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TACK – för möjligheten att möta över 40 
kvinnor från olika delar av landet. Års-
mötet hölls den 22–23 april i Kyrkan 
vid Brommaplan i Stockholm och alla 
deltagare bidrog med goda idéer, glada 
skratt och djupa samtal.

TACK – för att vi en hel kväll fick lyssna till 
journalisten och författaren Maja Hager-
man som berättade om sin senaste bok 
Käraste Herman: rasbiologen Herman 
Lundborgs gåta (2015, Norstedts förlag). 
Boken kändes mycket aktuell med an-
ledning av årskonferensens tema ”Vad 
är då en människa? Om människo värde 
i vår tid”. Herman Lundborg grundade 
världens första statliga institution om 
rasbiologi, och slog redan i inledningen 
av sin gärning fast att: ”människor har 
olika värde”. Herman Lundborgs upp-
drag var att ”rädda den svenska rasen” 
och han gjorde mängder av resor till 
norra Sverige där den så kallade ”ras-
blandningen” var som störst, 10 % jäm-
fört med 5 % i övriga Sverige. I norra 
Sverige blandandes den nordiska rasen 
(svenskar) med samer och finnar och all 
rasblandning ledde till en försvagad och 
degenererad utveckling av den ”svenska 
rasen”. Men det finns ju inga raser, det 
vet vi ju idag. Det går inte att mäta skal-

larna på varandra och avgöra vilken ras 
vi tillhör, som man gjorde på Herman 
Lundborgs tid. Vad lär vi oss av den 
här historien? Att Herman Lundborg 
bara hittade bevis på det som bekräftade 
hans redan färdiga uppfattning, han ig-
norerade alla de överväldigande bevisen 
på motsatsen, att den rasbiologiska teo-
rin var byggd på ogrundad fakta. Att vi 
alltid måste hålla koll över etiken, inte 
ens kyrkan på Hermans tid ifrågasatte 
hans tveksamma slutsatser. Och vari 
består gåtan? Att Herman Lundborg, 
som var uttalad nazist och arbetade för 
att förhindra all form av rasblandning, 
själv förälskade sig i en finsk kvinna, vid 
en av alla sina resor i norra Sverige, och 
som han levde tillsammans med (trots 
att han var gift med en annan kvinna) 
och fick ett barn med henne. Det är, en-
ligt Maja Hagerman, ljuset i tunneln på 
den här förskräckliga tiden i den svenska 
politikens historia, att inte ens Herman 
Lundberg själv levde som han lärde. Kär-
leken och livet vinner över fördomar och 
rasism. Det är vårt hopp i mörka tider. 
Läsning av Maja Hagermans bok re-
kommenderas alla.

TACK – för att vi fick delta i en kvällsbön 
ledd av ledamöter från Världsböndags-

kommittén och höra dess ordförande 
Ragni Lantz berätta om hennes om-
skakande besök vid två tyska koncen-
trationsläger under påsken, och tvingas 
konfronteras med vad som händer när vi 
börjar göra skillnad mellan människor. 

TACK – för att vi fick fira morgonguds-
tjänst på lördagen med Kristna Åkerman, 
präst för döva i Uppsala, och välkomna 
en ny dag med förnyad kraft, inspiration 
och känna oss välsignade. Att tillsam-
mans få be följande överlåtelsebön inför 
dagen som låg framför:

Här är jag som den jag är 
och känns vid min verklighet
utan att förstora eller förminska
utan att försköna eller förfula
allt i mig känner du Gud, och omsluter 
med ömhet 

Jag överlämnar mig i dina händer.
Fyll mig med ditt goda
trösta mig med din kärlek
styrk mig med din heliga ande
förlåt mig i din nåd

TACK – för att vi fick medverka till att 
välja om Carin Gardbring till ordförande 
för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd för 
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ännu en tvåårsperiod. Carin Gardbring 
är mycket uppskattad som ordförande 
och det var en stor glädje för oss när 
hon beslutade sig för att ställa upp för 
omval. 2018 har hon suttit åtta år som 
ordförande och kan inte väljas om (en-
ligt stadgarna) och därför är det viktigt 
att redan nu börja fundera på hennes 
efterträdare.

TACK – för att innan den dagen kommer, 
och en ny ordförande ska väljas, har sty-
relsen två intensiva år framför sig med 
planerade organisationsförändringar.
Under drygt ett år har styrelsen, med 
Carin Gardbring som drivande, sam-
arbetat med organisationskonsult Lena 
Boberg för att planera för SEK:s fram-
tid. Vilka är vi? Vad vill vi? Och vad bör 
vara vårt främsta fokus? Under årsmötet, 
på lördagens eftermiddag, arbetade alla 
deltagare i mindre grupper där framti-
den diskuterades och planerades. Många 
minnesvärda ord yttrades: ”Tänk på alla 
krafter som finns idag för att dra isär. 
Vårt uppdrag är att dra ihop, att enas och 
mötas”. ”Vad ska vi göra? Höja våra rös-
ter!” ”Våga förändring!” Engagemanget 
var stort och styrelsen fick många nya 
tankar med sig in i det fortsatta arbetet, 
och framför allt ett starkt bejakande från 

årsmötets deltagare att fortsätta utveckla 
och stärka SEK.

TACK – för ett första formellt avtackande 
av den avgående generalsekretaren An-
nika Damirjian som efter tio år kommer 
att börja arbeta i lokal församlingstjänst 
igen. Det har varit tio fantastiska år 
tillsammans med alla starka, initiativ-
tagande, uthålliga och underbara kvin-
nor i SEK. Arbetet med att rekrytera en 
ny generalsekreterare är i full gång och 
förhoppningsvis finns en ny person som 
tar över direkt när Annika slutar den 31 
maj.

TACK – för att vi fick lyssna till Sr Beata 
från Birgittaklostret på Djursholm när 
hon berättade om det nya svenska hel-
gonet Moder Maria Elisabeth Hessel-
blad som blir helgonförklarad den 5 juni 
år. Som kvinnor i den ekumeniska rö-
relsen är vi glada och tacksamma för att 
ännu en svensk kvinna uppmärksammas 
för sitt arbete och verk. I den tid som är 
behövs många kvinnliga förebilder upp-
märksammas för att inspirera oss andra 
till mod att stå upp för det vi tror på. 
Sr Beata presenterade det nya helgonet 
med inlevelse och tacksamhet. Vi är  
likaså tacksamma för möjligheten att få 

veta mer och att Sr Beata tog sig tid att 
besöka vårt årsmöte.

TACK – för att vi efter två dagar, med 
frågan om människovärdet i vår tid i 
centrum, fick känna kraften och styrkan 
i att tillsammans få samtala, diskutera, 
besluta om framtiden och inspireras att 
fortsätta det arbete vi står i: att fokusera 
på kyrka och samhälle ur kvinnors per-
spektiv, mottot för Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd. Vårt arbete är inte avklarat, 
kampen för kvinnors – och mäns – värde 
och mänskliga rättigheter går vidare, och 
vi gör det tillsammans.

TACK – för, sist men inte minst, att vi fick 
uppleva den stora gästvänligheten och 
effektiviteten hos det ekumeniska kvin-
norådet i Stockholm, EkiS, som under 
hela årskonferensen ordnande med allt 
det praktiska på ett utmärkt sätt. Tack 
Ingegerd Modig, Karin Danielsson, Bir-
gitta Thaning, Elisabeth Manthey, Ker-
stin Åkergård och Raija Sjöström. Ni är 
fenomenala!

Annika Damirjian
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