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GENEVA’S MIDSOMMAR FESTIVAL 
JUNE 20 – 25

FESTIVAL HIGHLIGHTS:
 Free Activities for Kids 

 Craft Brew Tent

 Swedish Days 5K Lopp – A certified 5K race

 3 on 3 Basketball Tournament

 Grand Parade on Sunday

How Swede it is! 
Come fest at one of the Best of the West – Swedish Days, Geneva’s Midsommar Festival! 
The whole family will enjoy fabulous food, carnival rides, live music & entertainment nightly, plus 
Sweden Väst, our tent that’s everything Swedish. Visit www.genevachamber.com for a complete 
event schedule, or call us at 630-232-6060. Summer fun doesn’t get any swëder than this!

Children, niños, björn, 
bambini, kinder, lapsed 

eller som på ren svenska; barn, är 
den röda tråden i detta SWEA-
blad. Precis som i  språken ovan 
är det många av både oss Sweor 
och våra barn som besitter olika 
kulturella bakgrunder, och det 
tyckte vi var intressant att skriva 
om. Lite extra nyfikna var vi på 
vad barnen själva tycker och tän-
ker om länderna de har närmast, 
läs på sidan 17 så får du se deras 
syn på det hela.   

En annan kulturell skillnad 
är upplevelsen att vara gravid och 
föda barn i ett annat land än det 
man själv är uppväxt i. Vilka är 
skillnaderna egentligen? Vi har 
tre mammor som berättar om 
det på sidorna 12-13 och 20. 

Något som är oerhört starkt 
relaterat till var man är född är ju 
alla barnprogram man tittade på 
som liten. Jag kan erkänna att jag 
ibland känt mig lite bortkopplad 
bland mina amerikanska vänner 
när de börjar prata om vad de 
såg när de var små. De kan säga 
”åh kommer du ihåg The Brady 
Bunch...  eller G.I. Joe... hade ni 
det i  Sverige?”.  Nej, men vi hade 
Drutten & Gena, Vilse i pannka-
kan och Madicken! Nämner man 
dessa bland sina svenska vänner, 
ja då byggs listan lång och glada 
minnen kommer fram. Kika på 
sidan 11 får du se!

Självklart finns mycket annat 
att läsa också, så förhoppningsvis 
kan du hitta en skön plats i solen 
att läsa sida upp och sida ner.

Jag vill rikta ett extra tack till 
styrelsen som dragit ett stort lass 
med bidrag denna gång, samt 
alla andra stora och små som 
hjälpt till. Trevlig läsning!

Veronica Strandell

Innehåll 
I  D E T T A  N U M M E R
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 Barn är ett folk och de bor i ett främmande land...”

Raderna kommer från Olle Adolphsons kända låt ”Det gåtfulla 
 folket” och passar bra som inledning till det här numret av SWEA-
bladet. Vi har ett stort avsnitt som handlar om barn och deras 

 erfarenheter, tankar,  funderingar och språkutveckling när man lever eller 
vistas i ett främmande land (oavsett om  landet är USA eller Sverige). Vi 
delar också tips och idéer på var man kan söka stöd och hjälp när frågor 
dyker upp gällande hur man håller svenska språket levande, administration 
kring pass m.m. Tack alla vuxna och barn som bidragit till detta! 

Tack också till alla som kontinuerligt hjälper nya och gamla medlem-
mar via vår Facebook-grupp. Att kunna stötta vid en flytt till (eller från) 
Chicago är viktigt och ligger verkligen i linje med SWEAs ledord  ”Världsvid 
vänskap – Global kompetens – Lokalt stöd”. Sen skadar det inte att man 
känner sig riktigt välkommen, redan innan man är på plats!

Vi presenterar i det här numret också SWEA International och SWEA 
MAMEs stipendiater för 2017 och juryns motivering till varför just  dessa 
uppfyller kraven hos en SWEA-stipendiat. Att genom donationer och 
 stipendier främja svens krelaterade aktiviteter (inom forskning, språk, 
dans, innovation etc), är också en väldigt viktig del av SWEAs verksamhet, 
som vi inte alltid kanske tänker på när vi möts och umgås i våra lokala 
 sammanhang.

Här i Chicago har vi hittills haft en aktiv start på året och spurtar nu 
 rejält fram till sommaren, med vårfest, Sommar Sommar, Midsommar 
m.m. Trots att våren är en stressig tid för många så är det så härligt att se 
att vi prioriterar att mötas för att välkomna nya medlemar, utbyta erfaren-
heter och ha det trevligt i varandras sällskap. Det är också ett gott betyg att 
respektive och vänner vill följa med och lära känna oss och varandra. Ett 
fantastiskt nätverk helt enkelt, det ska vi verkligen inte glömma!

För egen del har nedräkningen börjat till den årliga Sverige-turen och 
vår segel båt. Att tillbringa någon månad på få kvadratmeter, med en enkel 
gasspis, bad i havet och en begränsad klädgarderob ger ett skönt perspek-
tiv på livet. Jag tycker det är befriande att känna att jag klarar mig på så 
mycket mindre än vad jag kanske tror i vardagen. Det är också skönt att 
bli påmind om att oavsett var jag befinner mig, så är det vänner och familj 
runt omkring som betyder mest. Ibland lägger de till bredvid vår båt,  möter 
upp på en SWEA After work eller träffas en söndagseftermiddag på ett 
styrelsemöte – alltid lika uppskattade och efterlängtade.

Ha en skön sommar och stora kramar!

ORDFÖRANDE 
Ingela Pihl
chicago@swea.org

VICE ORDFÖRANDE & REDAKTÖR 
Veronica Strandell
SweaChicagoRedaktionen@gmail.com

SEKRETERARE 
Annica Irvensjö Bereflod
airvensjo@hotmail.com

KASSÖR 
Malin Gunneberg
SweaChicagoKassor@gmail.com
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PRsweaChicago@gmail.com

MEDLEMSANSVARIG 
Lena Hanson
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PROGRAMGRUPPEN 
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PROGRAMGRUPPEN 
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PROGRAMGRUPPEN 
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Ordförande
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Back office experts to 
keep you in front of the 
competition. 

+1-630-428-8570 
info@src.us.com   src.us.com 

 
• Accounting 

• Human Resources 

• Sales and customer service 

• Administrative services, 
business and management 

 

Whatever your travel needs may be; 
From a  simple weekend trip, to a custom designed  vacation 

 created specifically for you, your experienced  travel  
advisor will help you find the perfect fit.

Creating Extraordinary Experiences  
One Trip at a Time

Britt Gerber — Cruise and Vacation Specialist
Britt Vacations, LLC - an affiliate of Lake Shore Travel

337 Park Avenue, Glencoe, IL 60022
Main: 847-835-5090 • Direct: 847-461-5032 • Cell: 847-436-5032

britt@lakeshoretravel.com • www.lakeshoretravel.comProud member of Virtuoso

Välkommen 
till SWEA Chicago!

Helen Molin
Cecilia Berg

Holly Johansson
Ulla Olausson
Ulrika Svenning
Jessica Akitikpa
Sandra Ortiz-Siu
Lena Billgren
Beth Gylling
Tora Reed

Malin Florin

På återseende
säger vi till...

Ann Sjunnesson 
har flyttat till München.

Katrin Vogel,  
Pernilla Lauritz  

och Helena Jarmstad 
har flyttat till Sverige. 

Inger Burrows 
har flyttat till Florida.

s
t

y
r

e
l

s
e

n
s

P
l

a
n

e
r

in
g

s
d

a
g

Den 12 februari var det dags för styrelsen att träffas för första gången efter jul-
uppehåll och som ny styrelse för 2017.

Vi vill tacka Annica Bereflods man för att vi återigen fick vara i Nansens 
lokaler. Det är svårt att inte inspireras i denna rymliga och gemytliga loftlokal!

Vår ordförande Ingela hälsade oss välkommna och det gavs en kort lektion om 
SWEAs historia och vision. För mig som relativt ny i styrelsen var detta väldigt 
 informativt! Två nya styrelseledamöter hälsades välkomna, PR- och Annonsansva-
rig Holly Johansson samt Anna Lemhag som tillkommit i programgruppen.

Därefter delade vi in oss i mindre grupper för att kunna inrikta oss på 
respektive ansvarsområde och planera inför våren och långsiktigt för 2017. 
Naturligtvis var det rikligt med pauser för oss fikaglada svenskar!

Varje arbetsgrupp presenterade därefter sin agenda, vision och idéer 
inför kommande säsong. Mötet i Perth, Australien, diskuterades och 
vi är glada att Ingela kan åka och representera Chicago. Program-
gruppen presenterade ett uppslag på, förutom gamla godingar, 
även nya aktiviteter. Eftersom ”välkommen tillbaka” festen 
 efter förra sommaren var en succé ser vi fram emot den även 
i år! Vårt julpyssel uppskattades av många och sålde bra på 

julmarknaden. Vi hoppas på många pysselsugna sweor 
även till hösten! 

Dagen avslutades med att vi tillsammans  avnjöt 
en buffé som vi alla bidragit till.

Vi i styrelsen ser fram emot en trevlig vår 
och hälsar gamla såsom nya medlemmar 
välkomna på aktiviteter!

Lena  Quist
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Jag har alltid haft ett intresse för USA 
och jag tillhör också den grupp svenskar 
som tycker att Sverige är ett av världens   

  absolut bästa länder (kanske det bästa). 
Sedan nio år tillbaka bor jag mesta delen av 
året i  Rockford, som är en svenskstad med 
drygt 150 000 invånare ca 15 mil nordväst 
om Chicago. Där arbetar jag för Lidköping 
och Skaraborg med att assistera företag och 
organisationer att växa lokalt genom att ar-
beta globalt. 

Att jag representerar Sverige på plats i 
USA låter kanske som ett tydligt karriärsval, 
men riktigt så var det inte. 

Lidköpings kommun och staden Rock-
ford blev för drygt tio år sedan introduce-

rade för varandra genom svensk-amerikanska 
handelskammaren. Båda städerna var på jakt 
efter en samarbetsstad för ett mer näringslivs-
fokuserat samarbete än traditionella syster-
stad- eller vänortsvarianterna. Med likheter 
som storlek på stad och näringsliv med små 
och medelstora tillverkningsföretag, samt ett 
bra ”klickande” mellan politiker och tjänste-
män, blev introduktionen av Lidköping och 
Rockford lyckosam. Det resulterade i ett 
 industriellt partnerskapsavtal undertecknat 
vid Läckö slott av Lidköpings kommunalråd 
Kjell Hedvall och Rockfords borgmästare 
Larry Morrissey 2006. 

Syftet med samarbetet är att agera som 
dörröppnare till respektive marknad för före-

tagen. Det beslutades också att skicka prak-
tikanter från Lidköping till Rockford för att 
marknadsföra samarbetet och arbeta upp ett 
kontaktnät. 

Jag, Linnea Bengtsson, kom att för nio år 
sedan bli den lyckligt lottade som fick agera 
som den första praktikanten för Lidköping i 
Rockford. Jag adopterades vid sex månaders 
ålder från Indien och är uppväxt på en mjölk-
bondgård i Tranum strax utanför Lidköping 
tillsammans med mina föräldrar  Marianne 
och Sven och mina systrar Frida och Ellen. 
Trots att jag var uppväxt på en bondgård 
hade jag aldrig någon bra känsla för mjölk-
ningen,  däremot har jag harvat, plöjt och 
kört hö vagnar sedan ung ålder. Jag blir än 

Åtta månaders praktik i Rockford ledde till 

världsunik heltidstjänst
Text & foto: Linnea Bengtsson

idag extra glad om det finns lite traktorjobb 
över. Tennis, löpning, musik och umgänge 
med mina vänner och god mat tillhör mina 
favoritstunder.

Efter avslutade gymnasiestudier vid De 
la Gardiegymnasiet i Lidköping 2002, var 
jag nyfiken på att hitta möjlighet att resa till 
det stora landet ”over there”. Tack vare min 
moster fick jag möjlighet att bo hos en värd-
familj i Farmington Hills Michigan under 
tre månader. Kvinnan i familjen hade i sin 
ungdom varit utbytesstudent i min mosters 
familj och de båda höll kontakten. Väl till-
baka i Sverige var jag inte ännu redo att börja 
läsa på universitet, så jag passade på att läsa 
spanska i Spanien och arbeta med diverse 
ströjobb, som att sortera potatis, städa på ett 
sjukhus, varulager och arbeta nattskift på en 
plastfabrik. 

Min längtan till USA var fortfarande stark 
och 2005 var det dags för nästa USA äventyr, 
nämligen studier vid Santa Monica College 
i Kalifornien. Jag läste bland annat speech/
public speaking för engelska som andra språk 
och hade en fantastisk strikt men bra lärare 
som kom att påverka mig mycket. 

Jag bestämde mig dock för att läsa en hel 
utbildning i Sverige och 2006 började jag 
på programmet ”Personal och Arbetsliv” vid 
Karlstads universitet. Jag bodde i en lägenhet 
mitt inne i Karlstad och var lyckligt lottad att 
ha ett socialt rikt liv. 

När jag i januari 2008 fick ett slump-
mässigt massmail om en praktikplats i Rock-
ford, Illinois, raderade jag först emailet. Det 
var först dagen efter som jag gick tillbaka 
och läste emailet och utan att först veta var 
Rockford låg blev jag glad när jag såg att det 
var relativt nära min värdfamilj i Michigan. 
Jag hade ingen som helst avsikt att få tjänsten 
men jag hade ändå svårt att släppa det, så jag 

tänkte att jag söker så slipper jag undra över 
hur det blivit om jag sökt. När jag sedan fick 
besked att jag fått tjänsten blev det snabba 
ryck. Jag var halvvägs genom min utbildning, 
boende i Karlstad och flyget till USA skulle gå 
inom bara några veckor. Min speech/ public 
speaking kurs från Santa  Monica College var 
en av faktorerna till att jag valdes.

I början av april 2008 kom jag till Rock-
ford för första gången och var placerad på 
Rockfords näringslivsorganisation (Rockford 
Area Economic Development Council). Jag 
trivdes väldigt bra och kom snabbt in i Rock-
ford samhället. Efter praktiken återvände jag 
till Sverige och avslutade mina universitets-
studier, samtidigt som jag var timanställd av 
Lidköpings kommun och projekt ledde en 
del projekt som innebar flertalet resor till 
Rockford. 

2011 anställdes jag på heltid som inter-
nationell affärsutvecklare åt Lidköpings kom-
mun. Det är faktiskt en världsunik tjänst! 
Sedan 2014 arbetar jag även för Skaraborg 
(15 kommuner) där Lidköpings kommun 
fortfarande är min arbetsgivare och ägare av 
projektet men där medfinansiering kommer 
ifrån Skaraborgs kommunalförbund. Även 
på den amerikanska sidan har samarbetet 
 utvidgats och omfattar nu även Madison, 
 Wisconsin och andra delar av midwest. En 
ny treårsperiod har precis påbörjats. 

Vad är det då jag gör och vad är syftet 
med tjänsten? Vi arbetar efter ledorden: väx 
lokalt genom att arbeta globalt. Jag agerar 
som en ambassadör för Lidköping, Skara-
borg och Sverige och är halva året stationerad 
i Lidköping & Skaraborgs kontor i stads-
huset i Rockford. Min uppgift är att stötta 
små och medelstora företag från Skaraborg 

att  navigera på den amerikanska markna-
den. Det innebär att förmedla kontakter och 
skapa introduktioner till kontakter inom 
näringslivet och offentliga sektorer. Det kan 
också handla om att tipsa om att Business 
Sweden och Swedish American Chamber of 
Commerce har kontor i Chicago. Det som 
är unikt och själva kärnan med tjänsten är 
att Skaraborgska företagen har en lokal 
 Skaraborgare på plats i USA med tillgång till 
nätverk. På senare år har jag lagt mycket tid 
på resa runt bland det femton kommunerna 
och besöka näringslivet för att påminna om 
att den här resursen finns. 

Ett axplock av vad samarbetet har gene-
rerat är nya arbetstillfällen och affärssamarbe-
ten mellan företag inom hydraulik, assistans 
vid export av svenska smycken, produktio-
ner inom byggbranschen och svensk avel-
industri. Vi har också genomfört flertalet 
jobbskuggningar och kompetens utvecklings-
samarbeten, turistsamarbeten, flertalet 
 delegationsbesök och studieresor och sam-
arbetsavtal mellan Högskolan i Skövde och 
Rockford University och  College of Medici-
ne (University of Illinois) at Rockford. De la 
Gardiegymnasiet har skickat över 100 elever 
till Rockford och vi har bland annat byggt 
tre hus med hjälp av byggelever från De la 
Gardiegymnasiet och en lokal high school i 
Rockford på uppdrag av Swedish American 
Foundation i Rockford. 

För min del handlar det professionellt 
om att vara språk och kulturambassadör och 
dörröppnare åt företag och organisationer i 
Skaraborg som vill in i USA. Att få företag i 
Rockford området att välja Skaraborg när de 
tittar på Sverige. 

När jag fick jobbet som praktikant 2008 
sa mina vänner i Karlstad ”vad bra nu får du 
betalt för att skryta om Lidköping”. Ja, jag 
är en sann Lidköpingspatriot som dom flesta 
där, så att få representera Sverige på plats i 
USA passar mig utmärkt! 

Privat är det ett ovanligt sätt att leva. 
 Tanken var ju att jag bara skulle vara här i 
åtta månader, men det är nu nio år sedan och 
det har fungerat bra än så länge så jag kör nog 
på ett tag till.

Du får jättegärna följa Lidköping, 
 Skaraborg & Rockford, Madison, USA-sam-
arbetet på Facebook (enklast att söka på Lid-
köping, Skaraborg och Rockford) eller titta in 
på hemsidan glocal.lidkoping.se  eller skicka 
mig epost: linnea.bengtsson@lidkoping.se. y

Linnea utanför Rockford stadshus där Lidköping & Skaraborg har sitt kontor.

10 årsjubileum av Lidköping & Rockford 
 samarbetet i Rockford 2016 tillsammans med 
Lidköpings kommuns oppostionsråd Bertil 
Jonsson och kommunalråd Kjell Hedvall som 
mottagit en Rick Nielsen gitarr.

Linnea som praktikant tillsammans med svensk-
ättlingen Barbara Lunde på det årliga midsom-
marfirandet i svensk-staden Rockford 2008.
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När man bor  utomlands kan det vara en 
utmaning att hålla svenskan vid liv,  
både för oss stora och för våra små,  
men det finns hjälp att få!

Svenska Skolan på Swedish 
American Museum
Varannan söndag har Svenska 
Skolan aktivitet på Swedish 
 American Museum där barn 
i olika åldrar övar och pratar 
svenska. Dessutom organise-
rar Swedish American Museum 
 kurser i svenska vid olika tillfäl-
len. Se hemsidan för detaljer:
swedishamericanmuseum.org

SWEA BUS
SWEA BUS (Barn utomlands 
& Svenska språket). Ett projekt 
inom SWEA för att på olika sätt 
stötta utlandssvenska föräldrar 
och deras barn att använda och 
utveckla svenska som ett gemen-
samt språk. På www.bus.swea.
org publiceras bland annat ett 
månadspyssel och  Fredags-BUS.

SMUL
Svenska som Modersmål Utom-
lands (SMUL) är en internatio-
nell intressegrupp för utlands-
svenska föräldrar som vill att våra 
barn ska använda och utveckla 
sin svenska. Läs mer om SMUL 
på sidan 31 eller besök hemsidan 
Svenskautomlands.org.

Distansskola
Det finns flera alternativ av 
distansundervisning i svenska, 
bland annat www.svenska distans.
se och www.sofiadistans.nu.

Sveriges Radio och SVT Play
På Sveriges Radio Barnradion 
finns mycket material för olika 
åldrar, bland annat radiopoddar 
att ladda ner samt spel för olika 
åldrar, www.sverigesradio/barn.
se. SVT Play har mycket öppet 
material för barn i olika  åldrar 
(bokmagasin, pyssel m.m.), 
www.svtplay.se/genre/barn.

Duolingo
Duolingo är en riktigt bra app 
för dig som vill friska upp språk-
kunskaperna eller lära sig ett 
nytt språk som franska eller så. 
 Fungerar även jättebra för barn! 
Finns också som webbsida, www.
duolingo.com.

Pappas Appar
Det är en djungel av appar till 
telefoner eller surfplattor där 
många appar har dålig kvali-
tet, fult språk eller reklam som 
inte alltid känns bra att  barnen 
 använder. Pappas Appar är 
den överlägset bästa källan för 
att hitta appar som är testade, 
 recenserade och betygsatta av 
både föräldrar och barn. Om du 
dessutom vill hitta appar som är 
bra för att träna ett andraspråk 
så finner du det här!  www. 
pappasappar.se följ dem även på 
 facebook.

Sammanställt av 
Ingela Pihl

Öva på svenska!Öva på svenska!
Foto: Miriam Preis/imagebank.sweden.se

Pellepennan & Suddegumman, 
Pippi, Saltkråkan, Fred Flinta, 
Beppes Godnattstund.

Ulla Olausson 

barnprogram jag älskade när jag var liten
11 SWEOR OM...

 Från A till Ö.
Linn Austin

Redaktionen tipsar!
De flesta av barnprogrammen ovan samt 
många andra gamla favoriter finner du på 
SVTs Öppet Arkiv: www.öppetarkiv.se. Du 
måste dock ha VPN uppkoppling, och mer 
om det kan du läsa i SWEA-bladet nr 1-2015, 
eller Googla “VPN”. YouTube.com är en 
 annan källa där du kan hittta lite favoriter.

 HAJK såklart! 
    Ingela Pihl

Professor Balthazar och 
Den vita stenen.
Cecilia Berg

Jag älskade Humle & 
Dumle och Villervalle i 
Söderhavet. Det fanns 
ett annat också med 
ett lamm som jag inte 
kommer ihåg just nu. 
Detta var på femtio-
talet. Senare  givetvis 
Saltkråkan.

Tina Schmidt

Fem myror är fler än fyra 
elefanter. 40 år har gått 
och jag lagar forfarande 
mat på Brasses vis ”Gott 
plus gott blir jättegott”. 

Han bakade en sockerkaka och slängde 
i varmkorv och karameller och när Eva 
och Magnus tyckte att det var konstigt 
så  försvarade han sig med uttrycket 
ovan. Så bra! Jitka Terhaerdt

 Den vita stenen. 
    Hanna Kresa 

TV fanns inte 
ännu, men vi 
missade inte 
gärna ”Farbror 
Sven” på radion.
Margot Ward

För många var Sven Jerring först och främst 
farbror Sven i Barnens brevlåda. Programmet 
sändes under 47 år. Hans öppningsreplik ”God 
dag, flickor och pojkar!” är en klassiker.

Professor Drövels hemlighet, Fem myror 
är fler än fyra elefanter, Från A till Ö med 
Hedvig, Teskedsgumman samt Beppes 
Godnattstund. Min syrra kollade jämnt på 
Clownen Manne...

Farida Saiduddin

I Farbror Frippes Skafferi var det alltid lika  spännande 
att se vad som skulle gömma sig i burkarna. Martin 
Ljungs röst gör att alla minnen kommer tillbaka! 
 Anita och Televinken var en annan  favorit.

Veronica Strandell

Min favorit var Fragglarna!
Lena Quist
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som man kan ringa efter, när man har kom-
mit hem som gör hembesök och hjälper 
en att få en fungerande amning om det 
behövs. Att sova i samma säng var strängt 
förbjudet på sjukhuset och inget man bör 
göra hemma heller enligt vårdpersonalen.  
I Sverige är det nog mer kvinnans val i  fokus 
tror jag, även om man säkert förespråkar 
 amning och att barnet sover i ett babynest 
eller egen plats i eller vid sängen. Jag får för 
mig att man är mer lyhörd för föräldrarnas 
egna val i Sverige. 

I USA rekommenderas det inte att man 
använder kudde till bebisar under 6 månader, 
medan man i Sverige inte har något emot det 
vad jag förstått. Däremot lindar man bebis-
arna trots att det finns forskning som tyder 
på att det finns en viss ökad risk för plötslig 
spädbarnsdöd. Denna information verkade 
dock inte vård personalen på sjukhuset jag 
var på ha tagit del av då man lindade alla 
 bebisar. 
Efterkontroller
Jag hade min första efterkontroll efter 6 
veckor. Vår dotter var på kontroll 5 dagar 
efter vi kom hem och sedan behövde vi inte 
komma tillbaka dit igen för att väga eller 

mäta henne förrän efter en månad. Givetvis 
fick man ringa dit och boka tid och få en tid 
samma dag om det var något man var orolig 
för. I Sverige går man en gång i veckan för-
sta månaden och BVC gör hembesök. Tycker 
det var väldigt chill och odramatiskt i USA 
och besöken glesare. Barnen verkar få i stort 
sett samma vaccin förutom vattkoppor och 
eventuellt hepatit B som inte alltid ingår in 
standardpaketet i Sverige. 
Formellt pappersarbete
Redan på sjukhuset kunde man få hjälp att 
fylla i ansökan om SSN och BC. Superskönt 
för en ickeamerikan. Hade man inte bestämt 
namn kunde man välja att skicka in dessa 
papper själv senare. Ansökan om ameri-
kanskt pass gjorde vi på postkontoret och vi 
var även och ansökte om svenskt personnum-
mer (samordningsnummer om man inte är 
folkbokförd i Sverige) till vår tjej på Svenska 
ambassaden. Enkelt och smidigt allting!
Övrigt
Jag rekommenderar att man innan man blir 
gravid kontrollerar att den försäkring man 
har täcker alla kostnader. Försäkringen är 
helt avgörande för den vård du får och hur 
mycket du får betala för den. Detta var min 

första graviditet och förlossning så jag har 
egentligen ingenting att jämföra med mer än 
det jag läst om i böcker eller tidningar, kom-
pisar som berättat eller information som jag 
själv tagit reda på i kontakt med barnmorska 
i Sverige.

Sjukhuset erbjöd en rad olika kurser inför 
förlossningen och hur man sköter ett barn och 
liknande. Dessa var frivilliga och något man var 
tvungen att anmäla sig till. Man fick också en 
rundtur på sjukhuset inför förlossningen. y   

Pernilla Laurits berättar:
Mödra- och 
 förlossningsvården
Jag är supernöjd med den möd-
ravård jag fick från stunden vi fick reda på att 
jag var gravid tills vår dotter föddes! Jag fick 
den ” normala rutin vården” och hade inga av-
vikelser från standardupplägget. Jag fick ett 
första ultraljud i vecka 8, sedan ett runt vecka 
12 då vi även gjorde NIPT- och KUB-test, 
därefter var det ett stort UL då man kontrol-
lerade utveckligen av alla organ runt vecka 
20 (det motsvarar det man får runt vecka 18 
i Sverige). Sista ultraljudet fick vi runt vecka 
33, då man bara kontrollerade att allt var bra 
och tillväxten normal hos bebisen. 

Vad jag förstått är det vanligt att man 
i Sverige endast får ett ultraljud, i vecka 
18, om man inte har särskilda skäl för fler. 
 Personligen tyckte jag att det var en stor 
trygghet att få alla dessa UL och tester  gjorda. 
En del kanske tycker de är onödiga och kan-
ske till och med att NIPT- och KUB-test är 
oetiskt och då kan man såklart välja bort det. 
Jag kände mig väldigt lugn och trygg genom 
hela graviditeten. Sista månaden gick jag 
också på kontroller varje vecka för att lyssna 
på hjärtljud.  

Givetvis gjorde de också glukostest precis 

som i Sverige, utöver det är det också rutin 
att man kontrollerar strep B i USA vilket 
man endast gör om man har särskild anled-
ning i Sverige. Jag upplevde att de tog oro 
på allvar och följde upp snabbt, som t.ex. en 
gång när jag tyckte vår dotter inte rört på sig 
som hon brukade fick jag komma in direkt 

och göra ett CTG.
Jag träffade samma läkare genom hela 

graviditeten och det var även han som 
förlöste mig trots att det egentligen inte 
var han som hade jouren när jag blev 
inlagd på sjukhuset. Min läkare sa att 

han förlöser sina patienter i 90% av fal-
len. Hur som helst är det en stor trygghet att 
den läkare som följt en genom hela gravidite-
ten är den som förlöser. 
Förlossningen
Jag upplevde inte att det fanns några alterna-
tiv till epiduralen när det kommer till smärt-
lindring, mer än möjligen ett varmt bad. 
Man erbjuds t.ex. inte lustgas vilket är den 
 vanligaste metoden av smärtlindring i Sve-
rige. Jag upplevde också att min läkare starkt 
rekommenderade epiduralen och det var 
egentligen aldrig någon diskussion  mellan 
oss kring för- och nackdelar med den. Han 
sa bara kort och gott att ”95% of all women 
take it, if it’s available why not take it?”. Jag 
läste på mycket på egen hand. Tror man dis-
kuterar sådant mer i Sverige. Något ”förloss-
ningsbrev” var det inte tal om här.

Det finns säkert både för- och nackdelar 
med mer dirigerad vård än det ”fria valet” 
kring sådant man egentligen faktiskt inte har 
någon aning om. Hur man upplever det beror 
nog mest på hur man är som person. Skulle 
vilja påpeka att den epidural jag fick inte var 
som jag trodde. Jag trodde att man skulle 
tappa känseln i benen och inte kunna röra 
dem. Men jag kunde hela tiden röra benen 
och hade känsel i dem. Den satt perfekt. 

I USA klipper man navelsträngen direkt 
när bebisen kommit ut. I Sverige väntar man 

minst 3 minuter eftersom det finns massa 
viktiga stamceller i det blodet som bebisen 
går minste om när man klipper direkt. Det 
jag läst om det är att risken för blodbrist hos 
barnet minskar och tillväxten ska vara bättre 
om man avvaktar. Det tyckte vår läkare var 
onödigt, men vi fick ändå vänta med klippet 
eftersom vi sa att det var viktigt för oss. 

I USA blir man erbjuden att spara eller 
donera stamceller vilket inte sker i Sverige 
vad jag vet. Det är frivilligt och ska man spa-
ra till sina barn i stamcellsbank för eget bruk 
kostar det en hel del. 

En del vaccin som barnet får skiljer sig 
också åt mellan länderna så det kan vara bra 
att läsa på om det i förväg när man tar ställ-
ning till det.

En annan skillnad är att alla kvinnor i 
USA får dropp direkt när man läggs in, vilket 
är bra eftersom vätskebalansen är supervik-
tig. Jag hade en underbar sjuksköterska inne 
hos mig nästan hela tiden som verkligen hade 
tid för mig vilket jag förstått är en bristvara 
inom den svenska förlossningsvården. Dess-
utom är du garanterad plats på det sjukhus 
du anmält dig till. 

I USA stannar man på sjukhuset i två 
dygn efter förlossningen, och ca fyra dygn 
om man gjort kejsarsnitt. Eftervården var 
toppen och det kändes tryggt med alla 
 efterkontroller som utfördes både på mig 
och vår bebis. Personalen var fantastisk! Min 
man fick också stanna och sova i samma rum 
under dessa två dygn. I Sverige tror jag man 
oftast åker hem samma dag, redan efter några 
timmar om man inte fått komplikationer. 
Rekommendationer gällande amning,  
sova i samma säng, gråt och ensamtid
I USA uppmanar alla att amma med hänsyn 
till det fördelar det medför för både  bebis och 
mamma. Det var också något man verkligen 
hade kunnat få hjälp med under tiden då 
man var kvar för eftervård på förlossnings-
salen. Det finns också en  amningshjälp & 

Phoung Pihlträd berättar:
Jag upplever att det i Sverige är en avslapp-
nad attityd under graviditeten. Första 
besöket hos barnmorskan var i vecka 10, 
sedan var det inget förrän nästan mitten av 
graviditeten då man gjorde ultraljud (tit-
tar efter kön och att alla kroppsdelar var 
ok), blodprov och urinprov (kolla socker i 
urinet). Besöken blev lite tätare runt vecka 
30, sedan en gång i veckan från vecka 35.

I USA går man oftast till en förloss-
ningsläkare/gynekolog, men man kan välja 
barnmorska också.  Det var många fler be-
sök och många blodprov. Vi tog blodprov 
redan i vecka 10 och fick av det veta könet 
på barnet. Fler ultraljud än i Sverige. Det 
som gavs i ca v.20 var ett mycket grundligt 
och långt ultraljud, för att titta att allt var 
ok med kroppen. I slutet av graviditeten 
gick man till läkaren varje vecka. 

Vid förlossning i Sverige avråder de 
från att komma in för tidigt, varpå man 
kan bli hemkörd om så är fallet. Man fick 
skriva förlossningsbrev som lästes noggrant 
av barnmorskorna på sjukhuset. Epidural 

fick man, men man känner fortfarande 
smärta och hela förlossningen. I USA fick 
jag så mycket  epidural att jag tappade kän-
seln och inte kände värkarna, därför fick 
läkaren tala om när det var dax att krysta.

I Sverige får man välja i vilken ställning 
förlossningen ska ske och man rekommen-
derar att få hjälp av tyngdkraften. I USA 
ligger man kort och gott på rygg och inga 
förlossningsbrev, istället fick man samtala 
med sin läkare. 

Eftervården i Sverige upplever jag som 
mycket avslappnad. Man fick tid att sova, 
hämta sig och njuta av bebisen. I USA 
stördes man jämt av ett schema av tem-
peraturmätningar på mor och barn och 
barnet togs ifrån en för dessa mätningar. 
Bebisen lindas till ett litet bylte så fort 
sköterskorna kommer åt. Mamman går på 
smärtstillande enligt ett schema. Man får 
bara åka hem med barnet i bil, man fick 
inte promenera hem. Vad det gäller am-
ning så låter man i Sverige barnet bestäm-
ma själv första dygnet, då  bebisen mest 

behöver sova. I USA vill man att  bebisen 
börjar amma direkt. 

I Sverige är förskola lite mer själv-
ständigt lekande och barnen är ute ofta 
och i ur och skur. I USA är det oftast mer 
akademiskt  inriktat, dock inte på alla för-
skolor, men man är inte alls utomhus lika 
mycket.

I USA är det ett större vaccinations-
program. Alla barn får vaccin för vatt-
koppor, hepatit A och B men det får man 
inte i  Sverige. I USA föredrar man att 
 barnen  vaccineras mot influensa, läkarna 
kan  därmed tycka det är oansvarigt el-
ler konstig om man inte ger det till sina 
barn − som vi valde att inte göra. Man 
har  annat sätt att se på bebisar/barns 
sömnmönster och sömnschema. I USA 
tycker de att man ska tvinga in barnen 
i vissa rutiner och att de måste kunna 
somna själv i egen säng från bara ett par 
månader gammal. I Sverige  predikar 
man mycket om närhet och mys.  y

Att föda barn i USA 
      jämfört med Sverige
Att föda barn i USA 
      jämfört med Sverige

Som många av oss vet är varje förlossning och dess upplevelser unika och 
väldigt personliga hur de upplevs. Här är två berättelser för att jämföra 
lite skillnader mellan USA och Sverige. 

REDAKT iONENS  T i LLägg

Att linda “swaddle” bebisar är väldigt  
vanligt i USA. Det finns forskning åt 
båda hållen hurvida detta motverkar 
plötslig spädbarnsdöd eller inte. Vi 
uppmanar alla att göra sin egen efter-
forskning för att ta ställning till vad 
som känns rätt. 

Plötslig spädbarnsdöd  heter 
 Sudden Infant Death  Syndrome på 
engelska och förkortas SIDS.
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Jag är född och uppvuxen i 
Sverige men min barndom 
präglades av både svensk  

  och estnisk kultur. Min mam-
ma är infödd göteborgare medan 
pappa föddes i Tallinn och kom 
med sina föräldrar till Sverige 
efter kriget. Jag pratade estniska 
hemma med pappa och mina 
farföräldrar, gick i estnisk grund-
skola i Göteborg, sjöng i estniska 
körer, åkte på sommarläger och 
deltog i andra aktiviteter för 
 exilester. 

Eftersom jag själv har en två-
kulturell bakgrund undrar jag 
ibland över hur mina egna barn, 
Henrik och Rebecca (12) och 

Elias (9), som är födda i USA 
men har två svenska föräldrar, 
upplever det här med att tillhöra 
två kulturer. Då temat för detta 
SWEA-blad är barn och kultur 
passade jag på att fråga dem lite 
kring det.

Det som blev tydligt när jag 
försökte fråga barnen om hur 
de upplever det här med att 
vara både svensk och amerikan 
( bortsett ifrån att de tyckte att 
jag frågade konstiga frågor) är att 
de sinsemellan har ganska olika 
perspektiv på detta. Henrik säger 
att han känner sig hälften svensk 
hälften amerikan, Rebecca kän-
ner sig något mer amerikansk 
än svensk, och Elias känner sig 
nästan helt amerikansk. Henrik 
är också den ende som spontant 
sagt att han skulle kunna tänka 
sig att bo i Sverige någon gång i 
framtiden.

Alla tre är överens om att 
vara svensk för dem innebär att 
de pratar svenska. Även om deras 
engelska är bättre kan de ändå 
klara sig helt på svenska när de 
vill och det behövs. Elias, som är 
minst benägen att prata svenska 
med mig (även om han alltid 
 pratar svenska med vår au pair 
från Kungsbacka) byter alltid 
till svenska när han vill  något... 
”Mamma, kan du hämta ett glas 
mjölk åt mig”. Svenskan är också 
det naturliga språket med kusi-
nerna i Sverige. De pratar mest 
engelska sins emellan, men det 
bästa med att kunna svenska, 
enligt Rebecca, är att man kan 
prata med varandra utan att 
omgivningen här förstår. Till 
exempel skulle man kunna kalla 
någon i skolan för ”tokstolle”(!) 
om man skulle vilja det. Att de 
skulle  använda svenskan när de 
ville skoja om andra var väl inte 
vad jag och min man hade som 

mål, men när jag tänker  efter 
kommer jag ihåg att jag och 
mina kompisar i estniska skolan 
också använde estniskan som ett 
”hemligt” språk även om vi mest 
pratade svenska med varandra. 

Bortsett från språket kunde 
de inte komma på något som de 
tyckte var speciellt med att vara 
svensk och de var inte särskilt 
intresserade av att prata om det 
heller. De gillar svensk mat (Elias 
älskar t.ex. stekt strömming med 
lingon), gillar en del svenska 
böcker och filmer och har inget 
emot att bada i det kalla havet i 
Göteborgs skärgård. Vi öppnar 
julklappar den 24 december och 
bjuder in grannarna på glögg  vid 
advent. Men de tänker kanske 
inte på detta som något typiskt 
svenskt utan som en naturlig del 
av vad vi gör i just vår familj.

Sammanlagt visade det sig 
att barnen inte går omkring 
och funderar över sin svensk-
 amerikanska bakgrund. När jag 
tänker tillbaka på min egen upp-
växt var det tvåkulturella aldrig 
något jag funderade över eller 
ifrågasatte heller. Som vuxen är 
jag däremot tacksam över att min 
pappa envisades med att bara 
pratat estniska med mig och att 
vi fick en rejäl dos estnisk kultur. 
Även om jag idag känner mig 
mest svensk och min estniska just 
nu är något rostig känner jag mig 
stolt över mitt dubbla kulturarv.

Vad det gäller mina egna 
barn är det tillräckligt för mig att 
de vill åka till Sverige på loven, 
 precis har lärt sig uppskatta sill 
och försöker skriva på svenska 
när de skickar textmeddelanden 
till mig... ”mamma, jag glömde 
min music hemma i min ryggseck”. 
Pratstunden om  värdet av att 
växa upp med två kulturer kan 
vi ta när de blivit lite äldre. y 

Text: Anne Weidemanis Mägi

Att växa upp  med två kulturerAtt växa upp  med två kulturer
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Katastrofberedskap 
Svenska konsulatet i Chicago uppmanar svenska medborgare att 
ta en aktiv roll för att skydda och förbereda sin familj på en even-
tuell kris- eller katastrofsituation. Vi välkomnar alla svenskar med 
familj att skriva upp sig på svenska konsulatets katastroflista för att 
få  relevant och uppdaterad information under och efter en kris- eller 
katastrofsituation. 

Anmäl dig genom att skicka Namn, Adress, Telefonnummer 
och E-postadress till chicago@consulateofsweden.org eller ring 
oss på: 312-781-6262.

Boende i Chicago rekommenderas även att anmäla sig till 
 NotifyChicago via www.alertchicago.com. NotifyChicago kommer 
att underlätta vardagen på grund av dess dagliga uppdateringar och 
information om allt från väderförhållanden till trafikföreteelser. 

Observera att svenska konsulatet i Chicago inte har någon 
 formell roll i evakueringar och räddningsinsatser eftersom det en-
bart hanteras av de amerikanska myndigheterna. Konsulatet kommer 
 däremot att göra sitt bästa att koordinera person-till-person hjälp i 
en kris- eller katastrofsituation. Tänk på att kontakta dina anhöriga 
oavkortat med information om din situation när en kris eller katastrof 
uppstår. Omedelbar kontakt med familj och vänner minskar oro och 
hjälper konsulatet att undvika onödiga efterforskningar. 

Hur kan du förbereda dig?
Det bästa du kan göra för att skydda dig själv och din familj är att 
vara förberedd. Nedan finner du viktiga länkar där du kan läsa på om 
olika kriser och katastrofer, samt vad du skall tänka på innan, under 
och efter. 
• Ready.Gov: www.ready.gov
• USA.gov: www.usa.gov/prepare-for-disasters 
• Alert Chicago Safety Brochures:
www.cityofchicago.org/city/en/depts/oem/supp_info/acbrochures.html 
• American Red Cross:
www.redcross.org/get-help/prepare-for-emergencies/be-red-cross-ready 

Nummer vid nödsituation:
Ring 911 när situationen kräver omedelbar hjälp av polis, brand-
kår  eller ambulans. För icke-akuta situationer eller för information 
om Chicago, ring 311. Vid en personlig nödsituation kan du ringa 
Svenska  Konsulatet i Chicago på 312-781-6262 eller till Svenska 
Ambassaden i  Washington D.C. och deras jourtelefon, som är öppen 
dygnet runt, på 202-467-2600.

Om du har frågor vid en icke-akut situation är du välkommen att 
ringa Svenska Konsulatet i Chicago på 312-781-6262 eller mejla oss 
på chicago@consulateofsweden.org.

Uppmaning från svenska  

konsulatet i Chicago!
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Kom och lek och prata med andra mammor!
SWEA Barn är ett utmärkt tillfälle att träffa andra mammor och barn i SWEA  Chicago. 
Vi träffas mellan kl 10-12 första måndagen varje månad i Brunk Children’s Museum 

som ligger på tredje våningen i Swedish American Museum,  Andersonville. Där 
får småttingarna chans att leka och utforska det svenska kulturarvet medan vi 
föräldrar delar med oss våra bästa tips och tricks över lite fika.  Barnen är allt 
mellan nyfödda och skolålder, ingen föranmälan krävs. För mer information 

kontakta Lena Quist på leenaquist@hotmail.com.
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Hur  
tycker & tänker  

våra egna 

SWea
b a r n

Vi har frågat 
några av dem om 

skillnader och 
vad de gillar bäst 
i  respektive land, 
plus lite annat 
smått och gott  

att le åt.

Jag är född i Stockholm och har 
bott i USA i tre år.
Hur ofta hälsar du på i  Sverige? 
1-2 gånger om året.
Vad är det bästa med Sverige?
Familjen, hälsa på vänner, bada 
i sjö, pannkakor, falukorv och 
fotboll.
Vad är det bästa med Chicago?
Familjen, vänner, partys, 
 museerna, football/tailgate, 
baseball och skolan.
Vad tycker du är den största 
skillnaden mellan Sverige och 
USA?
I USA är allting större och det 
finns mer barn från olika länder 
här. 
Pratar du mest svenska eller 
engelska hemma? Både och.
Brukar du läsa böcker på 
svenska?
Jag läser mest på engelska, men 
jag tycker om att läsa LasseMa-
jas Detektivbyrå-böckerna.
Brukar du skriva på svenska?
Nej, inte så mycket. Mest på 
Svenska skolan. 
Har du något svenskt ord som 
du tycker är lite tokigt/roligt? 
Skruttis.
Har du några svenska 
 kompisar här i Chicago?
Ja några, men vi pratar mest 
 engelska med varandra.
Vilket godis eller vilken mat är 
den bästa från Sverige?
Pannkakor och Ahlgrens bilar.

Alexander Allen, 8 år
Son till Linn Austin

Viktor, 10 år
Son till Lena Hanson

Jag är född i Stockholm, och har 
bott i USA i tre år.
Hur ofta hälsar du på i  Sverige? 
Varje sommar.
Vad är det bästa med Sverige?
Jag gillar att det inte är lika 
varmt på somrarna i Sverige. Jag 
tycker om att bada på mormor 
och morfars land och att träffa 
mina kompisar. 
Vad är det bästa med Chicago?
Jag gillar att bo i förorten för att 
det är så öppet, och så tycker jag 
om att det finns många svenskar 
här som man kan träffa i bland. 
Vad tycker du är den största 
skillnaden mellan Sverige och 
USA? 
Allting är mycket större och bil-
ligare här än i Sverige, och folk 
är mycket mer patriotiska här. 
I skolan finns det mycket fler 
regler än i svenska skolan och i 
Sverige hade vi mycket mer rast. 
Här har vi bara 20 minuter. 
Pratar du mest svenska eller 
engelska hemma? 
Jag pratar båda. Sedan kan jag 
även pyttelite spanska.
Brukar du läsa eller skriva på 
svenska? Nej, inte läsa. Ibland 
händer det att jag skriver på 
svenska.
Har du något svenskt ord som 
du tycker är lite tokigt/roligt?
Superopsimopsitopsipang-
fenomenalis (Mary Poppins).
Har du några svenska 
 kompisar här i Chicago? 
Ja det har jag, vi blandar svenska 
och engelska när vi pratar.
Vilket godis eller vilken mat är 
den bästa från Sverige?
Marabou och Kalles kaviar!  

Emma, 9 år
Dotter till Petra McHatten

Jag är född här i Chicago.
Hur ofta hälsar du på i  Sverige? 
Varje år.
Vad är det bästa med Sverige?
Att vara med mormor, morfar, 
familj och att äta godis och 
glass.
Vad är det bästa med Chicago?
Jag älskar att gå ut och äta på 
olika restauranger och vara på 
stranden.
Vad tycker du är den största 
skillnaden mellan Sverige och 
USA?
Språket och USA är mycket 
större.
Pratar du mest svenska eller 
engelska hemma? 
Engelska.
Brukar du läsa eller skriva på 
svenska? 
Bara läsa med mamma - Pippi 
Långstrump.
Har du något svenskt ord som 
du tycker är lite tokigt/roligt? 
Bajsa – hahaha!!!
Har du några svenska 
 kompisar här i Chicago? 
Ja, men vi pratar engelska.
Vilket godis eller vilken mat är 
den bästa från Sverige?
Mormors pankakor och Morfars 
panbiff.  Jag tycker om salt-
lakrits.
Är det något annat du vill 
lägga till?
När jag blir 12 år ska jag få bo 
hos mormor och morfar en hel 
sommar!

?
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Finn, 11 år
Son till Tina O’Malley

Jag är född i Lake Forest, här i 
Illinois, USA.  
Hur ofta hälsar du på i  Sverige? 
Varje sommar.
Vad är det bästa med Sverige? 
Att måla med mormor och ha 
picknick i naturen .
Vad är det bästa med Chicago?
Spela baseboll och basket.
Vad tycker du är den största 
skillnaden mellan Sverige och 
USA?
Maten (korv, glass och pizza 
är mycket bättre i Sverige) och 
v ädret (svenskt väder är inte 
så vilt och omväxlande som i 
 Chicago) .
Pratar du mest svenska eller 
engelska hemma? 
Mest engelska.
Brukar du läsa böcker på 
svenska? 
Nej inte nu längre...
Brukar du skriva på svenska?
Nej, bara någon gång i brev till 
mormor och morfar eller min 
kusin Stoffe.
Har du något svenskt ord som 
du tycker är lite tokigt/roligt?
Skitväder (morfar har lärt mig 
det) och rumpa, mina kompisar 
här tycker det låter jätteroligt... 
dom säger “woompa”.
Har du några svenska 
 kompisar här i Chicago? 
Nej.
Vilket godis eller vilken mat är 
den bästa från Sverige?
Vesuvio pizza, varmkorv, 
 ostbågar och glass.
Är det något du vill lägga till?
Jag tycker inte om att flyga i nio 
timmar!

Morgan, 12 år
Dotter till Ariane Heffernan

Jag är född här i Evanston,  
Illinois, USA.
Hur ofta hälsar du på i  Sverige? 
Varannat år.
Vad är det bästa med Sverige?
Godiset, mina kusiner och 
 hästarna hos mormor. Jag älskar 
att hälsa på min familj i Sverige, 
särskilt när vi campar. 
Vad är det bästa med Chicago?
Allt som finns att göra, som till 
exempel Navy Pier. 
Vad tycker du är den största 
skillnaden mellan Sverige och 
USA?
Språket förstås, men också allt 
du kan köpa i USA.
Pratar du mest svenska eller 
engelska hemma? 
Engelska, och jag kan lite 
spanska.
Brukar du läsa eller skriva på 
svenska? 
Nej tyvärr inte.
Har du något svenskt ord som 
du tycker är lite tokigt/roligt? 
Kokosboll.
Har du några svenska 
 kompisar här i Chicago? 
Mammas kompisar och deras 
barn Åsa, Petra och Emma.
Vilket godis eller vilken mat är 
den bästa från Sverige?
Polly, tomteskum och allt annat 
godis, och svensk pizza med 
ananas.

Danica, 6½ år
Dotter till Marit Bohbot

Jag är född i West Palm Beach, 
Florida, USA.
Hur ofta hälsar du på i  Sverige?
Varje sommar.
Vad är det bästa med Sverige?
Opphem (sommarstugan där 
hela familjen träffas).
Vad är det bästa med Chicago?
Mina kompisar.
Vad tycker du är den största 
skillnaden mellan Sverige och 
USA?
Det är lite kallt på sommaren i 
Sverige. Man pratar inte samma 
språk. 
Pratar du mest svenska eller 
engelska hemma?
Båda. Sedan kan jag lite franska 
och lite spanska.
Brukar du läsa böcker på 
svenska?
Ibland. Jag gillar Detektivgåtor 
som jag fick av CC (moster).
Har du något svenskt ord som 
du tycker är lite tokigt/roligt? 
Bajskorv. It’s ”poop sausage”.
Har du några svenska 
 kompisar här i Chicago?
Ja, massor! Vi pratar mest 
 engelska fast en del svenska.   
Vilket godis eller vilken mat är 
den bästa från Sverige? 
Colaflaskor och potatismos.  
Är det något du vill lägga till?
Jag känner mig speciell för att  
       jag är en Viking!

Isac, 8 år
Son till Erika Alfredsson Hallor

Jag är född i New York, NY, 
USA men flyttade till Sverige 
när jag var 10 månader. Här 
i Chicago har jag varit sedan 
augusti 2015.
Hur ofta hälsar du på i  Sverige? 
Ungefär 2 gånger per år.
Vad är det bästa med Sverige? 
Kompisarna, mormor och mor-
far, farmor, farfar och kusinerna. 
Att man är ledig när man är där.
Vad är det bästa med Chicago?
Vänner, familjen, skolan, my 
teacher. Alla höga byggnader. 
Att vi bor så nära sjön så vi kan 
bada varje dag på sommaren. 
Vad tycker du är den största 
skillnaden mellan Sverige och 
USA?
Alla höga byggnader. Mer bilar. 
Mer folk. Godare mat i Sverige. 
Pratar du mest svenska eller 
engelska hemma? 
Svenska. Men jag kan lite 
 spanska. Hola!
Brukar du läsa eller skriva på 
svenska? 
Jaaaa! Böckerna om Axel och 
Omar och resten av klass 1B. 
Kapten Kalsong. Nja, jag skriver 
inte så ofta på svenska.
Har du några svenska 
 kompisar här i Chicago? 
Nej.
Vilket godis eller vilken mat är 
den bästa från Sverige? 
Lösgodis! Blandade med frukt-
smak. Persikor och fiskar från 
Malaco.

Spencer, 7 år
Son till AnnaStina Zak

Jag är född här i Chicago! 
Hur ofta hälsar du på i  Sverige?
Varje sommar, ibland till jul 
också.
Vad är det bästa med Sverige?
Folk är vänliga mot främlingar. 
Vad är det bästa med Chicago?
Gemenskapen runt där vi bor, 
alla känner alla.
Vad tycker du är den största 
skillnaden mellan Sverige och 
USA?
Sverige är semester, men 
USA känns som hemma med 
 familjen.
Pratar du mest svenska eller 
engelska hemma? 
Engelska – pappa pratar inte 
svenska. Jag kan lite spanska.
Brukar du läsa eller skriva på 
svenska?
Nej, men vi läser svenska böcker 
översatta till engelska.
Har du något svenskt ord som 
du tycker är lite tokigt/roligt?
”Nej” för det låter som hästarna 
i USA, ”neigh”.
Har du några svenska 
 kompisar här i Chicago? 
Nej.
Vilket godis eller vilken mat är 
den bästa från Sverige?
Kladdkaka!

Maya, 10 år
Dotter till Tora Reed

Jag är född här i Chicago.
Hur ofta hälsar du på i  Sverige?
En gång per år.
Vad är det bästa med Sverige?
Mormors landställe utanför 
Göteborg.
Vad är det bästa med Chicago?
Farmor och farfar och alla 
kompisar.
Vad tycker du är den största 
skillnaden mellan Sverige och 
USA?
I Sverige kan jag cykla och 
handla själv, det tycker jag om.
Pratar du mest svenska eller 
engelska hemma? 
Mamma pratar svenska och jag 
svarar mest på engelska...
Brukar du läsa eller skriva på 
svenska?
Mamma läser för oss på svenska 
i bland. Jag tycker om Ronja 
Rövardotter. 
Har du något svenskt ord som 
du tycker är lite tokigt/roligt?
Aja baja.
Har du några svenska 
 kompisar här i Chicago? 
Nej.
Vilket godis eller vilken mat är 
den bästa från Sverige?
Kanelbullar och Polarkaka.

Karl, 8 år
Son till Anna Engström Patel

Jag är född i Chicago.
Hur ofta hälsar du på i  Sverige?
Alla somrar och varannan jul.
Vad är det bästa med Sverige?
Att vara med mormor, morfar 
och kusinerna.
Vad är det bästa med Chicago?
Att vara hemma.
Vad tycker du är den största 
skillnaden mellan Sverige och 
USA?
De pratar olika språk.
Pratar du mest svenska eller 
engelska hemma? 
Båda språken, och jag har lärt 
mig lite spanska från skolan. 
Brukar du läsa eller skriva på 
svenska?
Nej, mamma läser för mej. 
 LasseMajas äventyr är min 
favorit och stora boken om 
sandvargen. Och ja, jag skriver 
svenska nu!
Har du något svenskt ord som 
du tycker är lite tokigt/roligt?
Nakenfis och rumpnisse. 
Har du några svenska 
 kompisar här i Chicago? 
Mina kompisar på svenska 
skolan.
Vilket godis eller vilken mat är 
den bästa från Sverige?
Pannkakor och falukorv.

Olivia, 9 år
Dotter till Veronica Strandell

Jag är född i Kansas City,  
Missouri, USA.
Hur ofta hälsar du på i  Sverige? 
Varje sommar.
Vad är det bästa med Sverige?
Träffa mormor och bada i 
 hennes pool, träffa alla andra i 
min familj och kompisarna.  
Gå runt ute utan föräldrar. 
Vad är det bästa med Chicago?
Skolan och mina kompisar, åka 
våran båt till beachen och bada. 
Vad tycker du är den största 
skillnaden mellan Sverige och 
USA?
Landskapet och språket. 
 Svenskarna svär mycket!  
Sverige har bättre köttbullar.
Pratar du mest svenska eller 
engelska hemma? 
Engelska, fast jag kan ju svenska 
också...
Brukar du läsa eller skriva på 
svenska? 
Ja, favoritboken är ”Var är min 
syster” och jag prenumererar 
på Bamse. Jag har läst Ronja, 
fast på engelska. Jag skriver på 
svenska i email till mormor.
Har du något svenskt ord som 
du tycker är lite tokigt/roligt?
Måsskit och geggamojja. 
Har du några svenska 
 kompisar här i Chicago? 
Ja flera, vi blandar svenska och 
engelska beroende på.
Vilket godis eller vilken mat är 
den bästa från Sverige?
Piggelin, polkagrisar, pannkakor, 
salamiost på tub och Smålands-
kräftor. 
Är det något du vill lägga till?
Jag känner mig speciell för att 
jag kan två språk. 
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När jag var  
10 år fick 
jag ett be-

sked som skulle föl-
ja mig dagligen 

 i resten av mitt 
liv, jag hade 

 utvecklat  
diabetes.  

 S e d a n 
tjugo-
å r s - 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

åldern 
handlade 

s amta l en 
med läkare 

förutom om 
insulin och blod-

socker även om risker 
med diabetes och gravidi-

tet. Det tog ett tag för mig att 
komma till sans med detta, men 

när vi fattade beslutet att försöka bli 
föräldrar var det ändå inte utan viss rädsla. 

Såväl svenska som amerikanska läkares ord eka-
de i huvudet när jag stirrade på de två strecken på 
provstickan; “absolut kontroll”, “missbild ningar”, 

“problematiska hormonskiftningar”, “komplika-
tioner”. Precis de lugnande orden man behö-
ver och vill ha när man står inför en graviditet! 

Vi bodde vid tillfället i Chicago och såg till 
att bli refererade till Maternal Fetal Medicine på 
Northwestern Memorial Hospital, ett sjukhus 
som under flera decennier varit ledande inom 
forskning på just ämnet diabetes och graviditet. 
Gissa om jag var i goda händer! Från första lä-
kartiden till sjukhusvistelsen efter förlossningen 
omgavs jag av fantastisk personal. Fortfarande 
betonade de vikten av god kontroll, men istället 
för avskräckande risker talades det om möjlighe-
ter och välmående. 

Att ha alla extra undersökningar och stöd 
från sjukvården höll mig lugn och fokuserad. 
Förutom att själv testa mitt blodsocker 9-10 
gånger om dagen samt 1-2 gånger per natt var 
det vecko visa mailkontakter med sköterskan, 
månatliga läkarkontroller, fler ultraljud och 
stresstest. Det enda standardprovet vid gravidi-
tet som jag inte testades för var glukosbelastning! 
Sjukvårdspersonalen på MFM var dessutom helt 
fenomenala på att förutspå nästa steg. Det är 
svårt att förklara med ord vad det betydde för 
just mig att kontinuerligt få informationen “Nu 
är du i vecka 25 (28, 34...), om ungefär fem-sju 
dagar kommer du att märka av detta. Maila mig 
när det sker, så justerar vi din insulindos där-
efter”. En knapp vecka senare hände precis det 
som specialist sköterskan Charlotte berättat om 
och tillsammans korrigerade vi fram och tillbaka 
under hela graviditeten. Jag hade kontakt med 
den fantastiska Charlotte under hela tiden, men 
jag fick träffa olika läkare. Detta då de ville att 
vi skulle ha träffat alla (och de oss) eftersom de 
inte visste vem som skulle vara i tjänst under min 
förlossning. Mig gjorde det inget, de var alla väl-
digt kompetenta och trevliga, samt att all kon-
takt utanför kontrollerna skedde med Charlotte. 
Hon var min trygghet och  pelare. De sista åtta 
veckorna gjordes veckovisa kontroller och elek-
tronisk fosterövervakning, s.k. CTG, för att se 
att vi båda mådde bra. En vanlig komplikation 
med graviditet och diabetes är att bebisen ofta 
blir stor, till följd av svängningarna i blodsock-

Gravid 
 med diabetes

Av Ann Sjunnesson

ret. Därför  tilläts jag inte gå full tid utan blev 
igångsatt i v 39. Något som passade mitt kon-
trollbehov alldeles utmärkt, tur att dottern 
inte valde att sabotera planeringen med att 
komma tidigt! Ett datum, en tid, ett planerat 
händelseförlopp – amazing! Vad jag tror mig 
veta om processen i Sverige så brukar man 
inte göra en igångsättning före utsatt förloss-
ningsdatum om det inte blivit 
någon komplikation, men det 
kan säkert bero på vilket lands-
ting man tillhör eller ens per-
sonliga sjukdomshistorik. Jag 
har ju inget att jämföra med 
då jag bara varit gravid i USA, 
men när jag pratar med svenska vänner och 
bekanta i samma högrisksituation tycker de 
att jag målar upp en drömbild av min erfa-
renhet. Kanske gör jag det, men när jag var 
uppe i det hade jag inga klagomål och inte 
heller nu två år senare kan jag tänka mig att 
jag kunde blivit bättre omhändertagen. 

Vi hade några veckor tidigare besökt både 
förlossningen och avdelningen vi skulle spen-
dera dagarna efter på. Det var en lätt bisarr 
upplevelse eftersom det kändes som en sales 
pitch “välj detta sjukhuset, då får ni... kabel-
TV på rummet, 24/7 room service, privat 
rum, riktig säng som er respektive kan sova 
i”.  Nu valde inte vi, utan det blev automa-
tiskt Prentice Womens Hospital eftersom de 
var sammankopplade med MFM. Där hade 
de även en webbportal med information och 
blanketter som behövde fyllas i före och efter, 
allt från behandlingsåtgärder vid eventuella 
komplikationer till hur vi skulle ansöka om 
Social Security Number.

Under själva igångsättningen tyckte jag 
det jobbigaste var att inte få röra mig ur 
sängen och att inte få äta. Jag hade fått rå-
det “ät något ordentligt innan du kommer 
in för när vi satt dropp blir det bara vatten 
och ice chips”. Å andra sidan var jag upp-
kopplad mot så många monitorer och hade 
tre olika droppåsar att det inte varit helt en-
kelt att ta sig ur sängen! Allt skedde enligt 

plan förutom att min bebis inte ville uppleva 
Chicagovintern på utsidan, vilket resulterade 
i ett akut kejsarsnitt. Från det beslutet till or-
dentligt tillpiggnande några timmar senare 
minns jag bara glimtar. De har starka grejer 
i sina droppåsar! Jag hade mot slutet av gra-
viditeten och under förlossningen frågat om 
lustgas, då jag gärna testat det som smärtlind-

ring, men det var inget som de 
använde sig av på NWM, vil-
ket jag tyckte kändes märkligt. 
Istället blev det epidural, vilket 
underlättade när det blev fråga 
om ett kejsarsnitt. Viktigast i 
stunden var i alla fall att vi alla 

mådde bra och när jag återfått känsel i under-
kroppen efter all epidural rullades vi iväg till 
vårt rum. Detta var nästan 18 timmar efter vi 
anlänt till sjukhuset och när maten som min 
man beställt till rummet kom åt jag som om 
jag aldrig förr sett mat! 

Det var ett flertal kontroller minns jag, 
både på mig och dottern. De första dygnen 
gjordes hörseltester, blodtester, vaccina-
tioner. Runt ankeln fick hon ett larm som 
skulle tjuta om någon försökte 
ta henne från avdelningen, en 
galen sak tyckte vi, men det var 
sjukhusets “standard safety pro-
cedures”. Det kom fotografer 
och erbjöd sina tjänster och vi 
fick fylla i blanketter som blev 
underlag till SSN och födelsebeviset. Det 
skämtades mycket om att namnet ska vara 
bestämt och anges direkt de första 24 tim-
marna, men även om det uppmanas till att 
ha det klart innan man lämnar sjukhuset har 
man en dryg vecka på sig. Lite kortare varsel 
än de tre månaderna man har på sig i Sverige. 
Vi fick själva  begära ut originalet av födel-
sebeviset från Cook County, som skickades 
hem till oss en dryg månad efter födseln. 

För att ansöka om ett svenskt samord-
ningsnummer (en variant av personnummer 
för personer födda utomlands och som inte 
blir folkbokförda i Sverige) behövde vi skicka 

in en vidimerad kopia av födelsebeviset samt 
våra pass till Skatteverket. Svenska konsulatet 
i Chicago hjälpte oss med processen. 

Vi stannade kvar på Prentice i fyra dagar, 
på grund av kejsarsnittet. Mannen sov i sin 
säng, jag i min och dottern i sin bredvid oss, 
men vid varje testtillfälle rullades hon iväg till 
sköterskornas hemliga rum och vi fick inte 
veta mycket om vad de gjorde – om vi inte 
specifikt frågade vad de skulle undersöka. En 
morgon när jag vaknade befann hon sig inte 
i rummet vilket fick björnmamman i mig att 
vakna. Det visade sig att hon haft lågt blod-
socker under natten och sköterskorna hade 
gett henne mat och behållt henne i under-
sökningsrummet. Eftersom jag kämpade 
med att få igång amningen, tydligen tar det 
1-2 dagar extra för diabetiker, tyckte jag det 
var märkligt att hon fick ersättning när jag 
var precis där, eller i alla fall att det gjordes 
utan vårt samtycke. I övrigt så förespråkades 
amning av såväl personalen på MFM och 
hos barnläkaren. Vid rutinkontroller i USA 
träffar man barnläkare och inte barnmorska 
som det vanligtvis är på BVC i Sverige. Jag 

vet också att det i Sverige talas 
om nära föräldraskap, medan 
det kändes som metodiken här 
var mer gammalmodig, i brist 
på bättre ord. “Barn mår bra av 
att skrika, de vänjer sig vid att 
du kommer direkt annars. De 

ska sova i egen säng, helt tom säng, inte så 
mycket som ett gosedjur bör förekomma och 
helst även i eget rum. Vid fem månader be-
höver barn inte äta nattetid även om de gärna 
vill.” Vår barnläkare följde även principen att 
barn utvecklas likadant och utvecklingen ska 
kunna bockas av från listan, vilket blev tyd-
ligt för oss då vår dotter inte alltid hade sam-
ma inlärningspreferenser som protokollet sa 
att hon borde ha. Som nyblivna föräldrar, lite 
tveksamma till vissa råd och uppmaningar, 
nickade vi mycket och sen gjorde vi vad som 
kändes rätt för oss – så länge inte vi var oroliga 
kunde det ju inte vara hur galet som helst!  y

Småfötter med stöldlarm



Vad är det med hår? Ja håret reflekterar ju både  sinnes- 
och kroppstillståndet sägs det. Det räcker inte med 
att bara tvätta och torka det, utan man ska ha rätt 

schampo och balsam. Håret skall skyddas, repareras, matas med 
vitaminberikade schampon, de lockar man har skall antingen 
uppmuntras eller rätas ut. Men viktigast av allt, man skall inte 
tvätta håret oftare än absolut  nödvändigt! Det är en ständig 
balansgång mellan de preparat som är bra och inte bra att 
använda. Så när jag sprejar en halv flaska hårsprej som gör 
en hög hjälm av mitt typiskt “svenska” hår, det samma som 
mormor hade och mamma svär över, som är tunt och spik-
rakt, håller jag tummarna att det skall fungera. Allt är på 
plats. Går ut och känner mej nöjd tills jag smygkollar mej 
själv i någon spegel. Hjälmen har förvandlats till en bad-
mössa, med håret nu helt platt och klistrat runt huvudet...

Som liten var jag nöjd med mitt hår, eller skall jag säga 
att jag inte gav det mycket tanke. Kortet av mej med en 
hästsvans på var sida av ansiktet, med ett fint band runt 
varje, ett vilket krupit nedanför örat så jag ser obalanserad 
ut, visar en glad flicka. Sen dess har jag haft alla längder 
på håret från nästan ner till midjan till jättekort. Det 
enda gemensamma med alla frisyrer är att man alltid 

klippt sej tänkande att just den längden och frisyren var den rätta. 
En misslyckad hårklippning kan kännas som ett monumentalt pro-
blem. Som den gången jag fick fara ensam till frisören för att klippa 
mej. Kommer inte ihåg vart det gick åt skogen men klippningen 
liknade mest en snaggning, opassande kort. Cyklade hem med tå-
rarna rinnande medan jag beslutade att enda räddningen för min 
skam var att jag skulle stanna hemma tills det växt ut igen!

Har även provat att permanenta mej. Första gången var det 
mammas kusin som erbjöd sej permanenta mitt då midjelånga hår. 
Var väl 12 och vi tillbringade nästan hela dagen i vårt kök med 
lukterna av hårbalsam blandat med permanentvätska. Det var med 
stor förväntan som rullarna togs ut och jag fick beskåda min nya, 
lockiga frisyr. Upptäckte då att mammas kusin inte var någon bra 
frissa för lockarna försvann innan timmen gått ut. Har inte perma-
nentat mej på länge nu men mamma gör det fortfarande för att ”i 
alla fall få lite stadga på skräpet”! Men hon har slutat färga sitt hår. 
Hon har helt tappat tålamodet med det säger hon, så nu är hennes 
frisyr som min mormors var, lockig men silvergrå. 

En frissa som man kan lita på är guld värt. Byter hon salong föl-
jer jag med för att slippa söka efter en ny som förstår mitt hår, och 
mej. Som min absoluta favoritfrissa av alla som förklarade att mitt 
hår inte var tunt utan att “jag har tunna hårstrån men många”!  y

Hår Av Mariette Ericsson-Weinles

“Vilken tjusig frisyr du har!”  
Komplimangen får kvinnan att le och tacka.  
Det är nog inte första gången som hennes otaliga flätor  
arrangerade i en frisyr som inramar hennes ansikte  
har blivit uppskattat av en total främling!. 
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Paulina Market has been around since 1949 and producing 
some of your favorite traditional Swedish items since!

The Sausage Kitchen produces Swedish goods such as 
 Press-Sylta (Head Cheese), Potatiskorv (Potato Sausage),  
and Falukorv (Ring Bologna) all year round.

In addition to what we make, the shop also carries Swedish 
items such as Bond-ost Cheese, Limpa Bread, and Pickled 
Herring to name a few!

Whether you are looking for Holiday needs or you want to be a
regular at the shop, we look forward to seeing you soon!

@paulinamarket

Paulina Meat Market

www.paulinamarket.com
Phone: 773-248-6272

Paulina Meat Market
3501 N. Lincoln Ave.
Chicago, IL 60657
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Nu är det inte långt kvar tills det inte 
längre går att betala med de äldre 
1-, 2- och 5-kronorna. Fortfarande 
finns det 1,4  miljarder mynt till ett 
värde av drygt 2 miljarder kronor ute 
i  samhället. Myntens vikt motsvarar 
25 fulllastade jumbojets. De flesta 
mynten riskerar att ligga glömda och 
gömda i burkar, spar bössor, plån-
böcker, fickor och bilar. I genom snitt 
har varje hushåll drygt 500 kronor i 
mynt.

Efter den 30 juni blir de äldre 
mynten, utom 10-kronan, ogiltiga 
(även de äldre 100- och 500-kro-
norssedlarna). Riks banken kör nu en 
informationskampanj kallad “Efter-
lyst!”. Under de närmaste veckorna 

kommer kampanjen att synas på 
stortavlor, i tidningar och i digitala 
kanaler runtom i Sverige.

Det är alltså hög tid att leta rätt 
på alla mynt som du har på olika 
ställen. Enklast är att betala med 
dem men det går också bra att sätta 
in dem på ett bankkonto.

Om du vill sätta in mynten på ett 
bankkonto kan du ta hjälp av mynt-
kartan.se. Där finns cirka 900 ban-

ker, växlingskontor och butiker som 
tar emot mynt. 

Den som har mynt kvar  efter den 
30 juni kan sätta in dem på bank-
konto i ytterligare två  månader, 
fram till den 31  augusti 2017. 
Därefter blir  mynten värdelösa.  

Foto och Källa: Riksbanken
Mer information om sedel- och mynt-
utbytet finns på Riksbankens webb-
plats riksbank.se under rubriken sedlar 
och mynt.
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Swedish American Chamber of Commerce, Chicago 
233 N. Michigan Avenue, Suite 3050 Chicago, IL 60601 
Phone: 312 / 257-3002  E-mail: sacc@sacc-chicago.org 

For information about the Chamber please visit our homepage www.sacc-chicago.org 
or visit SACC Chicago on FB! 

 

Riksbanken efterlyser dina gamla mynt

Alternativa lösningar på överblivna mynt...
Bilder och idéer från Pinterest och Etsy.

Dr. Paul R. Muhr, D.M.D
doctor of dental medicine

Family Practice • Full Dental Service

Keeping Your Smile Brite!
At the Eden’s Expressway (94) and Peterson Ave.

4801 W. Peterson Ave. • Suite 407 • Chicago, IL 60646
Phone & Fax: 773-205-1188

Dr. Paul R. Muhr, D.M.D
doctor of dental medicine

Family Practice • Full Dental Service

Keeping Your Smile Brite!
At the Eden’s Expressway (94) and Peterson Ave.

4801 W. Peterson Ave. • Suite 407 • Chicago, IL 60646
Phone & Fax: 773-205-1188

Hur barn tilldelas ett 
medborgarskap be-
ror på var i  världen 

de föds samt föräldrarnas 
 medborgarskap. I USA och 

 övriga Nord- och Sydamerika 
praktiserar man normalt territorialprinci-
pen d.v.s. du blir per automatik medborgare 
i det land där du föds. I Sverige och inom 
EU praktiserar vi istället härstamningsprinci-
pen, d.v.s. ett barn ärver sitt medborgarskap 
från sina föräldrar. Ett barn med två 
föräldrar som inte är svenska med-
borgare men som föds i Sverige 
blir med andra ord inte svensk 
medborgare vid födseln. 

Exakt hur ett barn ärver sitt 
svenska medborgarskap har va-
rierat genom tiderna och ibland har e t t 
barn ärvt det från sin far och ibland från sin 
mor. Sedan 1:a april 2015 har dessa regler 
förenklats markant och ett barn ärver numera 
sitt svenska medborgarskap om en förälder är 
svensk medborgare oavsett om det är mam-
man eller pappan som är svensk medborgare 
eller om de är gifta eller inte. 

Det är många som felaktigt tror att med-
borgarskapet är kopplat till det svenska  passet 
eller att man måste registrera sig i  Sverige för 
att bli svensk medborgare, men så är inte 
fallet! Ett barn till en svensk medborgare är 
svensk från födseln. Vill du däremot att ditt 
barn skall ha ett svenskt pass så måste du 
först registrera barnet hos Skatteverket som 
ansvarar för folkbokföringen och få ett så 
 kallat samordningsnummer. 

Samordningsnummer
Ett samordningsnummer motsvarar ett per-
sonnummer men den femte siffran är ad-
derad med 6 för att identifiera att en person 
är född utomlands och inte har varit bosatt i 
Sverige. Ett samordningsnummer för ett barn 
fött den 15 maj 2017 skulle med andra ord 
kunna se ut på följande sätt 170575-1234. 
Flyttar ett barn med samordningsnummer 
till Sverige får hen ett vanligt personnummer 
av Skatteverket efter inskrivning i Sverige. 

För att få ett samordningsnummer måste 
minst en förälder och barnet göra ett be-
sök hos ett svenskt konsulat eller ambassad. 
 Konsulatet/ambassaden måste alltid se barnet 
samt ha alla handlingar i originalform.

Följande skall visas upp och kontrolleras 
av konsulatet:
R  Blankett 7750 från Skatteverket.se som är 

ifylld och signerad av båda föräldrarna.
R Barnets födelsebevis från staten.
R Barnets svenska föräldrars svenska pass, 
om ett pass har gått ut komplettera då med 
annan giltig id-handling.
R  Barnets svenska föräldrars visum/green 

card/naturalization certificate (om föräld-
ern blev amerikansk medborgare före 2001 
måste denna även visa upp bevis på att hen 
återfått sitt svenska  medborgarskap).

R  Barnets icke-svenska förälders giltiga id-
handling.

R  Om föräldrarna är gifta bifoga vigselbevis 
eller personbevis (max 30 dagar gammalt) 
om föräldrarna är gifta i Sverige.

I vissa fall måste även följande bifogas:
R  Svensk mamma som var folkbokförd i 

Sverige när barnet föddes: Ett brev från 
mammans gynekolog måste bifogas och 
som intygar att ”the mother carried the 
baby…”.

R  Svensk pappa som inte är gift med barnets 
mor: Ett ”Acknowledgement of Paternity” 
från staten.

Konsulatet skickar in blanketten (7750) och 
alla certifierade bilagor till Ambassaden som 
i sin tur skickar allt vidare till Skatteverket. 
Efter drygt 2 månader kommer ett brev på 
posten med samordningsnumret. Nu när 
barnet har ett samordningsnummer går det 
även att ansöka om ett svenskt pass. 

Svenskt pass
I USA går det att förnya ett svenskt pass vid  
Ambassaden i Washington DC och General-
konsulatet i New York under hela året samt 
vid diverse konsulat under några dagar per år. 
I Chicago har vi kunnat erbjuda detta under 
fyra dagar på våren. Vi räknar med att även 
kunna erbjuda denna tjänst under april/maj 
2018. Det är viktigt att tänka på att vuxna 
måste hämta sina pass personligen på kon-
sulatet. Det går att beställa passet på annan 
ort och sedan hämta det i Chicago mot en 
expeditionsavgift.  

Har du vägarna förbi Sverige kan du 
 alltid passa på att förnya passet i Sverige men 
tänk då på följande;
• Boka tid hos polisen i god tid.

•  Ring polisen och fråga vad du måste ha 
med dig. Detta är extra viktigt om du pla-
nerar att skaffa pass åt ett barn.

•  Att du har en giltig svensk id handling 
(pass, nationellt id-kort eller svenskt kör-
kort).  Polisen accepterar inte amerikanska 
id-kort. Har du ingen giltig svensk id hand-
ling kan du ta med en nära släkting (för-
älder, syskon eller vuxet barn) som går god 
för att du är den du säger dig vara. 

•  Passet är klart inom fem arbetsdagar och du 
måste hämta passet personligen. 

För mer info om att förnya pass i  Sverige: 
www.polisen.se/Service/Pass-och-id-kort.
Bra att veta
•  Det är billigare att beställa passet i Sverige 

än i USA. Priserna varierar både med infla-
tion och växelkurs. 

•  Sedan 1 april 2016 gäller pass för barn 
 under 12 år bara i tre år. Över 12 gäller de 
som vanligt i fem år. 

•  Under en femårsperiod kan du max hämta 
ut tre pass. 

•  Mellan 18–22-års ålder måste en svensk 
medborgare som aldrig varit bosatt i 
 Sverige ansöka om att få behålla sitt 
svenska medborgarskap. Detta görs på en 
blankett från Migrationsverket. Ansökan 
lämnas in till ett konsulat eller ambassad 
som även tar kopia och certifierar giltig 
id-handling. På ansökan är det viktigt att 
styrka sin anknytning till Sverige genom att 
visa att man rest till Sverige några gånger 
och har kontakt med släkten i Sverige. 
 Någon exakt definition för stark anknyt-
ning finns dessvärre inte.

•  Är du även amerikansk medborgare måste 
du alltid resa in och ut ur USA med ditt 
amerikanska pass. 

•  Från och med 1 juli 2017 införs en ny 
namnlag i Sverige. Den nya lagen är betyd-
ligt mer flexibel och tillåter dubbla efter-
namn. Du kan även byta till ett namn du 
inte har någon anknytning till så länge det 
är tillräckligt vanligt. Vill du veta mer om 
den nya lagen besök webplatsen: riksdagen.
se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/
en-ny-lag-om-personnamn_H401CU.

Har du frågor är du alltid välkommen att 
kontakta närmaste svenska konsulat.

Anna Engstrom Patel
Konsulatet i Chicago

Medborgarskap och pass
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Bilder från våra program och event
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Museum and Store Hours
Monday - Friday 10 a.m. - 4 p.m.

Store open Fridays until 6 p.m.
Saturday & Sunday 11 a.m. - 4 p.m.

Children’s Museum Hours
Monday - Thursday 1 p.m. - 4 p.m.

Friday 10 a.m. - 4 p.m.
Saturday & Sunday 11 a.m. - 4 p.m.

Swedish American Museum
5211 North Clark Street in Andersonville

773.728.8111  |  museum@samac.org
SwedishAmericanMuseum.org

 
immigration to America

 
Genealogy Center

 

År 2011 var jag en relativt ny mamma 
som undrade varför det var så stor 
skillnad mellan det som utlands-

svenskar sade – att barnen var så duktiga på 
svenska, att de sög i sig språk som svampar 
– när jag mest observerade motsatsen runt 
mig.

Mina barn var små och efter en inledande 
chockartad upplevelse, med min då 2-åring 
som först bara ville använda sin engelska med 
mig, och sedan glömde all engelska under en 
sexveckorsvistelse i Sverige, insåg jag att detta 
med förstaspråk som minoritetsspråk var ett 
komplicerat fenomen. Jag kände att jag be-
hövde stöd av människor i samma situation. 
Men var fanns de?

I min lokala SWEA-avdelning var jag 
först bland det yngre gardet att få barn, så 
där fanns inga råd att hämta. Bland de äldre 
hade många valt bort svenskan av flera skäl. 
Ofta hade lärare avrått dem från att prata 
svenska med barnen, eftersom det kunde 
störa inlärningen av engelska (vilket vi idag 
vet är en myt). Andra gånger hade barnet 
vägrat och inte velat, men sedermera blivit 
arg på mamma för att hon inte hade tvingat 
vederbörande. Jag minns samtal om svenska 
hos barnen på fester där tårarna steg i någons 
ögon, eller i en lekpark i Kalifornien, där en 
utlandssvensk mamma som jag sprang på, 
blev så provocerad av att mina barn talade 
svenska med henne, att hon avbröt sig mitt 
i ett samtal och gick iväg. Ett laddat ämne 
minst sagt.

Kunskap är makt, brukade min pappa 
säga; en princip som gick att tillämpa även 
på mitt dilemma. Jag läste mest om fler-
språkighet på nätet, men gick även en kurs 
på folkuniversitet i Sverige. Det mesta som 
fanns var anpassat för invandrare i Sverige, 
och jag saknade ett forum för andra utlands-
svenskar. Råd kan skilja sig om man är en 
förälder utomlands som pratar svenska, eller 
om man är en mamma från ett annat land 
med ett främmande språk i Sverige. Eftersom 
det inte fanns en internettjänst med sakkun-
nig information, föddes tanken på ett infor-

mellt nätverk för utlandssvenska föräldrar.
SMUL, d.v.s. svenska som modersmål 

utomlands, skapades i februari 2012. Från 
början var det ett SWEA-projekt, men ef-
tersom tanken om ett nytt nätverk inklude-
rade papporna fungerade det inte i SWEA:s 
nuvarande form. Istället blev SMUL ett s.k. 
spin-off projekt, medan det inledningsvisa 
SWEA-projektet döptes om till Barn Utom-
lands & Svenska språket (BUS), och antog 
en annan riktning.

Idag är SMUL en etablerad intresseorga-
nisation med ca 8000 följare, som drivs av 
ett tjugotal volontärer. Som följare kan man 
ta del av information om vilka val man gör 
som förälder utomlands om svenskan, och 
hur detta påverkar både barn och familj. 
Förutom webbsidan Svenskautomlands.org 
finns medlemstidningen Magasinet SMUL. 
SMUL har även en bokklubb, och 
systergrupper i sociala medier för 
de som vill byta eller hyra ut hus, 
är en mor- eller farförälder med 
barnbarn utomlands eller har barn 
med en diagnos som påverkar deras 
inlärning. 

Sommaren 2016 startades arbetet 
med nätskolan SMUL-akademin som 
har enklare kurser i svenska för barn 
och ungdomar via distans. Just nu stu-
derar 118 elever svenska med hjälp av 
läromedlet Jag läser av  Martin Widmark, 
författaren till LasseMaja böckerna.

Behovet av stöd för svenskan bland ut-
landssvenska familjer är stort, och erfarenhe-
ten visar att föräldrar har olika behov under 
olika perioder av barnens liv. När de är små 
vill de ha råd om hur man kommer igång 
med svenskan och vilka verktyg som finns för 
att hjälpa barnen med det (t.ex. media, bete-
enderåd). När barnen börjar skolan handlar 
det ofta om olika sätt att motivera barnen att 
fortsätta med svenskan, trots att barnet kan 
uppleva att språket sticker ut i en enspråkig 
miljö. När barnen blir s.k. tweens eller tonår-
ingar kan de slå bakut mot svenskan eftersom 
språket med vännerna helt enkelt tar över 

och börjar dominera, eller för att man vill 
göra revolt mot föräldern. I samma  period 
vill föräldern ofta istället stärka svenskan för 
att den ska räcka till ett Tisus-test som ger 
formell behörighet att studera i Sverige. 

Just nu arbetar en informell SMUL-
 styrelse med att registrera SMUL som 
en  formell  ideell förening. Ambitionen 
är att skapa ett  tydligare fokus och mål-
sättning med nät verket. Femårsplanen är 
att bli en ledande internationell svensk 
organisation som stärker och stödjer 
svenskan i utlandssvenska familjer.   y

Vad är SMUL
Av Lena Normén-Younger, SWEA Vancouver

Populära 
SMUL-artiklar

www.svenskautomlands.org
www.magasinetsmul.com

SMUL Svenska som modersmål utomlands 
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ian giles
SWEA Internationals stipendium för forsk-
ning i svenska språket, litteraturen och sam-
hället 2017 har tilldelats Ian Giles, dokto-
rand i skandinaviska studier vid Edinburghs 
Universitet i Storbritannien, för hans arbete 
med avhandlingen “Tracing the Transmis-
sion of Scandinavian Literature to the Uni-
ted Kingdom: 1917-2017”.

Juryns motivering:
Ian Giles har under flera år bidragit till forsk-
ningen och utförandet av översättningsar-
beten från skandinaviska språk till engelska. 
Detta har fördjupat hans intresse för rela-
tionerna mellan svensk och brittisk kultur 
från de senaste 100 åren och det allt varmare 
mottagandet av svensk och nordisk litteratur 
i översättning inom Storbritannien. 

Hans avhandling studerar översättnings-
aktiviteten från ett sociokulturellt perspektiv 
och kommer genom ett antal fallstudier av 
utvalda verk att lägga fram användbara me-
toder för översättning av litteratur, både för 
översättarbranschen och förlagen, liksom 
ökad förståelse av den skandinaviska littera-
turens egenart. 

Arbetet kommer att få avgörande betydel-
se för skandinavister, särskilt i ett europeiskt 
perspektiv, men även för den inomnordiska 
litteraturforskningen tack vare de nya meto-
der och per-
spektiv han 
presenterar.

 

Elin Marakatt
Elin Marakatt, samisk kulturanalytiker och 
renskötare, tilldelas Agneta och Gunnar 
Nilssons stipendium för Interkulturella Rela-
tioner av SWEA International, Inc.

Elin Marakatt är same och renskötare och 
har därmed en gedigen bakgrund i  samisk kul-
turhistoria. Elin avser klarlägga hur  Sveriges 
och Norges politik och konflikten länderna 
emellan angående gränsöverskridande ren-
skötsel har påverkat samernas levnadssätt, 
villkor och den traditionella renskötseln, från 
50-talet och fram till idag.

Juryns motivering:
Elin Marakatts projekt, som fokuserar på två 
länders olika uppfattning av samernas ur-

gamla rättig-
het till gräns-
överskridande 
r e n s k ö t s e l 
resulterar i att 
tydliggöra hur 
u t v e c k l i n g 
och framtiden 
kan se ut för 
samerna på 
Nordkalotten.
Elin kommer 
att genomföra 
sin studie i 

samarbete med Kulturvetenskaplig sektio-
nen, Tromsö Museum, och utföra fältarbete 
och arkivstudier i förbindelse med projektet. 
Resultatet av denna studie skall förhopp-
ningsvis öka kunskapen om och förståelsen 
för samisk kultur och historia och ge insikt 
i hur samernas anpassning till ett modernt 
samhälle borde möjliggöra renskötsel på 
båda sidor av gränsen och att konflikten mel-
lan Sveriges och Norges uppfattning borde 
kunna lösas. 

Nikoo Bazsefidpay, grundare och ordföran-
de i Tandläkare utan gränser, Klinisk Hand-
ledare i Käkkirurgi på Karolinska Institutet 
samt Tandläkare i Försvarsmakten, har blivit 
utsedd till Årets Svenska Kvinna 2017 av 
SWEA International, Inc.

Nikoo, som var 13 år när hon kom till 
Sverige från Iran, grundade efter avslutade 
tandläkarstudier på Karolinska Institutet, 
organisationen Tandläkare utan gränser år 
2008. Tandläkare utan gränser (TLUG) är 
en oberoende och ideell organisation som 
sedan 2009 arbetar för att främja oral hälsa 
i länder med brist på tandvårdsresurser. 
 Organisationen, som jobbar efter mottot 
att alla har rätt till frisk munhälsa, sänder i 
dagsläget ut svenska volontärgrupper, bestå-
ende av tandvårdspersonal eller studenter, två 
gånger om året till Nepal, Tanzania, Etiopien 
och Zimbabwe. Under projekttiden erbjuds 
gratis akut och preventiv tandvård samt un-
dervisning i oral hälsa. Tandläkare utan grän-
sers arbete finansieras av sponsorer, medlem-
mar och volontärer.

Juryns motivering
Nikoos grundande av Tandläkare utan 
gränser bidrar till att gamla och unga i fat-
tiga länder får tillgång till svensk tandvård 
vilket resulterar i bättre hälsa och ett bättre 
liv. Genom att exportera både akut tandvård 
och förebyggande tandvårdskunskap sprider 
organisationen en bättre tandhälsa i världen 
samtidigt som den sätter Sverige på kartan. 
Nikoo, som brinner för sin organisation, är 
en stark och orädd svensk kvinna som på ett 
utmärkande sätt för fram Sverige av i dag ute 
i världen och därför är en värdig mottagare 
till utmärkelsen Årets Svenska Kvinna 2017.

  

SWEA Chicago känner sig lite extra glada över 
att just Nikoo blev Årets Svenska Kvinna då 
det var vår egen styrelse som nominerade henne. 
Samtliga SWEA-avdelningar har möjlighet att 
skicka sin nominering till SWEA International  
som i sin tur har en kommitté där de röstar 
fram vinnaren bland alla inskickade förslag.

 SWEA delar varje år ut hedersbetygelsen Årets Svenska Kvinna, samt tre stipendier;
Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället,

Agneta och Gunnar Nilssons Stipendium för studier av interkulturella relationer,
samt Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna.

Stipendiater 2017

International, Inc.

Agnes Rosendahl
Agnes Rosendahl, 16-årig dansös vid Kung-
liga Svenska Balettskolan i Stockholm, tillde-
las Sigrid Paskells stipendium inom scenkon-
sterna 2017 av SWEA International, Inc.

Årets Paskell stipendiat är endast 16 år 
och heter Agnes Rosendahl. Agnes studerar, 
sedan tre år tillbaka, vid Kungliga Svenska 
Balettskolan i Stockholm. Tidigare studier 
har skett på Base23, Alhankolinjen, parallellt 
med studier vid Adolf Fredriks Musikskola. 
Till hösten startar Agnes sina gymnasiestu-
dier vid Kungliga Danska Balettskolan.

Agnes har genom Kungliga Svenska 
 Balettskolan deltagit i flera tävlingar samt 
medverkat i föreställningar såsom Raymon-
da, Nötknäpparen och Svansjön vid Kung-
liga Operan. År 2016 erhöll Agnes tredje 
pris i Stora Daldansen, vilket sker varje år på 
Nordic Baltic Ballet Competition på Dala-
teatern i Falun och i år vann hon första pris. 
I höstas fick hon ytterligare en guldmedalj 
med hem i bagaget efter medverkan i franska 
danstävlingen Concours Grasse.

Juryns motivering:
Agnes Rosendahl är en mycket begåvad ung 
dansare som redan visar upp en harmonisk 

och mogen rörelsekva-
litet. Med hennes, i 
det närmaste perfekta, 
fysiska förutsättningar 
och med sin målmed-
vetenhet har Agnes de 
allra största förutsätt-
ningar att nå sina högt 
ställda mål.

Stipendiet på USD 
10 000 kommer an-
vändas till utlands-
studier inom klassisk 
balett med målet att 
uppfylla Agnes största 
önskan: att bli klassisk 
dansös.

Årets Svenska Kvinna 2017:
Nikoo Bazsefidpay

Foto: Tandläkare utan gränser
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Scholarship

Kelsey Ann Fuller
SWEA MAMEs stipendium/resebidrag 2017 
har tilldelats Kelsey Ann Fuller, doktorand i 
musiketnologi vid University of Colorado, 
Boulder, Colorado, USA.  Med detta vill 
SWEA MAME 
stödja hennes 
forskning om sa-
misk musik, et-
nologi, kultur 
och språk denna 
sommar under 
professor Krister 
Stoor vid Umeås 
Universitet.   

Juryns motivering:
Kelsey har under flera år bidragit till forsk-
ning om musik i Sverige bl.a. samisk musik, 
joijkning och svensk folkjazz. Hon kommer 
att utveckla sin forskning vidare genom pro-
jektet i Umeå och dessutom har hon för av-
sikt att lära sig det samiska språket, studera 
jämlikhet i den samiska kulturen och samer-
nas rättigheter som urbefolkning i Sverige. 

Kelsey har en ljus framtid som forskare 
och det är med glädje och förväntan som 
SWEA MAME ger henne detta stöd på 
2,000 USD.

I år skulle en av Sveriges mest  
lästa och  folkkära författare,  
Per Anders  Fogelström fyllt  
100 år. Det kommer att  

uppmärksammas genom ett  
ambitiöst program i Stockholm 

 under hela året, bland annat med 
en ny bok, SVT-dokumentär  

och en  teaterföreställning.

Per Anders Fogelström var förutom 
en flitig författare också engagerad 
i kampen mot rasism, värnade om 

ungdomar och var aktiv i fredsrörelsen  under 
efterkrigstiden. Fogelström var en Stock-
holmsskildrare av stora mått och växte upp 
på Södermalm.

Som författare är han nog mest känd 
för de flesta genom stad-serien i fem delar, 
som berättar en släkthistoria och spänner 
över  perioden 1860–1968. I serien är boken 
”Mina drömmars stad” den mest lästa och 
handlar om Henning, 15 år, som kommer 
till Stockholm efter att hans ensamstående 
mamma dött av kolera. Boken skildrar var-
dagslivet i Stockholm och hur invånarna 
kämpar för att få ett bra liv.

”Sommaren med Monica” är en annan 
av Per Anders Fogelströms böcker, som nog 
blivit mer känd som film från 1953, med 
Ingemar Bergman som regissör och Harriet 
Andersson och Lars Ekborg i huvudrollerna.

Något som många kanske inte känner 
till när det gäller Fogelström är att han står 
bakom texten som idag läses vid borgerliga 
vigslar i Sverige. 

”Ni vill ingå äktenskap med varandra. 
 Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom 
att ingå äktenskap lovar ni att respektera och 
stötta varandra. Som makar är ni två själv-
ständiga individer som kan hämta styrka ur er 
gemenskap. Eftersom ni har förklarat att ni vill 
ingå äktenskap med varandra, frågar jag: 

Vill du NN ta denna/denne NN till din 
hustru/man att älska henne/honom i nöd och 
lust? 

Vill du NN ta denna/denna NN till din 
hustru/man att älska henne/honom i nöd och 
lust? (Paret växlar ringar) 

Jag förklarar er nu för äkta makar. När 
ni nu går ut i livet och åter till vardagen så 
minns den vilja till gemenskap, den kärlek till 
 varandra och den aktning för varandra som ni 
känt i denna stund och som lett er hit. Låt mig 
önskar er lycka och välgång.”

Under året kommer jubileet att upp-
märksammas bland annat genom stads-
vandringar i Fogelströms fotspår, världens 
längsta bokbord arrangerat av Fogelström-
sällskapet, jubileumsfrimärken från Postnord 
m.m. Du hittar hela programmet och mer 
information om Fogelström-året på www.
fogelström2017.se. 

Stockholmia fackbokförlag kommer 
också att ge ut Per Anders Fogelströms första 
roman, ”Den okuvliga friheten”, som refuse-
rades 1939 och som aldrig blivit utgiven. Det 
är en starkt anti-nazistisk roman som handlar 
om ett litet land som blivit ockuperat av ett 
stort och aggressivt land med en despotisk 
ledare. Och om två författare, den ena som 
väljer att kuva sig för förtrycket, medan den 
andra ansluter sig till motståndsrörelsen. 

Ingela Pihl
Källor: Wikipedia och fogelström2017.se
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SWEAs donationer går till  
ändamål som är förenliga med  
SWEAs syften att lyfta fram  
svensk kultur och tradition på  
olika områden ute i världen.
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