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Agneta grundade 
en unik organisation

Hur hamnade du i USA?
Jag kom till New Jersey sommaren 1961på ett Rotarystipendium 
som hette ”Experiment in International Living”. Redan innan jag 
reste hade jag beslutat mig för att försöka stanna i USA ett år. Jag 
hade förberett en ansökan om ett green card vilket var relativt lätt 
på den tiden. Jag anmälde mitt intresse för att bli guide på FN, var 
i New York på tre olika intervjuer och blev antagen att börja i sep-
tember 1961. Arbetade på FN fram till våren 1962, då jag bilade 
med vänner till Los Angeles. Hyrde en liten lägenhet i Beverly Hills 
med en svensk väninna och började tillverka bikinibaddräkter, något 
man inte fick använda på allmänna stränder i USA på den tiden! 
Träffade ganska snabbt min blivande man Gunnar, som friade innan 
jag gav mig hem till Sverige i slutet av 1962. I september 1963 gifte 
vi oss i Sverige och sedan bosatte vi oss i Manhattan Beach. Här har 
vi bott sedan dess med två trevliga söner, som numera är utflugna 
sedan länge. 

Hur fick du idén att starta SWEA?
Det var  min egen längtan att finna gemensamma intressen med 
andra svenskor och svenskar som fick mig att starta SWEA. Jag 
hade mycket kontakt med Sverige genom dagstidningar, svenskar på 
besök och resor till Sverige tre-fyra gånger om året. Ändå saknade 
jag den dagliga kontakten med mitt fosterland och kunde tänka mig 
att det fanns många andra svenskor här som ville hålla närmare kon-
takt med Sverige. Jag började samla på visitkort från svenskar jag 
mötte. Jag hade just startat en firma för import av svenska saker jag 
saknade i USA och ville gärna komma i kontakt med andra svenskor 
som var entreprenörer och yrkesarbetande.

Vilka visioner hade du i början – kunde du tänka dig att flera 
lokalavdelningar skulle startas och att föreningen skulle 
spridas även utanför USA?
Jag hade visioner redan från början tack vare Kate Novak, en kär 
klasskamrat från Sverige som  bodde i Washington. Vid något av 
hennes många besök här i Los Angeles satt vi och bollade idéer om 
ett framtida större och internationellt nätverk - men det skulle ta 
lång tid innan detta blev verklighet.

Hur många SWEA-avdelningar 
har du besökt under åren som gått?
Jag har besökt 54 avdelningar och många av dem i samband med 
deras invigning. Det är otroligt kära minnen jag kommer att bevara 
livet ut. Eftersom jag var gift med Gunnar som arbetade på SAS, var 
det lätt och billigt för mig att flyga runt i världen och inviga SWEA-
avdelningar, vilket jag gjorde med största glädje. Jag blev ständigt 

mycket väl mottagen och fick alltid bo hemma hos någon SWEA. 
På det sättet lärde jag känna duktiga och trevliga Sweor på olika 
platser i världen. Många av dem har jag fortfarande kontakt med. En 
hel del av avdelningsgrundarna var från början vänner till mig. Jag 
hade ett mycket stort nätverk bland svenskar, dels från min uppväxt 
och dels genom Gunnar. Han träffade mängder med skandinaver 
genom sitt arbete. Det är säkert tack vare mina förmånliga resor som 
SWEA hade så lätt att sprida sig så som det gjorde!

Var hoppas du att nästa SWEA-avdelning startas?
Där det finns ett behov av att ha gemenskap och roligt tillsam-
mans.

Om du jämför med andra organisationer, 
vad tycker du är unikt med SWEA?
Jag känner att SWEA är en unik organisation för att den inte rik-
tar sig till någon speciell yrkesgrupp eller ålder, som fallet ofta är i 
andra föreningar. Vi är alla Sweor och vi trivs ihop var vi än kommer 
ifrån. 

När jag startade SWEA hade jag aldrig tillhört en organisation, så 
jag hade ingenting att jämföra med. Jag hade ingen aning om att 
SWEA skulle ta så enormt mycket tid och energi! Om jag hade 
vetat att jag skulle leva med SWEA varje dag i 30 års tid och lägga 
ner många timmar varje dag  på föreningen så hade jag kanske aldrig 
vågat starta denna fantastiska organisation! Jag kan tänka mig att 
många av alla volontärer som hjälpt till att skapa SWEA inte hel-
ler visste hur mycket tid de skulle komma att lägga ner på vår kära 
organisation.

Vad saknar du mest från Sverige när du är i USA 
och vice versa?
Jag är så lyckligt lottad att jag fortfarande ofta är i Sverige. Jag reser 
hem både till Sverige och till USA - och njuter av båda platserna. 
Jag har haft turen att få behålla mina kära vänner i Sverige, vilket 
betyder oerhört mycket för mig. Jag njuter av sommaren i Sverige 
med vänner och allt det som hörde barndomen till. Speciellt gärna 
reser jag till mina smultronställen, Stockholm och Kivik på Österlen. 
Resten av året njuter jag av Manhattan Beach och känner mig väl-
digt priviligerad att få bo i Kalifornien i ett skönt klimat med havet 
på tio minuters promenadavstånd. Jag saknar inte något egentligen, 
utan tackar ödmjukt för vad som kommit min väg i livet.

Slutligen, vad önskar du SWEA som 30-årspresent?
Glada och positiva medlemmar! ■

30 år har gått sedan Agneta Nilsson grundade SWEA. Från att ha varit en liten grupp svenskor 
som träffades i Los Angeles, är SWEA idag en av de viktigaste Sverigefrämjande organisationerna 
i världen. Nu har SWEA över 80 lokalavdelningar och 8 000 medlemmar. 1 000 Sweor innehar 
uppdrag på lokal eller internationell nivå. Agneta Nilssons längtan efter att finna gemensamma 
intressen med andra svenskor utomlands, visade sig med andra ord få ett enormt gensvar.

FRÅGOR: ANNA SJÖBLOM
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SWEAS GRUNDARE
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När jag flyttade tillbaka till Sverige efter nästan 30 år utomlands blev SWEA en verklig livlina för mig.  

Gemenskapen har betytt och betyder fortfarande massor och det är bara bland SWEA-systrarna jag 
finner människor som riktigt förstår detta med ”dubbla medborgarskap”. ■

Vad betyder SWEA för dig?

NAMN: ANITA SINCLAIR RATNATHICAM, SWEA GÖTEBORG
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SWEA är ett mycket värdefullt nätverk när 
du kommer som nyinflyttad till ett främ-
mande land, särskilt om det dessutom inte 
talas så mycket engelska i landet. SWEA 
har fungerat som min livlina här i Beijing. 

Vad är det bästa med SWEA?

NAMN: LISA ALGVERE, SWEA BEIJING

Jag har kunnat ringa en SWEA-medlem och 
fråga om de mest triviala men för ögon-
blicket viktiga saker, som t.ex. var köper jag 
fotbollsskor med dubbar, innehåller den här 
tandkrämen fluor, kan du rekommendera 

mig en engelsktalande resebyrå etc.

14.

15. 16.

17.

18.

19. 20. 21.

22. 23.

24.

 
 1.  1993 ISM London
 2.  1990 ISM New York
 3.  2001 RM Bangkok
 4.  2004 Agneta Nilsson
 5.  Barbro Osher
 6.  2005 RM Dublin
 7.  1994 ISM Florida, Lill-Babs
 8.  Julbasar med Kerstin Alm 
  och skådespelaren Larry Hagman
 9.  2001 Thailand Bridge
 10.  1989 Prinsessan Christina fru Magnuson
11.   2007 VM AMS
12.  2001 Agneta Nilsson 
  och HKH Drottning Silvia ÅSK 2001

13.  1997 RM MEMA Genéve
14.  1996 ISM Hawaii
15.  2004 SWEA Jubileum Confidencen

16.  2002 RM Asien
17.  2007 SWEA AMS styrelsen jobbar
18.  2003 RM Shanghai
19.  2006 RM Berlin
20.  2005 RM VEMA och OEMA
21.  1996 ISM Denver
22.  2006 RM Dublin
23.  2002 RM VEMA
24.  2003 RM Hong Kong

SWEA Beijing arrangerar flera aktiviteter i 

veckan och det är ett bra sätt att lära känna 
staden tillsammans med andra svenska 
kvinnor. Jag tror inte att jag hade kommit 
iväg på så många utflykter ensam. ■

FOTO: KERSTIN ALM
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30 år med SWEA
-från Agnetas garage till Washington
Hur skall man kunna beskriva Agneta Nils-
son, vår Moder SWEA? Denna krutdam, 
som samlade ihop ett gäng i sitt garage, med 
vävstol, små pojkar och en underbar Gunnar 
som fick finna sig i en telefon som ringde 
jämt. Aktiviteter, resor och nya föreningar 
där alla ville att Agneta skulle prata och in-
spirera. Hennes brinnande önskan att göra 
något större av vår svenskhet gick som en 
röd tråd igenom henne. Det räckte inte med 
smågrupper av svenskor här och där som 
träffades och pratade samma språk. Vi läng-
tade alla efter samma saker - och vi förstod 
ju varandra. Putte i blåbärsskogen, julstjärna, 
påskkärring och mycket annat fanns ju som 
osynliga band mellan oss, var i Sverige vi än 
kom ifrån. Så tillkom SWEA. Agneta lik-
nade SWEA vid en blomsteräng med olika 
vackra blommor som man kunde plocka lite 
som man ville. Och det var vi många som 
ville.

SWEA San Francisco tillkom ganska snart 
efter att SWEA Los Angeles fattat rod-
ret. I San Francisco hade vi turen att få hit 
Barbro Osher, som undrade varför vi inte 

TEXT: BARBRO GREENE, SWEA SAN FRANCISCO
FOTO: PRIVAT

hade SWEA här hos oss. Simsalabim, hon 
ordnade ett ”väckelsemöte” i den Norska 
Sjömanskyrkan och intresset var överväl-
digande. Sedan skulle det tillsättas styrelse. 
Vi samlades återigen och många, inklusive 
undertecknad, räckte upp handen och ville 
hjälpa till. Nu hade vi en förening med sam-
manträden, dagordning och protokoll. Att 
tänka sig att allt detta kunde ske innan mo-
biltelefon, e-post och annat - oj oj oj! 

Man kan inte annat än tänka tillbaka på 
hur det var när vi kom till USA. I mitt fall 
var det 1963. Vartannat år kom föräldrarna 
på besök och vartannat åkte man med barn 
mellan San Francisco och Stockholm. Det 
var inte så ofta man ringde hem, kanske på 
en födelsedag ibland. Vi skaffade bandspe-
lare och ”pratade” med föräldrarna på det vi-
set. Det skickades små band som man kunde 
lyssna på om och om igen. Tänk, så mycket 
som hänt bara under vår livstid - vad månde 
vänta våra barn och barnbarn?

Man kan knappt förstå så mycket trevligt, 
intressant och uppskattat som SWEA ord-

nat under åren. 8 000 kvinnor över hela 
världen som gör så mycket för att sprida vår 
svenskhet. Jag har många fina minnen, från 
10-årsjubileet i Los Angeles, till silverjubi-
leet i Stockholm 2004. Hästarna på Strand-
vägen kan man aldrig glömma och festen 
på Stadshuset blev ett minne för livet. Det 
har varit många härliga anledningar att vara 
med lite överallt, Paris, Rom, Amsterdam 
och Washington DC. Det finns ett otroligt 
stöd och en samhörighet oss svenskor emel-
lan - länge leve SWEA! ■

Mina varmaste gratulationer till SWEAs 30-årsjubileum. 
Jag önskar fortsatt framgång i Ert viktiga arbete.

Silvia

SWEA GRATULERAS

Det var under flytten från Australien till Singapore som jag kom i kontakt med SWEA. Jag vill minnas att 
det var på ambassadens hemsida som jag hittade länken som blev den bästa källan till information för en 
inflyttande till Singapore. SWEA visade sedan gång på gång upp sitt fantastiska nätverk med kontaktper-
soner som beredvilligt delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Detta gäller för alla de länder och 
platser som jag har varit i kontakt med; Singapore, Seoul, Shanghai och Paris. Jag har också förmånen att 
få arbeta med SWEA-medlemmen Annelie Olsson, Singapore, som förra året vann SWEA Internationals 
teckningstävling. Hon har åtagit sig att illustrera en av de fem barnböcker jag har skrivit under min tid ut-
omlands och Annelies och min bok kommer att släppas på bokmässan i Göteborg i år. Mina kontakter och 
mitt medlemskap i SWEA har varit ovärderligt och kan inte nog poängteras. 

Hur kom du i kontakt med SWEA?

NAMN: MI KARLSSON BERGKVIST, SWEA STOCKHOLM


