-
dinavian Studies at the University of 
Washington, som sponsrade kvällen. 
- Angelina J Webber

1. Varför ville du vara med som 
sekreterare i styrelsen?
Jag blev tillfrågad om jag ville vara 
med i styrelsen och kände att jag hade 
tid att engagera mig mer i SWEA.

frågor till Monica Nyström, 
- ny sekreterare i styrelsen5

2. Hur länge har du varit Swea?
Jag gick med i SWEA i  januari 2009.
3. Vad är ditt roligaste 
SWEA-minne?  
Midsommar 2009. Jag hjälpte till med 
att sälja bakverk i SWEAs stånd och vi 
hade jätteroligt.
4. Vad betyder SWEA för dig?  
SWEA hjälper mig att bygga upp mitt 
kontaktnät, vilket får mig att känna mig 

mer självständig. Det är viktigt för mig  
5. Har du något du skulle vilja 
säga till alla Sweor i Seattle?
Att ta tillfälle i akt och utnyttja den 
resurs SWEA är och gå på träffarna 
som organiseras. Det är både roligt och 
ett bra tillfälle att lära känna nya män-
niskor.

- Cecilia Mases
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Cykeltur!
Lördag  24 April av det dags för en trevlig cykeltur i Redmond. 
Sju hurtiga Sweor cyklade den fina cykelbanan längst med Sammamish River från 
Marymoor Park till ölbryggeriet Red Hook Brewery i Woodinville. Red Hook Brewery 
låg först i Ballard, en stadsdel som då konsumerade mest öl  i hela USA tack vare alla 
skandinaver som bodde där. 

Väl framme vid bryggeriet blev det  guidad visning och ölprovning. Vi provade fem 
ölsorter. Guiden tyckte vi alla skulle prova att dricka ölsorten ”Blonde” i duschen nästa 
gång, den är tydligen fantastisk så!  Vi luktade också på humle (doftar som en blanding 
av fläder, gräs och tapetklister tyckte jag) och ville man bli berusad på gratis öl denna 
dag gick det alldeles utmärkt, det märktes på alla glada 20-åringar! Efter en smaskig 
picknicklunch trampade vi tillbaka hem igen. 

Tack alla ni som var med!
- Sofia Taylor

Julfest 2009
Den traditionella julmiddagen i Kirkland 
var en fantastisk upplevelse, speciellt för 
oss som aldrig medverkat förut, vilket 
jag så här i efterhand verkligen ångrar.  
Men det ska bli ändring nu! När jag 
dök upp var dukningen i full gång och i  
köket förberedde tomtenissor all den goda  
julmaten. 

Sweorna droppade in och stämning-
en var hög redan från början. Det fanns 
många nya ansikten som jag fick tillfälle 
att bekanta mig med. Efter mycket ming-
el, välkomstbål och långdans, satte vi oss 
till bords. Bordsplaceringen var ett genialt 
litet pyssel, med julsånger som tema och 

maten var fantastisk.  Tack alla som bidrog med sina 
kulinariska konster! Anki Winbergs prisbelönta 

köttbullar och resten av godsakerna försvann i 
en rykande fart. 

Varje bord fick i uppdrag att sjunga en julsång 
med tillhörande rekvisita och stämningen blev om möjligt ännu högre. 
Sedan äntrade kören scenen  och bjöd på glimrande skönsång. Lotterna 
som Jenny Mildes och Lena Powers effektivt sålde under minglet, resul-

terade i många fina priser (jag som aldrig vinner något, vann en jättefin 
ljusstake). Vi fick oss också till livs några roliga historier av en SWEA-

mamma och efter tal av Mari Orvendal, blev det kaffe och dessert.
Kvällen tog slut alldeles för fort, som den gör när man har roligt, och jag 

ser redan fram emot nästa julmiddag. Den kommer jag inte att missa!
- Marie Philips

Välkommen till Svenska Lekgruppen!
Vi träffas varje torsdag mellan kl 10 - 12 hemma 
hos medlemmarna och leker, pratar svenska och 
fikar tillsammans. 
Vill du vara med? Kontakta oss!
Väst: Alma Maizels, alma.maizels@gmail.com 
Öst: Anneli Gustafsson, anneli@cellfish.se

Ovan: inga blackinton och  
Maranne Båge. Till höger: 
Jennie Mildes säljer lotter.

birgit La Face 
& Wike White

som uppmuntrade henne att starta 
en lokalavdelning (chapter) här uppe 
och när hon träffade Annmari Ryan 
satte de två igång med att bygga upp 
SWEA Seattle i slutet på 80-talet. När 
de hade 10 medlemmar kom Agneta 
hit upp för att signera dokument och 
SWEA Seattle blev ett faktum 1990.  
Annmarie Ryan bad att få bli ordfö-
rande och Jacqueline, som nu fått sin 
dröm om en svensk organisation upp-
fylld, steg tillbaka. Jacqueline är alltså 
vår imponerande första chaptermed-
lem och grundare.
Förundras av Jacqueline
Redan innan jag började skriva den här 
livsberättelsen undrade jag hur man 
sammanfattar ett liv som Jacquelines 
i några få ord?  Personligen minns jag 
mitt första möte med henne för ca 15 
år sedan. Hon kom till ett evenemang 
i hatt och lösögonfransar. Jag såg och 

förundrades. Två olika generationer 
med helt olika stilar. Det jag frappera-
des av redan då var hennes skratt, ironi 
och insikt i vad som hände inte bara 
lokalt utan internationellt.  Hon fick 
mitt hem att blomstra annan gång då 
hon spelade på mitt annars så tysta pia-
no vid en flaggdagslunch.  Det är svårt 
att inte imponeras av den enorma kraft 
som finns i Jacquelines späda uppenba-
relse. Det finns ingen hejd för hennes 
energi när det gäller att skapa möjlighe-
ter till samvaro och glädje i livet. Hen-
nes generositet och ideologi befästs i 
de många intresseorganisationer och 
institutioner hon stöder. Sitt eget livs-
elixir finner Jacqueline idag hos sina 
tre barn och de tre styvbarnen, alla har 
de akademiska betyg och har skapat 
sig framsgångsrika liv. Det vackra och 
rika från hennes barndom finns också 
kvar i sättet hon bjuder sin gäst på en 

kopp te vid en intervju. Det blev till 
en fest med vacker servis och godsaker 
som serverades med informationen till 
dessa rader.  
Jacqueline, du är helt otrolig och det 
står klart att du levt upp till ditt motto:  

”Life is not fair, it is a challenge!”
SWEA Seattle tackar dig för att vi finns!  

- Ia Dubois

Jacqueline Sorensen-Pinch med artikelförfattaren 
Ia Dubois på Raul Wallenberg middagen under 
Sverigeveckan, maj 2010.

...fortsättning från sidan 17

Jacqueline - En Seattle-Swea från starten!



TACK!SWEA Seattle Endowment
SWEA Seattle fortsätter att samla in pengar för att 
få vår Endowment vid University of Washingtons 
skandinaviska avdelning att växa!
Vill du donera pengar till fonden kan du antingen 
kontakta kassor@sweaseattle.org eller donera 
direkt via paypal-knappen på vår hemsida, www.
sweaseattle.org. Ange “Endowment” när du don-
erar så öronmärks pengarna till detta. 
Tack så mycket!


