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Etiopiska skolflickor, okänt årtal. Foto: SKMFA

KVINNOR HADE VID SLUTET av 1800-talet fått tillträde till högre utbildning men
vid tiden runt sekelskiftet hade de fortfarande ingen rösträtt. I april 1903 kallade
Elin Silén (f. Nordin) till möte. 18 kvinnor deltog. Vid årets slut hade den nybildade
Svenska Kvinnors Missionsförening 550 medlemmar och 1925 fanns det 35 lokalavdelningar med omkring 2000 medlemmar. 110 år senare, i april 2013, har vi cirka
700 medlemmar i sex lokalavdelningar, ett tiotal kretsar och enskilda medlemmar.

FÖRORD

Redan från början var Svenska Kvinnors Missionsförening/Kvinnor för mission en
del av den större kvinnorörelsen. En förening utan män i styrelsen var en radikal
tanke i början av 1900-talet. Föreningen upplevde sig fri inom ramen för Svenska
kyrkan; man tjänade kyrkan men i föreningen fick kvinnor möjlighet att ta egna
initiativ. Den unika kallelsen var att öka missionskunskapen i Sverige, framförallt
bland unga kvinnor under utbildning. Man betonade att behovet av utbildade kvinnor med ledarförmåga var stort och föreningen skapade för den tiden nya verksamhetsformer för detta. Detta särskilda uppdrag stod inte i konflikt med insamlingsverksamheten, som ansågs viktig men inte fick ta överhanden.
Hur ser det ut idag? Vad längtar kvinnor efter? Hur möter vi kvinnors engagemang?
I Sverige ha vi nått långt när det gäller jämställdhet, men fortfarande dröjer attityder av över- och underordning kvar, inte minst för kvinnor i andra länder. Det
som idag borde vara självklart, att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och
möjligheter att forma sina liv och samhällen, är inte självklart. En förening som
engagerar kristna kvinnor för sin roll i kyrka och samhälle är fortfarande angeläget. Fortfarande finns det behov av kvinnor med ledarförmåga för att få en jämnare
fördelning av kvinnor och män i beslutande ställning.
Det som ofta har inspirerat till ett globalt engagemang har varit samhörigheten
mellan kvinnor och möten med kvinnor från andra delar av världen. Kvinnor för
mission har under sina 110 år gjort det möjligt för kvinnor att mötas. Möten som
bygger vidare på de hundraåriga idéerna om att öka den egna kunskapen, stötta
varandra som kvinnor och formulera kvinnors perspektiv samt sprida kunskapen
och engagemanget vidare.
Denna jubileumsskrift är en hyllning till en av Sveriges äldsta kvinnoföreningar.
Förutom att bidra med kunskap hoppas vi att den också ska inspirera till diskussion och handling.

FOTO: JONATHAN ASHAUER

CARIN GARDBRING
ORDFÖRANDE SEDAN 2008				

Ingeborg Wikander, resesekreterare i SKMF, senare missionär i Kina. Okänt årtal. Foto: SKMFA
Studieresa med Kvinnor för mission till Zimbabwe 2011. Foto: Eva Nordblom
Helga Larsson, sjuksköterska i Indien, okänt årtal. Foto: SKMFA
Ljusstöpning i Uppsala lokalavdelning 1991. Foto: SKMFA
Lektion med sjuksköterskeelever, Zimbabwe, okänt årtal. Foto: SKMFA
Margaret Göransson öppnar ett av de fem tusen mjuka paket skänkta av syföreningar till SKM vid 100-årsjubiléet 1974. Foto: SKMFA
Föredrag i Uppsala lokalavdelning, mars 2013. Foto: Anna Karlsson
Baksidan: Årsmöte med SKMF 1941. Foto: SKMFA
Samtliga texter, förutom förordet, är skrivna av Anna Karlsson.
Fyris Tryck
Uppsala, 2013
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HISTORISK BAKGRUND

En afton i april 1903
I en tid och en värld präglad av förändring.
I ett samhälle och i en kyrka där kvinnors röster sällan hördes.
18 kvinnor samlades utrustade med kunskap,
tro och med en vilja att påverka och förbättra.

tidens språk att vara prostituerad. Kvinnans
främsta uppgifter var att vara fru, mamma
och husmoder.
I en tid av överskott på kvinnor förväntades de, som inte kunde bli biologiska mödrar, att ändå verka för samhällets bästa som
till exempel sjuksköterskor eller lärare. Från
och med slutet på 1800-talet öppnades en
annan väg för dessa kvinnor. Kvinnor börjades skicka ut som missionärer.
Under denna tid är folkrörelserna också
på frammarsch. I väckelse-, nykterhet- och
arbetarrörelser skolades den svenska befolkningen i demokratiska arbetssätt och
för kvinnors del kom föreningslivet att
innebära en slags mellanposition mellan det
offentliga och privata rummet. Här började många kvinnor också uppleva att de inte
var beroende av män för att åstadkomma
något och föreningarna gav dem möjlighet
att lämna hemmen. Som exempel kan syföreningar nämnas, de fanns i nästan alla
organisationer vid denna tid.
Den kvinnliga emancipationsepoken

brukar beräknas till mellan 1850-1920.
Med andra ord är tiden för SKMF:s tillkomst präglad av kvinnlig frigörelse och det
märks bland annat i lagstiftning (se faktaruta). Samtidigt grundades föreningen innan
den feministiska rörelsen på allvar tog fäste
i Sverige, vilket var under 1920-30-talen.
18 kvinnor
»Den allvarstyngda aftonen i det Quenselska hemmet«, så beskriver Lotten Sundelin den första sammankomsten som hölls i
april 1903. 18 kvinnor samlades i den Engelska villan på Trädgårdsgatan i Uppsala.
Föreningens initiativtagare Elin Silén hade
fått klartecken från Missionsstyrelsen för
att bilda föreningen. Arbetet sattes genast
igång.
En nyhet jämfört med redan befintliga
missionsföreningar var att de ville väcka
och stärka intresset för mission genom spridandet av kunskap. Det fanns enligt föreningens företrädare stora brister i kunskapen
om mission hos allmänheten.

De ville inte bli ytterligare en syförening
utan hade ambitionen att kombinera en
praktisk verksamhet med en teoretisk. Detta yttrade sig bland annat i ett omfattande
litteraturarbete. Engelsk missionslitteratur
översattes och vid försäljningar kunde man
sälja både strumpor, broderade dukar och
den senaste missionslitteraturen. De försåg
bibliotek med missionslitteratur och flera
av föreningens egna medlemmar producerade själva mindre skrifter och böcker. De
arbetade även för att få missionskunskap
på schemat i skolan och att missionsfälten
skulle tas med i skolans kartböcker.
”En elit bland Sveriges kvinnor”
Gertrud Aulén (sekreterare 1912-1915) skriver följande om gruppen kvinnor som startade föreningen: »Våren 1903 grundades föreningen i Uppsala av en liten men sällsynt
representativ samling kvinnor, jag vågar säga
en elit bland Sveriges kvinnor.«
Kvinnorna kom från medel- och överklass och de vände sig också till kvinnor

1903 bildades Svenska Kvinnors Missionsförening.
Engelska villan på Trädgårdsgatan i Uppsala där det första mötet hölls den 8 april 1903. Foto: SKMFA.

DET VAR LÅNGT IFRÅN en slump att Svenska

Kvinnors Missionsförening (SKMF) tillkom när den gjorde. Tiden runt sekelskiftet var en dynamisk tid. Under mitten av
1800-talet och framåt påbörjades en aldrig
tidigare sedd utveckling. Industrialiseringen satte igång ett flertal processer som urbanisering, uppkomsten av folkrörelser, fackföreningsrörelser och kamp för lika rösträtt.
Perioden kallas också emancipationsepoken, tiden för kvinnlig frigörelse.
Tidens förändringsströmmar och kolonialismen var även en viktig förutsättning för
utomeuropeisk mission. Kininet gjorde det
möjligt att resa och vistas i malariadrabbade områden. Utbyggda kommunikationer
gjorde det möjligt att nå nya platser. Epoken
runt sekelskiftet präglades av en missionsoptimism och en världsmissionsrörelse som
engagerade många.
Man kan tala om en glansperiod för
missionen men samtidigt en tid av kris för
Svenska kyrkan. Frikyrkor och väckelserörelsen hade lockat över medlemmar. Men
istället för att gå under fick man inspiration
från väckelserörelsen, vilket bidrog till bildandet av Svenska kyrkans missionsstyrelse
1874 och runt sekelskiftet kan man se ett
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ökat missionsintresse i landet.
Det var som sagt ingen slump att SKMF
tillkom vid denna tid. I följande artikel beskrivs föreningens första tid samt kvinnorna som drog igång det hela.
Kvinna i Sverige 1900
Vid tiden runt förra sekelskiftetvar Sverige
nyligen industrialiserat men fortfarande
bodde en klar majoritet av befolkningen
på landsbygden. Befolkningen växte under denna tid och det fanns ett överskott av
kvinnor. En knapp tredjedel av alla vuxna
kvinnor var ogifta. Samtidigt var det fler
kvinnor än män som sökte sig till städerna
och därför rådde det på vissa håll kvinnobrist på landsbygden i åldrarna 15-40 år.
En minoritet av kvinnorna var yrkesverksamma och knappt 2% var akademiker eller tjänstemän. Kvinnor med högre utbildning var alltså mycket få. Dessa kvinnor
utgjorde dock en viktig grupp som bildade
kvinnosaksföreningar och krävde politiskt
inflytande.
Tidens kvinnor i de högre samhällsklasserna präglades av tydliga normer och värderingar kring vad som uppfattades som
manligt och kvinnligt, både vad gäller

NÅGRA ÅRTAL UR SVENSK
KVINNOHISTORIA
1845: lika arvsrätt för kvinnor och
män infördes. Men, eftersom kvinnan
fortfarande var omyndig hade hon
ingen rätt att själv bestämma över
ärvda pengar.
1858: ogifta kvinnor kunde ansöka om
att bli myndiga vid 25 års ålder.
1859: behörighet för kvinnor att bli
folkskollärare
1870: universiteten öppnas även för
kvinnor.
1874: gift kvinna fick rätt att rå över sin
arbetsinkomst.
1883: Ellen Fries, första kvinnan i Sverige som disputerade. Fil. dr.
1909: kvinnor kunde väljas in i kommun- och stadsfullmäktige.
1919: riksdagen beslutar om allmän
och lika rösträtt och valbarhet för
män och kvinnor över 23.
1920: gift kvinna blir myndig vid 21
års ålder.
1921: kvinnors rösträtt träder i kraft.

6.

2.

1.

Den första styrelsen:
1. Fil. kand. Elin Nordin, ordförande
2. Fil. kand. Maj Lagerheim, sekreterare
3. Fil. stud. Ingeborg Wikander, kassör
4. Fröken Elisabeth May
5. Fru Hilda Hogner
6. Fröken Ida Norrby

4.

Foto: SKMFA
3.
5.

egenskaper och i vilka forum de vistades i.
Mannen kunde vistas i det offentliga rummet medan kvinnans plats var i hemmet.
Att vara en offentlig kvinna innebar på dåKVINNOR FÖR MISSION 110 ÅR | 5

också uppmuntra och inspirera till att bilda
nya lokalavdelningar.
Resesekreteraren gjorde även besök
på skolor och andra lärosäten och spred
missionslitteratur. Ungdomar var en viktig målgrupp eftersom de var den grupp i
samhället som faktiskt kunde åka ut på missionsfälten. Därmed var lärarinnor också
en viktig målgrupp eftersom de kunde påverka elevernas missionsintresse.
Det var inget lätt uppdrag. Resesekreterarna var flitiga föredragshållare. Under
verksamhetsåret 1922-23 höll resesekreteraren sammanlagt 210 föredrag. Varje lokalavdelning skulle dessutom få minst ett
besök per år vilket bidrog till många resor.
1923 fanns 43 lokalavdelningar.

FLORENCE QUENSEL
1856-1945
Florence Quensel var av skotsk-göteborgsk härkomst och fru i Quenselska villan där SKMF:s första
möte hölls. Hon och maken, teologiprofessorn Johan Oscar Quensel,
lät uppföra villan 1888. Engelskt
tegel och en mycket vacker trädgård har gett huset namnet Engelska villan eller Trädgårdsvillan.
Bland Uppsalaborna kallades villan ibland lite spydigt ”Kristna Enkelheten” eftersom de inte ansåg
att teologiprofessorn levde som
en kyrkans man borde.
Makarna levde inte i ett lyckligt äktenskap och bodde därför på olika
våningar i huset. Efter makens död
1915 testamenterade Florence villan till Kvinnliga studentföreningen med villkoret att ingen man fick
komma över tröskeln. Inte ens en
hantverkare! På grund av bristen
på kvinnliga hantverkare tvingades därför studentföreningen att
tacka nej. När villan riskerade förfalla upphävdes till slut testamentet. Idag är den en av Uppsalas få
villor som finns kvar från 1800-talet.
KÄLLA: ”TRÄDGÅRDSGATAN 11”, HERA, UPPSALA.
FOTO: SKMFA

med den bakgrunden. Föreningens första
medlemmar bestod till en majoritet av ogifta kvinnor.
Det förklaras med att många gick med i
föreningen under sina studier. Av de gifta
kvinnorna var det mer än hälften som var
gifta med akademiker.
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Samariterhemmets kapell 1928. Sittande längst fram i mitten syns Ingeborg Wikander,
Anna Söderblom och Siri Dahlquist. Foto: SKMFA

Enligt tidens konventioner betecknades
kvinnorna som fröken eller fru. De ogifta med akademisk titel, till exempel ”Fil.
kand.”. När de gift sig blev det akademiska
mindre viktigt och kvinnan levde istället
på mannens meriter.
Flera av de första medlemmarna åkte sedan själva ut som missionärer. Till exempel
åkte båda resesekreterarna Ingeborg Wikander och Ruth Nathorst senare till Kina.

Centralstyrelse i Uppsala
Centralstyrelsen som fanns i Uppsala valdes ett år i taget. Vid sammanträden förbereddes sammankomster dit även allmänheten var välkommen. Föredrag kunde hållas
av en föreningsledamot, en hemkommen
missionär eller någon annan sakkunnig.
Förutom besök av resesekreteraren höll
styrelsen kontakt med lokalavdelningarna
genom cirkulärbrev.
Centralstyrelsen i Uppsala fungerade
under en period också som en lokalavdelning. 1916 bildade istället Uppsala en egen
lokalavdelning och centralstyrelsen kom

även att bestå av representanter för landets
lokalavdelningar.
Stora och små frågor
Redan under året 1903 startades nio lokalavdelningar med sammanlagt cirka 550
medlemmar. De första 10 åren ökade antalet medlemmar till runt 1000.
Lokalavdelningar bildades både i församlingar och på lärosäten bland elever och
lärarinnor. Redan befintliga syföreningar
kunde också bli medlemmar och utgöra en
lokalavdelning. De hade relativt stor frihet
att utforma verksamheten som de själva
ville. Enda kravet var att hålla möte minst
en gång per termin samt att skicka årsredogörelser och insamlade pengar till centralstyrelsen. Från och med 1920 uppmanades varje lokalavdelning att ha kontakt
med minst en kvinnlig missionärsarbetare.
Syftet med detta var att lokalavdelningen
och missionären skulle ha ett ömsesidigt
utbyte av varandra.
Arbetet i lokalavdelningarna kunde alltså variera. Vissa var renodlade syförening-

ar andra ordnade även bokcirklar, föredrag
och brevaftnar när missionärsbrev lästes.
Höjdpunkterna för många var besök av
missionärer eller resesekreteraren.
Arbetet innebar också engagemang för
hemkomna missionärer och deras barn. Ett
exempel på det är ”linnelåren”. När missionärer återvände till Sverige kunde de få
låna en linnelår som innehöll lakan, dukar
och annat praktiskt nödvändigt som familjen behövde.
Ibland uppmanades lokalavdelningar att
stödja enskilda projekt. Som exempel kan
nämnas när 16000 kronor samlades in till
missionärshustrun Siri Liljestrand, som efter sin mans död lämnats ensam med sju
små barn i Rhodesia.
Arbetet i föreningen fyllde en viktig social funktion för många och för de flesta av
medlemmarna var det de praktiska uppgifterna kring insamlandet av pengar som
tog mest tid. Föreningens arbete kännetecknades alltså av både de stora frågorna
och praktiska uppgifter kring att till exempel ordna en basar. Det var något som

uppmärksammades och medlemmarna
upplystes om att ingen insats var för liten
i missionens tjänst.
Resesekreteraren - föreningens ryggrad
Idén om att anställa en resesekreterare
väcktes vid ett av de allra första sammanträdena och ämbetet kom att bli »föreningens
ryggrad«, skriver Gertrud Aulén i en minnesbok som skrevs till 25-årsjubiléet.
Resesekreteraren utsågs av föreningen
och anställdes på heltid. Lönen betalades
av Missionsstyrelsen. Uppgiften var att resa
runt i landet bland lokalavdelningarna, att
hålla föredrag och sprida kunskap och intresse bland medlemmarna. Hon skulle

Missionen - en kvinnorörelse
”Kvinnors mission till kvinnor”, att kvinnor på missionsfälten lättare skulle komma i kontakt med inhemska kvinnor var
en uppfattning som växte fram i framför
allt USA men även influerade Europa och
så småningom Sverige. Att vara kvinna var
helt enkelt en tillgång i missionen och under
1880-talet sändes de första kvinnliga svenska missionärerna ut. Tidigare hade kvinnor
bara varit verksamma på fältet som missionärsfruar. Till en början undvek de att kalla sig missionärer utan kunde kalla sig ”en
ringa syster”.
SKMF var varken den första eller den
enda kvinnliga missionsföreningen. 1894
bildades Kvinnliga missionsarbetare
(KMA) och Lärarinnornas Missionsförening (LMF) startade 1899.
Över hälften av den svenska missionärskåren runt sekelskiftet bestod av kvinnor

CENTRALSTYRELSEN 1923
Bakre raden: Ester Holmgren,
Helena Grauers, Esther Laurell (?)
och Andrea Thomeus-Lindskog.
Mellersta raden: Gertrud Aulén,
Siri Dahlquist och Naima Leuwgren.
Längst fram: Anna Söderblom
och Hilda Josefsson
Foto: SKMFA
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och på hemmaplan var det också en betydande del kvinnor som engagerade sig
för missionens sak. På flera sätt var därför
svensk mission runt sekelskiftet en kvinnorörelse.
Kontakt med andra kvinnoorganisationer
Svenska Kvinnors Missionsförening ingick
i ett nätverk av liknande föreningar av och
för kvinnor. De var medlemmar i Kristna
kvinnors samarbetskommitté och var även
i kontakt med Svenska kvinnoföreningars
samarbetskommitté. Det finns även exempel på att föreningens medlemmar stod i
kontakt med kvinnorörelsen i stort i Sverige. Som exempel förekom brevväxling
mellan resesekreteraren Ingeborg Wikander och den så kallade Fogelstadsgruppen.
Enstaka medlemmar var också engagerade politiskt. Andrea Svedberg-Andreen,
som en tid var vice ordförande i föreningen, var även engagerad i utgivningen av
den politiska veckotidningen ”Tidevarvet”.

Ida Norrby, som var med när föreningens
startades, var ledamot i Sveriges Moderata
kvinnoförbunds centralstyrelse.
En gren på trädet
Föreningen såg sig själv som en del i den
större helhet som Svenska kyrkan utgjorde
och hade inte heller någon ambition att vara
den enda kvinnliga missionsföreningen. Att
de var en stödjande förening till Svenska
kyrkans mission på den här tiden innebar
både ökade möjligheter och begränsningar.
Föreningen bildades efter ett kyrkligt
godkännande. Ändringar i stadgar och
viktiga beslut skulle godkännas av missionsstyrelsen. Evenemang ordnades av
kvinnorna själva och de stod för inledande
andakt och föredrag men det var vanligt
att en närvarande präst eller manlig missionär avslutade samlingarna. Män rådfrågades också och kunde vara närvarande
vid styrelsemöten men det var kvinnorna i
föreningen som kom med förslag och drev

verksamheten framåt.
Som nämnts tidigare förekom visst samarbete med andra kvinnoföreningar. Samtidigt finns det exempel som tyder på att
SKMF aktade sig för att bli för politiska.
1941 valde SKMF att inte ställa sig bakom
ett offentligt kvinnomöte om demokratins
värden arrangerat av Kristna kvinnors samarbetskommitté och när Svenska kvinnoföreningars samarbetskommitté 1938 la
fram en skrivelse om kvinnors möjlighet
till prästvigning ställde sig inte SKMF bakom den. De uttryckte att »saken var behjärtansvärd« men menade att det borde skötas
internt inom kyrkan.
Innanför och utanför ramarna
Att komma från medel- och överklass under
denna tid innebar, som tidigare nämnts, att
ens liv och identitet i stor utsträckning var
präglat av tidens normsystem. Detta märks
tydligt i material, protokoll och minnesböcker, från den första tiden. Att vara mo-

SIRI DAHLQUIST

1889-1966
Kunnig missionsteolog och engagerad missionsvän
I en nyligen utgiven antologi skildras Siri Dahlquist, en av SKMF:s mest kända förgrundsgestalter.
1913 tog Siri Dahlquist, som andra kvinna i Sverige efter Emilia Fogelklou, en teologie kandidatexamen. När hon kom till Uppsala som teologistudent hade SKMF
varit verksamt under fyra år och hon var väl bekant med deras arbete. Studenttiden
ägnade hon dock istället åt engagemang i Uppsala studentmissionförening.
1920 gick hon med i SKMF då hennes make Gunnar Dahlquist blev sekreterare
i Svenska kyrkans mission. Redan samma år blev hon ledamot i centralstyrelsen.
Efter några år i Tranås var paret 1928 tillbaka i Uppsala. Maken blev då missionsdirektor och Siri efterträdde ärkebiskopinnan Anna Söderblom på ordförandeposten
i SKMF.
Under Siris ledning växte årsmötena i omfattning. Förutom social samvaro kom
de att innehålla föredrag, bibelstudier och gudstjänstfirande. Det var vanligt med
kvinnliga missionärer som föredragshållare och Siri var mån om att årsmötena skulle fördjupa kunskaperna om missionen.
Som ordförande i SKMF och fru till SKM:s direktor hade Siri en särskild position
i missionskretsar. Hon blev aldrig själv missionär men inspirerades av brevväxling
med flera kvinnliga missionärer. Hon var en flitig missionsskribent och författade
ett stort antal texter, artiklar och skrifter.
1953 blev hon den första kvinnan i Svenska kyrkans missions historia som publicerade en betraktelse i missionens tidning. Hela numret ägnades SKMF som firade
50 år.
Siri Dahlquist var ledamot i styrelsen i 35 år och var föreningen trogen fram till sin
död 1966.
BILD: SIRI DAHLQUIST TALAR VID ÅRSMÖTET 1952. SAMARITERHEMMETS KYRKA, UPPSALA. FOTO: SKMFA
KÄLLA: ETT LIV ”MÄRKT AV MISSIONEN”. SIRI DAHLQUIST I MISSIONENS TJÄNST AV KARIN SARJA.
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CENTRALSTYRELSEN 1948

Bakre raden:
Vera Dahlquist,
Lillie Bäfverfeldt,
Barbro Heldtander,
Ingegerd Backman,
Märta Josephson.
Främre raden:
Elisabet Dillner,
Siri Dahlquist,
Elisabet Eidem,
Birgitta Weman,
Maria Helander
och Elsa Tilander.
Foto: SKMFA

derlig, varm och offervillig var eftersträvansvärt. Man skulle inte heller förhäva sig
utan idealet var snarare att förminska sina
egna insatser genom att peka på sin egen
svaghet och otillräcklighet. Mottot var att
även små insatser får del i den större helheten.
Samtidigt som föreningsarbetet präglades av samtidens konventioner gick dessa
kvinnor även utanför dessa givna ramar. De
andas självförtroende och driver en verksamhet som många gånger bröt mot samhällets normer om vad som var lämpligt för
kvinnor att syssla med. Att flera av föreningens medlemmar producerade litteratur
och höll offentliga föredrag är exempel på
när man tänjt på ramarna. Den ensamresande kvinnan i form av resesekreteraren är
ett annat exempel på sådant som stred mot
tidens normer. Hon kom att bli en viktig
förebild för andra kvinnor.
Från föreningen kom även förslag om att
att kvinnor kunde ha ledande positioner på
missionsfältet och kritik mot kvinnors bristande inflytande inom svenska kyrkan.
En förutsättning för att kunna göra dessa
steg utanför ramarna var att många av de ledande kvinnorna själva var utbildade eller
gifta med kyrkliga företrädare.
Sammanfattningsvis
Svenska Kvinnors Missionsförening tillkom mitt under den så kallade emancipationsepoken. Det var även en tid präglad av

världsmission och sjudande folkrörelser.
Föreningen var inte helt unik för sin tid.
Det fanns fler missionsföreningar startade av kvinnor. Men det är i det stora hela
ointressant. Vad som är intressant är att de
var kvinnor, ännu utan rösträtt, som startade en verksamhet som gick emot många
av tidens konventioner och som var radikal
för sin tid. Inga män satt i styrelsen och en
ensamstående kvinna gavs uppdraget som
resesekreterare. De gav sig in i en numerärt
sett kvinnodominerad rörelse men som
samtidigt i stor utsträckning var kontrollerad av män.
I skriftens sista artikel diskuteras hur
Kvinnor för mission kan arbeta vidare på
sitt arv från april 1903. <
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PORTRÄTT

Elin

Elin Silén (f. Nordin), 1875-1954
Svenska Kvinnors Missionsförenings
initiativtagare och första ordförande.

DET VAR MED NERVÖSA STEG ELIN NORDIN GICK
MOT QUENSELSKA VILLAN PÅ TRÄDGÅRDSGATAN.
IDÉERNA HADE FUNNITS MED HENNE ETT TAG,
MEN SKULLE HON FÅ NÅGRA MED SIG?

Elin Nordin år 1900. Foto: SKMFA

HÖSTEN 1902 BODDE den då 27-åriga Elin Nordin
på Geijerska gården, Sankt Larsgatan 6, i Uppsala.
Hennes liv bestod av studier men även av ett brinnande intresse för missionen. Hon var engagerad i Studentmissionsföreningen i Uppsala och i den engelska
missionsrörelsen MSUW (Missionary settlement for
university women). En vän till Elin som också bodde
på Geijerska ifrågasatte hennes engagemang i MSUW
och undrade varför hon inte istället arbetade för den
svenska missionens sak?
Det svaret gjorde mig stum. Hon hade alldeles rätt.
Jag minns, hur jag gick upp på mitt rum och satte mig
att fundera en rundligt tilltagen stund.
Tanken väcktes om en förening som skulle arbeta
för att sprida kunskap och intresse för missionskunskap bland Sveriges bildade kvinnor. En grupp som,
enligt Elin, hade ett särskilt ansvar för detta eftersom de i sin tur kunde sprida kunskapen vidare. Elin
Nordin och Maj Lagerheim, som kom att bli SKMF:s
första sekreterare, arbetade fram ett förslag till hur
föreningen skulle kunna se ut.
I början av november skickades ett rundbrev bland
de tio medlemmarna i den svenska avdelningen av
MSUW. Brevet innehöll frågan ifall de istället ville
vara med och bilda en svensk förening med syfte att
sprida kunskap om missionen. Närmare jul kom sva10 | KVINNOR FÖR MISSION 110 ÅR

»Det
svaret
gjorde mig
stum.
Hon hade
alldeles
rätt«

ret, alla utom en var positiva. Elin nåddes av detta
besked som konvalescent på Samariterhemmet. Hon
hade ingen ork att föra arbetet vidare utan planerna
lades på hyllan.
Nu lades planen till handlingarna. Den var död
och begrafven.
Nytt försök
I mars 1903 knackade Johannes Sandegren på dörren. Han var bekant till Elin vid studentmissionsföreningen i Uppsala. Han hade fått ett brev från sin far
C.J. Sandegren som var missionär i Indien. Fadern
beskrev i brevet behovet av pengar till att starta en
flickskola för högkastflickor i Madurai i södra Indien.
Svenska kyrkans mission kunde inte bistå med medel
och Johannes berättade att han visste att Elin haft ett
projekt på gång. Han insisterade på att Elin skulle ta
tag i projektet igen och övertygade henne om att det
var värt ett försök.
Elin tog åter fram sina papper från hösten innan.
Nu fanns det ett konkret mål för arbetet och dessutom, som det verkade, ett möjligt samarbete med
Svenska kyrkans missionsstyrelse. Elin fick rådet av
Johannes Sandegren att gå och prata med pastor Hogner, dåvarande missionssekreterare i Svenska kyrkan.
Det kändes mer än grufsamt.

Men hon beskriver mötet med Hogner som hjärtligt och fruktbart och redan följande dag följde Hogner Elin till ärkebiskop Ekman som även han gav sin
välsignelse till projektet:
– Detta måste vi göra till föremål för mycken bön.
Jag tror, att Gud skall gifva sin välsignelse.
Sedan följde igen rundfrågningar till ett antal
kvinnor hos vilka man, enligt Elin, kunde förvänta sig ett intresse för saken. Gruppen utgjordes av
kvinnliga studerande, som hon själv, men även professorsfruar, lärarinnor och andra. Men det var inte
med ett lätt sinne Elin gjorde dessa rundfrågningar.
Projektet kändes nästan övermäktigt:
Ansvaret kändes rent af förkrossande tungt (...)
det måste ha varit en högre makt som ville ha fram
något, midt under mänskligt klenmod.
Elin skriver att hon inför Gud lovade att ifall någon
enda av dessa tillfrågade skulle säga nej, skulle hela
projektet läggas ned.
Men det var ingen av de tillfrågade som tackade
nej. Alla var överens om att samlas för vidare diskussion och planering. Ett datum bestämdes och professorskan Florence Quensel erbjöd sitt hem på Trädgårdsgatan som möteslokal.
På väg till mötet var Elin fortfarande inte säker på
att det skulle bli något av det hela.
Det enda, som tanken orkade hålla fast vid, var
detta: »Låt din vilja ske, Gud, och låt det hela gå om
intet, om du ej har bruk för det!«
Allvar men även en bestämdhet präglade mötet
som resulterade i att de närvarande 18 kvinnorna
bildade en förening som kom att få namnet Svenska
Kvinnors Missionsförening.

»Ansvaret
kändes
rent af
förkrossande
tungt«

Författare och prästfru
Elin Silén var ordförande mellan april och september
1903. Hon var därefter föreningens resesekreterare
fram till 1906.
Flera av de övriga resesekreterarna åkte själva ut
som missionärer. Elin valde en annan bana, som
författare och lärare. Hon gifte sig med kyrkoherden
Paul Daniel Silén, bosatte sig i Nätra i Härnösands
stift och kom att verka för missionen på hemmaplan.
Radikal för sin tid
Mycket av det Elin Silén skriver genomsyras av tidens
rådande normsystem om att förminska sin egen insats och en stor ödmjukhet inför uppgiften. Samtidigt
var Elin Silén radikal för sin tid. Hon argumenterade
för en utökad kvinnoroll på missionsfälten och i studentmissionsföreningen i Uppsala var hon en av ytterst få kvinnliga medlemmar. 1904 var endast åtta,
av föreningens 417 medlemmar, kvinnor.
Inför 25-årsjubiléet siade Elin Silén om kvinnors
uppgifter i framtidens mission :
Måtte det finnas mera av (...) bättre representation för kvinnans speciella frågor och uppgifter, mera
verklig kunskap om missionen och mer, ja, långt
mera hängiven, utgivande, personlig kärlek till missionens sak!
Hon siade också om en ny typ av missionärsroll:
(...) alla missionärer, som hädanefter antagas,
måste bereda sig på en helt ny ställning till de infödda: att i allt mindre grad vara överordnade och
undervisare, i allt högre grad vänner och medarbetare. <

KÄLLOR:
Svenska Kvinnors
Missionsförening. Vad den
är och vad den vill. 1918.
Ur Svenska kvinnors
missionsliv. En minnesbok.
1928.

Kollegor i SKMF 1941.
Från vänster:
Naima Leuwgren, Elin
Silén, Elisabeth Eidem,
Gertrud Aulén, Julia
Aurelius, Helena Grauers,
Vera Dahlquist och Ulla
Eriksson (g. Frykholm).
Siri Dahlquist sittandes
på andra sidan bordet.
Foto: SKMFA
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FÖRENINGEN IDAG

KVINNOR FÖR MISSION 2013
Kvinnor för mission arbetar liksom vid starten för 110 år sedan både på ett lokalt
och nationellt plan. Då liksom nu spelar föreningen en viktig social roll för sina
medlemmar. Då liksom nu kommer resten av världen närmare genom föredrag,
samtal och internationella besök.
På besök i Uppsala
Det doftar förföriskt av kaffe i St Pers församlingslokaler. Det är måndag eftermiddag och dags för träff med Kvinnor för
missions lokalavdelning i Uppsala. Medan
brödförsäljning pågår anländer de drygt 60
besökarna som sätter sig runt dukade kaffebord. Gamla och nya vänner går runt och
hälsar eller nickar glatt åt varandra kors och
tvärs över lokalen. En majoritet av de församlade är kvinnor men avdelningen har
även ett antal manliga medlemmar.
Ordförande Kerstin Berglund hälsar välkommen. Sedan följer andakt, psalmsång
och information från sekreterare Elisabet
Bergman innan dagens föredrag börjar.
Ämnet är ”I närvarons tjänst - Diakonins
väg i Zimbabwe”. Föredragshållare är stiftsadjunkt Thomas Nordin som varit med och
startat en diakonutbildning där. Han beskriver de utmaningar diakoner står inför i
ett land som präglas av politisk och ekonomisk instabilitet och en rättsosäkerhet som
gör att invånarna inte alltid törs vända sig
till polisen.

Bland de församlade finns flera som har
egna erfarenheter från Zimbabwe. Efter
föredraget följer frågor, kommentarer och
anekdoter.
Välsignelsen och psalm 398, ”Vi reser ett
tecken” får avsluta dagens träff.
Detta vill Kvinnor för mission
1999 bytte Svenska Kvinnors Missionsförening namn till Kvinnor för mission och
idag är föreningen en fristående organisation för stöd till Svenska kyrkans internationella arbete.
Målet med föreningens arbete är:
• att synliggöra kvinnors situation
och stärka kvinnors ställning i kyrka och samhälle.
• att väcka och stärka intresset för
mission.
• att dela kunskap och samhörighet
med kvinnor i andra delar av världen.
Arbetet med dessa frågor förs, liksom för
110 år sedan, både på ett lokalt och nationellt plan.

Nationellt
En riksstyrelse väljs av medlemmarna på
årsmötet. Kommunikationen med medlemmarna sker via hemsidan som fungerar
som en mötesplats internt och utåt mot allmänheten.
Fyra gånger per år skickar riksstyrelsen
rundbrev till lokalavdelningarnas representanter, som i sin tur informerar medlemmarna.

Från vänster:
Studieresa till Zimbabwe 2011. Besök av kvinnor från västra stiftet i Zimbabwe 2012.
Världens fest 2012. Foto: Eva Nordblom

Medlemskap är öppet för alla som delar
Kvinnor för missions värderingar. Enskilt
medlemskap är också möjligt.
Missionsdagar
I samband med årsmötet på våren arrangerar föreningen missionsdagar över ett
veckoslut. Då hålls föredrag, seminarier
och gudstjänster med ett speciellt tema. På
hösten bjuds det in till missionsdagar i samarbete med Svenska kyrkans internationella
avdelning.

Lokalt
Idag består Kvinnor för mission av sex
stycken lokalavdelningar där verksamheten
kan se olika ut. Träffar med föredrag eller
olika evenemang för insamling av pengar
förekommer på flera orter. Vissa lokalavdelningar samarbetar med stiftsgruppen inom
Kvinnor i Svenska kyrkan och många medlemmar ute i landet har god kontakt med
församlingarnas internationella grupper.
Åtta stycken kretsar är också anslutna till
föreningen. De har egna stadgar men deltar
i gemensamma aktiviteter och får information och rundbrev från riksstyrelsen.

Möten och studieresor
I samband med Världens fest har Kvinnor för mission i samarbete med Kvinnor
i Svenska kyrkan anordnat internationella
kvinnomöten. Världens fest, som vartannat år anordnas av Svenska kyrkans internationella avdelning, samlar människor

från hela landet samt internationella gäster.
Genom åren har föreningen också anordnat ett antal studieresor, senast 2011 till
Zimbabwe.
Projekt
Under 2012 samlade Kvinnor för mission
in 252 650 kronor genom insamlingar och
gåvor. Dessa medel har fördelats mellan de
sex projekt som Kvinnor för mission stöder.
Projekten är alla del av Svenska kyrkans internationella arbete och drivs i Israel och
Palestina, Hongkong, Indien, Bangladesh,
Centralamerika och Zimbabwe. I samtliga
projekt är kvinnor den huvudsakliga målgruppen. <

KVINNOR FÖR MISSION 2013
ANTAL MEDLEMMAR:
DRYGT 700 (SIFFRA FRÅN 2012)
SEX LOKALAVDELNINGAR:
GOTLAND, HALMSTAD, OSKARSHAMN, UPPSALA, SUNDSVALL OCH
ÖSTERSUND.
ÅTTA KRETSAR I:
LUND, VISBY, STOCKHOLM, UPPSALA,
VÄSTERÅS OCH VÄXJÖ.
SAMARBETAR MED:
KVINNOR I SVENSKA KYRKAN OCH
SVENSKA KYRKANS
INTERNATIONELLA AVDELNING.
LÄS MER OM PROJEKTEN OCH
KVINNOR FÖR MISSION PÅ HEMSIDAN
www.medformare.se

FOTO: ANNA KARLSSON

Världens fest 2012. Foto: Lisbeth Malmström
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PORTRÄTT

Från Betlehem till Rotebro
Inger Jonasson och maken
Kjell är tillbaka i Rotebro
efter åtta år i Israel och
Palestina. Konsten och
kampen för kvinnors
rättigheter är frågor som
följt Inger genom livet.
Ett liv som har levts i tre
olika världsdelar. Tillbaka
i trygga Stockholmsförorten är schemat inte lugnare för det. Kalendern är
full av inbokade föredrag
runtom i landet.
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Vi åker genom ett julkortsvackert vinterlandskap från norra Stockholm mot Strängnäs. Det är andra advent och Kjell ska predika i högmässan i domkyrkan. Inger ska
medverka vid sopplunchen efter gudstjänsten och prata om sitt arbete i Betlehem.
Strängnäs är bekant mark för paret Jonasson. Ingers pappa Åke Kastlund var tidigare biskop i Strängnäs stift och många
minnen finns från familjekalas i biskopsgården. Bilen parkeras nedanför Roggeborgen och Kjell går in i domkyrkan för att
förbereda sig.
– Vill du följa med och titta på mamma?
frågar Inger.
Min första tanke är att hennes mor, som
gick bort hösten 2011, kanske ligger begravd
i närheten. Men vi ska inte besöka en grav.
Framför biskopsgården har man satt upp
en informationsskylt. På en svartvit frostbiten bild syns mamma Ethel vid kortsidan
på ett bord i biskopsgården. Bilden togs 1981
då middag hölls för de Synskadades vänner.
Innan ansiktsmusklerna stelnat helt i den
tjugogradiga kylan går vi in i domkyrkan.

Colombia och doften av tortillas
Göteborgs hamn mars 1952. Familjen Kastlund stiger ombord på Johnsonlinjens ”Bolivia” . Pappa Åke filmar. På filmen syns
syskonen Birgitta, Inger och Bo ivrigt vinkande i sina vinterkappor. En månad kommer färden att ta från svenska vatten till
Buenaventura på Colombias Stillahavskust.
När ”Bolivia” passerar genom Panamakanalen har vinterkapporna bytts ut mot kortbyxor och linnen.
Pappa Åkes uppgift var att i Colombia
leta rätt på lutheraner som flytt Central- och
Östeuropa efter andra världskriget och ge
dem stöd i ett land där katolska kyrkan var
härskande. Mamma Ethel var musiker. Hon
sjöng och spelade och ansvarade för en omfattande församlingsverksamhet som hölls
i familjens hus i Bogota. Familjens hus låg
i ett villaområde omgärdat av en mur med
glassplitter på. Kidnappningar var vanligt
och barnen fick inte röra sig på egen hand
utanför hemmet. Barnen gick i tysk skola
och när de gick till bussen hade de alltid
med sig en barnflicka.
Inger minns ändå åren i Colombia som

en positiv tid. Till soffan i vardagsrummet i
Rotebro når doften av tortillas och de spanska räkneorden kommer som ett rinnande
vatten. Det blev tre år i Colombia och ett
halvår i Mexiko innan färden gick tillbaka
över Atlanten.
Internationellt intresse
Efter åren i Syd- och Mellanamerika väntade en period i Falun där mormor och morfar bodde. Pappa Åke åkte tillbaka ett år till
Mexiko men kom sedan tillbaka till Sverige för att bygga upp Lutherhjälpen. Familjen flyttade så småningom till Stockholm.
Arbetet för Lutherhjälpen innebar många
resor och även fast Inger säger sig ha varit
kritisk mot sin far för att ha varit bortrest
mycket under hennes uppväxt känner hon
att hon tidigt influerades och inspirerades
av faderns internationella engagemang.
Han åkte ut till krig och utsatta människor
och berättade om detta när han kom hem.
På gymnasiet genomdrev Inger att alla
klasser på Lidingös gymnasium skulle ha
ett fadderbarn. Hon beskriver hur fruktansvärt nervös hon var när hon trotsade
sin blyghet och fick låna skolans högtalarsystem för att gå ut med information om
projektet. Inger gick sedan runt i klasserna
och samlade in pengar som sedan skickades
vidare via Lutherhjälpen.
Engagerat 70-tal
Efter studenten gick Inger arbetsterapeutbildningen i Örebro. Därefter följde arbete
på olika sjukhus i Stockholm. Det var under
denna tid hon träffade Kjell. Paret träffades inom väckelserörelsen, hemma hos Ylva

och Georg Eggehorn.
– Jag blev pånyttfödd, berättar Inger.
70-talet var även en tid av samhällsengagemang. Bland annat i Ny Gemenskap. Inger beskriver hur de delade ut smörgåsar på
centralen och firade jul på stadsmissionen
vid Stortorget i Gamla stan i Stockholm.
Redan innan giftermålet hade paret Jonasson pratat om att arbeta utomlands. Det
var en kombination av att kunna tjäna andra med sina kunskaper, få nya erfarenheter
och äventyrligheten som lockade.
1980 bar det av första gången till Israel
och Palestina för arbete inom den palestinska lutherska kyrkan. Inger, Kjell och barnen Pelle och Anna bodde fem år i Beit Sahour på Västbanken.
Rotebro och Mellanöstern
Radhuset i Rotebro köptes 1985. Här har
ingen renoveringsstorm dragit förbi. Köksluckorna i teak från 60-talet har fått sitta
kvar och skulle göra många trendkänsliga
heminredare gröna av avund. Soppan slevas
upp med en kaffekopp eftersom soppsleven
ännu inte har återfunnits bland det instuvade bohaget i källaren.
– Det är mycket som vi inte har hunnit
packa upp än, skrattar Inger och Kjell.
Sedan 1980 har paret Jonasson i perioder
arbetat för Svenska kyrkan i Israel, Palestina och Jordanien. Inger har under dessa
år bland annat arbetat med undervisning
i bild och hantverk, arbetat i flyktingläger
och hjälpt till att starta en arbetsterapeututbildning i Amman.
Inger beskriver kvinnors situation i Mellanöstern som svår.

– Det är ett patriarkalt samhälle och
kvinnor får stå ut med mycket.
Samhället där har också förändrats jämfört med när Inger och Kjell åkte dit första gången. Det har till exempel blivit mer
accepterat att kvinnor arbetar. Paradoxalt nog är det delvis en följd av muren som
omgärdar Västbanken. Muren som försvårat framkomligheten i landet har gjort att
många palestinska män förlorat sina jobb,
vilket har gjort att många kvinnor börjat
arbeta för att hjälpa till med ekonomin. Under de palestinska upproren 1987 och 2000
hände samma sak, då många män fängslades och kvinnorna lämnades ensamma att
försörja familjen.
Men vissa saker har också blivit sämre.
Hedersmord tros ha blivit vanligare.
– Vi har hört talas om kvinnor som blivit
dödade, både muslimer och kristna.
Sekreterare i SKMF
Under perioder hemma i Sverige har Inger bland annat arbetat som sekreterare i,
på den tiden kallat, Svenska kvinnors missionsförening. Inger blev medlem i januari
1986. Hon kände då inte till föreningen utan
kontaktades för uppdraget att bli sekreterare. Inger kom att spela en betydande roll
för att få föreningen att inrikta sig mot stöd
till kvinnor i andra länder i deras kamp för
utbildning och jämställdhet.
– För mig handlade arbetet mycket om att
inspirera och berätta om mina erfarenheter
av arbetet med palestinska kvinnor.
Kvinnor för missions viktigaste uppdrag
idag tycker Inger är att lyfta fram kvinnors
situation.

Bilder från vänster:
Detalj ur akvarell av Inger Jonasson
Styrelsemöte i SKMF i början på 1990-talet,
från vänster Gunnel Harlin, Inger Jonasson och Ulla Broberg. Foto: Ingrid Ridderstedt.
Inger med akvarellstudenter från Dar Al Kalima College, mars 2013.
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FRÅN ARKIVEN
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» Mission
är att vara
fri att tjäna »
3.

Inger och Kjell Jonasson i Jerusalem, maj 2012.
Foto: Anna Karlsson

– Det är fortfarande inte jämställt på
långa vägar.
Konsten
Konsten har följt med Inger genom hela
livet. Intresset väcktes tidigt men fick ordentlig fart när Inger gick på realskolan och
hade en inspirerande teckningslärare. Efter
studenten övervägde Inger konstnärsbanan
innan valet till slut föll på arbetsterapeut.
– Jag ville arbeta med något där jag kunde
hjälpa andra. På den tiden trodde jag inte att
konst kunde hjälpa andra, utan var något
egoistiskt, men nu har jag insett att man kan
tjäna andra på många olika sätt. Vi behöver
konst och kultur för att vi ska må bra. Det
är lika viktigt som att kroppens alla delar
fungerar.
Under sina yrkesverksamma år har den
sista perioden varit den som hon trivts bäst
med. Inger har arbetat i Betlehem som bildlärare på Dar Al Kalima college och med
utställningar och kyrkotextilier vid ett internationellt kulturcenter. Med sina palestinska konstelever har hon bland annat
gjort exkursioner ut på landsbygden på
Västbanken för att teckna och måla.
– Det var ju det här jag skulle hålla på
med, så har det känts! säger Inger och ögonen glittrar.
Mission
Vad är då mission för Inger Jonasson?
– Befrielse. Glädje. Att vara fri att tjäna.
Är man bunden i sig själv kan man inte tjäna.
Även synen på mission har förändrats
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under årens lopp. Tidigare var det för henne ett alltför anspråksfullt begrepp som hon
var rädd att ta i sin mun.
– Det var något som var för heligare personer än jag, sådana som var mer andligt
utrustade. Jag tyckte inte att jag var tillräckligt duglig.
Nu menar Inger att alla kristna kan vara
missionärer och hon har en mer avslappnad
inställning.
– Begreppet har blivit vidare. Alla som
är berörda av Gud har en mission att fylla.
Mission är att vara så ett med livet så att
man blir ett redskap, bara genom att leva.
Sopplunch i Strängnäs
I församlingshemmet i Strängnäs bjuds ett
fyrtiotal personer på orientalisk sopplunch.
Mustig tomatsoppa, pitabröd, hummus och
oliver. Lunchen följs av föredrag med rubriken ”Kultur skapar hopp i Betlehem”. Inger
är klädd i en traditionellt broderad palestinsk sjal. Hon inleder med en bild på takåsar över ett till synes idylliskt Betlehem.
Nästa bild föreställer en checkpoint och den
åtta meter höga muren som omgärdar staden. Hon talar om hur man kan skapa hopp
mitt i det svåra. I början av den andra intifadan körde en stridsvagn rätt in i kulturcentret i centrala Betlehem. Av glasskärvor som
låg på marken började man tillverka änglar.
– Man bestämde sig för att göra något helt
av det trasiga, något vackert av det människan förstör.
Hemvägen från Strängnäs har en helt annan karaktär. Det är mörkt och snön faller
mot vindrutan. Men diskussionen kring lä-

get i Mellanöstern fortsätter. Jag frågar paret Jonasson hur det känns att vara hemma
igen. De säger att det känns bra och att det
var dags att åka hem. De har redan hunnit vara på återbesök. Inger har inte hunnit börja sakna Palestina. Hon säger att hon
nog inte heller är en sådan som saknar.
– Jag trivs alltid där jag är, det finns alltid något meningsfullt som man kan ägna
sig åt! <

Inger i år
1946: föds i Västerås.
1952: familjen åker över Atlanten mot
Colombia.
1955: ett halvår i Mexiko.
1958: familjen bilar runt hela Europa.
1964: deltar i pilgrimsresa till bland annat
Jerusalem.
1971: examen från arbetsterapeututbildning, Örebro.
1973: gifter sig med Kjell i Strängnäs
domkyrka.
1974: får sonen Pelle.
1976: får dottern Anna.
1980: flyttar med man och barn till
Israel och Palestina.
1986: arbetar under tre år som
sekreterare för SKMF
1989-1991: familjen bor i Amman i Jordanien.
1991-1996: sekreterare för SKMF
1996-2003: internationell folkbildare inom
Svenska kyrkan.
2004: en andra omgång till
Israel och Palestina.
2012: tillbaka i Sverige.

4.

6.
5.

7.

9.

8.

1. Elsa Strömberg, Zimbabwe, årtal okänt.
2. Barbro Johansson, missionsdagar 1993.
3. Birgitta Weman, ordf. 1948-1971.
4. Sommarmöte, 1992.
5. Anna Söderblom, ordf. 1916-1928.
6. Ingrid Eriksson, ordf. 1971-1988.
7. Karin Svensson, Zimbabwe, årtal okänt.
8. Maria Helander, ordf. 1942-1948.
9. Sommarmöte i Oskarshamn, 1984.
FOTO: SKMFA
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FRAMTIDSSPANING

»Svenska kyrkan är statistiskt sett en
jämställd kyrka, men om man tittar
på ledarskap händer något»
Karin Sarja
blir det ett vittnesbörd om vår tro på en Gud
som är närvarande och verksam i världen
och i olika religiösa traditioner. Mission
idag handlar mer om kyrkosamarbete, olika
former av socialt arbete, religionsdialog och
samarbeten över gränser. Att vittna om sin
egen tro utan att slå ner på andra.
Styrkor
»Stark ansvarskänsla, mod och tro besjälade
denna första sammankomst. Den andan har
icke övergivit föreningen«, skrev Gertrud
Aulén inför föreningens 25-årsjubileum.
Vad är Kvinnor för missions största
styrkor idag?

Kvinna på landsbygden i Zimbabwe, årtal okänt. Foto: SKMFA

DÅTID, SAMTID, FRAMTID

RÖSTER OM STYRKOR OCH UTMANINGAR
FÖR KVINNOR I KYRKAN IDAG
2013. Fattigdomens
ansikte är fortfarande
en kvinnas ansikte.
Löneklyftorna mellan män
och kvinnor i Sverige finns
kvar. Arbete återstår.
Vilka är styrkorna och
utmaningarna för
kvinnor i kyrkan
på 2000-talet?

Kvinnor för mission är en av Sveriges äldsta kvinnoorganisationer och startades av
en samling kvinnor som saknade rösträtt.
De hörde till samhällets mer privilegierade
men i samhällets ögon var de fortfarande
kvinnor, en samhällsgrupp kring vilken
det fanns ramar och begränsningar. Sedan
1903 har samhället genomgått stora demokratiska förändringar varav kvinnors ökade
rättigheter är en av de största och viktigaste.
I denna avslutande del ska ett antal kvinnor, innanför och utanför föreningen, få uttrycka sina tankar om styrkor och utmaningar för Kvinnor för mission samt för
kvinnor i kyrka och samhälle i stort. De
kvinnor som uttalat sig presenteras närmare på slutet.
Mission
»... att i allt mindre grad vara överordnade
och undervisare, i allt högre grad vänner och
medarbetare«, siade Elin Silén i slutet av
1920-talet om en ny missionärsroll. Begreppet mission har sedan Kvinnor för mission
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Vad är mission för dig?
ING-MARIE HEDENFALK:

– Att dela evangelium. Om det bara så är
till min granne.
CARIN GARDBRING:

– Mötet med andra människor, det är där
som missionen gestaltar sig. Att vara i det
mötet i Guds närvaro. Mission handlar också om att utveckla vår tro.
KERSTIN BERGLUND:

– Att hjälpa människor i underutvecklade
länder, särskilt kvinnorna, till utbildning
och förverkligande tillika med att evangeliet om Jesus Kristus predikas. Det har aldrig bara varit evangelium.
HANNA STENSTRÖM:

– Ett arbete där gudstjänst och annat vi kan
kalla »andligt« hålls nära samman med ett
mer socialt arbete som också rymmer möjligheten till samhällskritik. Tillsammans

Vilka utmaningar står kvinnorörelsen
inom kyrkan i stort inför idag?
KARIN SARJA:

– Svenska kyrkan är statistiskt sett en jämställd kyrka, men om man tittar på ledarskap händer något. Statistiken följer inte
med upp på kyrkoherde-, domprost- och
biskopsnivå. Liksom samhället i stort är ledarskapsfrågan en utmaning.

KERSTIN BERGLUND:

CARIN GARDBRING:

– Gemenskapen mellan medlemmarna. Utbytet med andra länder. Dagsaktuella föredrag som förmedlar kunskap om andra
länders kultur.

– Att engagera kvinnor och vara en röst som
lyfter fram kvinnors perspektiv och synliggör dessa. Vi är inte färdiga även om vi är
jämställda. Det händer hela tiden saker som
gör att man måste påminna om de här frågorna.

INGRID RIDDERSTEDT:

bildades förändrats både i innebörd och hur
det utövas. Men fortfarande är missionen en
av grundbultarna i föreningen.

nor idag har rösträtt i många länder är de
fortfarande den mest utsatta gruppen. Det
är en stor utmaning för oss. På ett nationellt
plan: Vad är det att vara kristen kvinna idag
i vårt sekulariserade samhälle där trons bilder och uttryck förändras?

– Många i föreningen har egna erfarenheter
av missionsarbete och känner till behoven i
de länder vi samarbetar med.
ING-MARIE HEDENFALK:

– Föreningens främsta styrkor har varit en
trogen krets av kvinnor som har haft ett gemensamt intresse - mission.
CARIN GARDBRING:

– Uthållighet. Nätverket. Bönen. Kunnighet
och en andlig trygghet.
Utmaningar
Föreningen startade i en omvälvande tid på
många sätt vad gäller samhällsutveckling,
kvinnors frigörelse inte minst.
I vilken tid befinner sig Kvinnor för
mission idag - vilka är utmaningarna?
ING-MARIE HEDENFALK:

– Tiderna förändras. Mission har fått ett vidare begrepp. Det är inte bara att åka ut till
u-länder och missionera. Mission har vi lika
mycket av på hemmaplan och det kräver så
mycket mer. Ekonomin är en utmaning.
Medlemmarna blir äldre och färre.
CARIN GARDBRING:

– På ett internationellt plan: Trots att kvin-

vit ett »medel för svenska kvinnors initiativkraft«. Kvinnor för mission har från starten
varit en kvinnorörelse, män är välkomna
som medlemmar men riksstyrelsen består
endast av kvinnor.
Vad talar för att föreningen ska fortsätta
vara en kvinnoförening?
CARIN GARDBRING:

– Något som talar för, är att kvinnors perspektiv behöver formuleras, prövas och utvecklas i förhållande till den tid och kontext
varje generation lever i och de förändringar
som sker i kyrka och samhälle. Ser vi oss
runt i världen kan vi snart konstatera att det
är många kvinnor i andra länder och kulturer som inte har möjlighet att lära känna
kvinnors perspektiv, än mindre ge röst åt
det. Något som talar mot är att kvinnor och
män, sida vid sida kan växa i respektive perspektiv och dela dem med varandra på ett
jämställt plan för en gemensam framtid i
kyrka och samhälle.

HANNA STENSTRÖM:

HANNA STENSTRÖM:

- En utmaning är hur kyrkans kvinnorörelse ska nå nya medlemmar, unga kvinnor
- hur blir den kyrkliga kvinnorörelsen angelägen för kvinnor i alla åldrar? Och vad
kan det ge att inte bara gå på exempelvis enskilda föredrag eller gudstjänster utan faktiskt vara med i ett kontinuerligt arbete? Det
handlar alltså inte bara om hur vi ska få dem
att komma utan också om varför en kyrklig
kvinnorörelse kan vara viktig för kvinnor
och ge något som inte finns någon annanstans. Sett ur ett annat perspektiv är utmaningen att kunna ge ett trovärdigt svar på
frågan: Varför kyrkan? Varför vara kristen?
Sedan finns ju, som i hela kvinnorörelsen,
utmaningar om hur rörelsen både kan jobba
för det gemensamma - kvinnors villkor och hantera olikhet mellan kvinnor.
Att verkligen vara en organisation som
rymmer kvinnor av olika klass och etnicitet.

- Jag tror att det behövs särskilda kvinnoorganisationer både i kyrkan och överallt
annars. Så länge det finns könsrelaterade
orättvisor på livets alla områden behövs det
också arbete mot just dessa förhållanden.
Dessutom kan särskilda kvinnoorganisationer vara platser där kvinnor kan hämta
kraft för att sedan verka i blandade miljöer.

Kvinnorörelse?
1928 skriver Gertrud Aulén vidare att
SKMF, förutom att stödja missionen, bli-

Avslutningsvis
Kvinnor för mission har ett levande arv
från 1903 som missionsvänner och kunskapsförmedlare. Från det har nya traditioner utvecklats. Studieresor och ömsesidiga
utbyten med medsystrar ute i världen där
förhållningssättet gått från att vara ett ”vi
och dom” till att allt mer uttrycka ett ”vi”.
Att skapa mötesplatser för utbyte av erfarenheter, kvinnor emellan.
Under ett drygt sekel har världen utvecklats. Om vi bara ser till kvinnors rättigheter
har mycket skett både på hemmaplan och
internationellt sett. Mycket har blivit bättre.
Allt fler kvinnor i världen har fått sina demokratiska rättigheter och blivit fullvärdiga
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medborgare. Men vissa saker verkar stå still
eller till och med bli värre. Trots en ekonomisk utveckling på många håll i världen är
fördelningen av resurser ojämn vilket särskilt drabbar kvinnor. De demokratiska
rättigheterna kanske finns på papper men
i praktiken är det en orättvis fördelning av
inflytande och makt i samhället. Våldet mot
kvinnor fortsätter och fattigdomens ansikte
är fortfarande en kvinnas. Arbete återstår
att göras.
Vi lever i en annan tid på många sätt,
jämfört med 1903. En period i historien var
föreningslivet ett sätt för kvinnor att kom-

ma utanför hemmet. Samhällsförändringar
gjorde att kvinnor så småningom kom ut
i arbetslivet och föreningsträffar fick läggas på kvällar för att även yrkesarbetande
kvinnor skulle kunna delta. Idag upplever
många att det är svårt att hinna med ett föreningsliv utöver arbete och familjeliv. Föreningslivet i stort har svårt att rekrytera
medlemmar eftersom vi lever i ett samhälle
där det finns allt mer som slukar vår energi
och vår uppmärksamhet.
En fördel med informationssamhället är
att information och kunskap om andra delar av världen blivit mer tillgänglig. Det blir

TRE FRÅGOR TILL GERTRUD ÅSTRÖM:
1. Vilken roll spelar kvinnoorganisationer i samhället idag och vilka
är de största utmaningar de står inför?
Kvinnoorganisationernas roll förr och idag är att tolka och tala utifrån
kvinnors egen position för att förbättra kvinnors livsvillkor. Vi lyfter
frågor som ingen annan tar initiativ till och vi får andra att dela våra
målsättningar. Det är slående hur lätt förtryck av kvinnor accepteras och
relativiseras. Kvinnors organisering är underfinansierad jämfört med andra folkrörelser, erkänns inte ens som folkrörelse. Sveriges Kvinnolobby
har tagit initiativ till 15:52-rörelsen för att sätta fokus på löneskillnader
mellan kvinnor och män. Vi har dragit igång etiska riktlinjer för företag
där vi arbetar för att företag ska införa nej till sexköp och porrklubbar
vid tjänsteresor. Vi säger nej till att kvinnor och barn är handelsvaror i
prostitution och surrogatmödraskap. Eftersom jag just kommit hem från
FN kan jag säga att frågorna är mycket aktuella. Kvinnors rättigheter
motarbetas helt öppet av olika organisationer och länder. Kvinnor som
hävdar sin röst och rätt utsätts för våld och övergrepp, alltifrån överfall
på Tahrirtorget i Kairo till på nätet i Sverige.
2. Utifrån ditt perspektiv: står kvinnorörelser inom kyrkan inför
några speciella utmaningar?
I alla religioner finns en tradition av kvinnoförtryck. Svenska kyrkan
tillhör de kyrkor som arbetar aktivt med detta och har brutit med mycket
av detta. Det beror mycket på kvinnors eget arbete. I FN är Heliga stolen
en av anförarna mot kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter
och de samarbetar med länder som Iran. Det finns en förbrödring över
religionsgränserna när det gäller att upprätthålla patriarkala samhällsordningar.
3. Vilka råd skulle du vilja ge till Kvinnor för mission, en förening
med minskat medlemstal och hög medelålder?
De bör skriva sin historia så att djupet i ett engagemang blir förståeligt
för yngre kvinnor, kanske ska de försöka beskriva vad ett motsvarande
engagemang skulle resultera i idag. De ska ta ställning i viktiga frågor,
exempelvis surrogatmödraskap. Till exempel att ta avstånd för handel
med kvinnor och alltid upprätthålla ett befriande människorättsperspektiv. Många unga kvinnor och flickor mår psykiskt dåligt och är enormt
pressade av media och övas i att disciplinera sig själva till underordning.
Ställ er på deras sida och betrakta världen ur den utsiktspunkten.
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tydligt vid en jämförelse med tiden när missionärsbrev var den enda bild som gavs av
fjärran länder. En bild som dessutom kunde
ge en relativt ensidig bild av verkligheten.
En nackdel med informationssamhället
är att vi nås av stora mängder information
men vi vet inte alltid vad vi ska göra av den.
Och för att vara engagerad i en fråga kan
det för många räcka med att trycka ”Gilla”
på Facebook. Det är inte obetydligt, det visar att intresset finns. Men det är skillnad
på intresse och engagemang. Och som sagt,
arbete återstår att göras. Hur engagerar man
2000-talsmänniskor?
Slutligen. Sverige har ett gott rykte när
det gäller jämställdhet, vilket gör oss till en
förebild för många andra länder. Men kampen för jämställdhet är ännu inte vunnen,
även i ett av världens mest jämställda länder. I mötet med kvinnor från andra länder och kulturer är det viktigt att vårt internationella rykte är välgrundat och att vi
faktiskt kan vara den förebild som många
länder behöver.
Vad saknar vi idag som kvinnor om 100
år kommer att ta för givet? Vilka är bromsklossarna som vi idag dras med och hur
kommer framtiden döma oss som lever
idag? <

RÖSTER:
KERSTIN BERGLUND - präst och ordförande i Uppsala lokalavdelning.
GARIN GARDBRING - samhällsvetare och
ordförande i Kvinnor för mission.
ING-MARIE HEDENFALK - diakon och ledamot i riksstyrelsen.
INGRID RIDDERSTEDT - diakon, teol.
kand. och mentor för riksstyrelsen.
KARIN SARJA - präst och teol. dr. i misisonsvetenskap, verksam vid kyrkokansliet.
HANNA STENSTRÖM - präst och teol. dr.
i Nya testamentets exegetik, har arbetat med feministisk bibeltolkning och
teologi.
GERTRUD ÅSTRÖM - statsvetare och ordförande i Sveriges Kvinnolobby.

KRÖNIKA

»VI SKA INTE FÖRHÄVA OSS«
KOKKAFFE MED DOPP på Finnforsvägen hemma
hos min gamla dagmamma. Dagny ställde fram ett
fat med kakor. Jag minns inte hur många olika sorter
det var. Dessa utsökta små bakverk presenterades lite
ursäktande som ”kakstackare”. Ett kärt minne och
ett uttryck som fått leva kvar tillsammans med ”tårteländet” som vid något tillfälle serverades av mammas moster. Ibland är uttrycken befogade. Som när
jag tappade min egen födelsedagstårta upp och ner
på golvet i sommarstugan. Men tårteländet gick faktiskt att rädda och smaken var det inget fel på. Men
många gånger förminskar vi våra insatser i onödan.
Kanske av rädsla för att verka malliga eller övermodiga. Man vill ju inte förhäva sig själv. Det har ingen
positiv klang, det andas att man är skrytsam. Kanske
trampar på andras tår.
Att inte förhäva sin insats i missionens tjänst kanske kan tyckas vara svårt att jämföra med bakverk.
Det handlar mer om en ödmjukhet inför sin skapare
än inför kafferepsgäster. Men kakstackarna och tårteländet gjorde sig likväl påminda när jag läste om
dessa modiga kvinnor som startade Svenska Kvinnors Missionsförening. Jämsides med sina för sin
tid radikala idéer och tillvägagångssätt, genomsyras mycket av det som dessa kvinnor skriver, av en
ibland nästan skrattretande ödmjukhet. Men de agerade utifrån vad som var brukligt utifrån rådande
normsystem, att snarare förminska sin insats än att
förhäva den.
Att inte ge sig ut i den offentliga debatten är ett sätt
att också undvika att bli beskylld för att förhäva sig.
För hundratio år sedan var kvinnan relativt osynlig
i det offentliga. Och länge har situationen varit sådan för kvinnor, och på många platser i världen är
det fortfarande så, att kvinnor ska tiga i församlingen eller överhuvudtaget inte vara en röst som hörs i
samhället.
I SVERIGE IDAG syns och hörs kvinnor på ett helt
annat sätt. Men många offentliga kvinnor får betala
ett högt pris för det. Våren 2013, när detta skrivs, har
flera kvinnor berättat om ett hat som de har blivit ut-

»I Sverige idag
syns och hörs
kvinnor på ett
helt annat sätt.
Men många
offentliga
kvinnor får
betala ett högt
pris för det»

satta för på nätet. En ny typ av anonymt hat som är
grovt och många gånger inte i första hand angriper
en kvinnas åsikter, utan hennes kropp. Även manliga offentliga personer får stå ut med påhopp och
kränkningar. Med då är det vanligare att de får sina
åsikter eller idéer underkända. Männen får höra att
de är idioter medan kvinnorna hotas med våldtäkt.
En möjlig tolkning av det som pågår är att dessa näthatare tycker att kvinnorna, som de förföljer med
kränkningar, just förhäver sig. Att de har gått utanför ramen för vad näthatarna tycker att kvinnor får
uttrycka. Att de inte ska synas eller höras i det offentliga. Det är en sorglig och allvarlig utveckling.
Utvecklingen går inte bara framåt. Kampen för demokratin i början av förra seklet har i vår tid därmed
fått ta ett steg tillbaka. Sveriges kvinnor som inte ens
haft sin rösträtt i hundra år ska nu skrämmas till tystnad. Därmed inte sagt att de verkligen kommer att
tystas men att den uppfattningen finns hos grupper
i samhället är nog allvarligt i sig.
KVINNOR FÖR MISSION, i egenskap av en av Sveriges äldsta kvinnoföreningar, har en viktig roll att
spela. Att genom sin blotta existens påminna om de
demokratiska rättigheter, som upphovskvinnorna
bakom föreningen, en gång fick kämpa för. Och ännu
viktigare, vara ett stöd för de kvinnor som idag möter
ett motstånd mot sin rätt att uttrycka sig. Både internationellt och på hemmaplan.
Kvinnor ska inte förhäva sig. Det är inget positivt ord
för någon grupp eller individ. Men kvinnor ska inte
göra motsatsen heller. Vi ska inte förminska oss själva, andra, det vi är eller det vi gör. Kvinnor ska ta sin
plats i samhället och kyrka för given. Vi behöver inte
förtjäna den. För den är oss given.

ANNA KARLSSON
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KÄLLOR
OCH
LÄSTIPS

Svenska Kvinnors Missionsförening – vad den är och vad den vill.
Elin Silén, Gertrud Aulén. Svenska kyrkans missionsstyrelse Uppsala, 1918.
Ur Svenska kvinnors missionsliv: En minnesbok.
Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag. Stockholm, 1928.

Stort tack till Garin Gardbring, Ingrid Ridderstedt, Inger Jonasson,
Karin Sarja och Kerstin Berglund för givande samtal.

TACK

Hanna Stenström, Gertrud Åström och Ing-Marie Hedenfalk för bidrag via mail.
Karin Åkerlund och Lena Hognesisus för all praktisk hjälp.

Svenska Kvinnors Missionsförening 1903-1916. En organisation av och för kvinnor.
Ingrid Ridderstedt. C-uppsats i historia. Uppsala universitet, 1983.
En kvinnlig kallelse vid 1900-talets början. Svenska Kvinnors Missionsförenings
förhållande till givna handlingsramar under dess 25 första år,
Emma Skäringer. C-uppsats i historia. Linköpings universitet, 2001.
100 års kvinnokraft - Kvinnor för mission jubilerar
Josephine Carlsson. Kvinnor för mission, 2003.
”Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar” - om svensk mission av Karin Sarja
i Sveriges kyrkohistoria. 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, Oloph Bexell.
Verbum, 2003.
På vidsträckta fält. Svenska kyrkans syföreningar 1844-2004.
Redaktör Cecilia Dahlbäck. Verbum, 2005.
Svenska kyrkans syföreningar 1844-2003.
Cecilia Wejryd. Kvinnor i Svenska kyrkan och Svenska kyrkan. Verbum, 2005.
Ett liv ”märkt av missionen”. Siri Dahlquist i missionens tjänst av Karin Sarja
i Siri Dahlquist - Psalmförfattare, prästfru och teolog. Redaktör Vivi-Ann Grönqvist.
Artos, 2012.
Trädgårdsgatan 11, broschyr producerad av Hera, Uppsala.

Eva Nordblom, Lisbeth Malmström och Gunnel Oldenmark för hjälp med foton.
Susanna Henriksen och Henrik Vitalis på Svenska kyrkans arkiv.
Mina kära kurskamrater Åsa Larsson, Karin Skagerberg och Saga Skovdahl
för korrekturläsning och goda synpunkter.
Och slutligen stort tack till Inga Rydberg för alla energiinjektioner!

Min förhoppning med denna skrift är att aktiva medlemmar
ska få lära sig något nytt om sin förening och få tillfälle att känna sig
stolta över en förening med en lång och spännande historia.
En annan förhoppning är att andra, utanför både förening och kyrka,
ska få en bild av vad Kvinnor för mission har varit och är för något.
Jag hoppas också inspirera till fortsatt diskussion och engagemang
för kvinnofrågor - både på hemmaplan och internationellt.
Stockholm, mars 2013
Anna Ingeborg Karlsson
Journaliststuderande och lärare i historia och religionskunskap.
Uppvuxen i Boliden, Västerbotten. Numera bosatt i Stockholm.

FOTON:
Svenska kyrkans arkiv
Eva Nordblom
Lisbeth Malmström
Anna Karlsson
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1941. Under brinnande världskrig möts Svenska Kvinnors Missionsförening för årsmöte i KFUM:s stora sal. Mitt i bilden, i blus med svarta knappar, syns Elin Silén som
tillsammans med sjutton andra kvinnor startade föreningen, 38 år tidigare.
2013. Under det nya namnet Kvinnor för mission bär föreningen, 110 år efter bildandet,
fortfarande arvet som kunskapsspridare och missionsvän. Men nya roller har också
tillkommit. Föreningen skapar idag mötesplatser där kvinnor från olika länder kan
mötas, utbyta erfarenheter och lära av varandra.
Grattis Kvinnor för mission, 110 år!

