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Den världsvida kyrkan
I om med detta nummer av ELSA av-
slutas vår gemensamma jorden-runt-resa 
för att få veta mer om hur kristna i all-
mänhet, och kristna kvinnor i synnerhet, 
har det på de olika kontinenter som ut-
gör vår bebodda planet. Oceanien är den 
sista kontinenten, som vi bara skriver lite 
grann om i det här numret, eftersom det 
varit svårt att få fram information. Istäl-
let har vi fokuserat på några nedslag om 
den världsvida kyrkan som avslutning. 
Vi hoppas ni har uppskattat vår resa runt 
jorden och att ni fått lära er lite nytt om 
vår kristna systrar och bröder.

Ny ordförande för operation 1325
Eva Zetterberg, som, 
har ett långt engage-
mang inom politi-
ken: riksdagsledamot 
1991-2002, andre 
vice talman 1998-
2002 samt Sveriges 
ambassadör i Chile, 
Peru och Nicara-
gua 2003-2014. Eva har haft ett flertal 
internationella uppdrag: chef för EUs 
valövervakning i Peru, valobservatör i 
Ryssland, Sydafrika och Guatemala och 
delegationsledare för en europeisk grupp 
parlamentariker och företrädare för 
NGOs inbjudna av Caritas till Colom-
bia. Välkommen Eva!

KSAN omvald för tredje gången
KSAN är omvald som medlem i EU:s 
Civil Society Forum on Drugs (en ex-
pertgrupp för EU-kommissionen), 

2015-2017. Narkotikafrågan är mer 
aktuell än någonsin. Stora och penning-
starka lobbyorganisationer världen över 
verkar för legalisering och uppbrott av 
FN:s narkotikakonventioner. Sverige är 
uppmärksammat på grund av den näst 
högsta narkotikadödligheten i EU, och 
ökningen är störst bland unga och kvin-
nor. Ett kvinnoseminarium kommer 
hållas vid nästa rådsmöte den 4-5 okto-
ber i Bryssel, på KSAN:s initiativ. Med 
anledning av den höga narkotikadödlig-
heten i Sverige kommer seminariet att 
spela en viktig roll i synliggörandet av 
kvinnors behov och rättigheter. Läs mer 
www.ksan.se   

Visdom, Växt & Vandring
Redan nu vill vi flagga för möjligheten 
att vara med på en nordisk, ekumenisk 
kvinnokonferens på Island 10-14 augus-
ti 2016. Den kommer att vara i Hólar, 
Islands äldsta biskopssäte, och arrangeras 
av Nordisk ekumenisk kvinnokommitté, 
NEKK, ett nätverk inom den nordiska 
ekumeniken som bildades 1990 för att 
nordiskt och ekumeniskt främja kvin-
nors roll och ställning i kyrka och sam-
hälle, öka kvinnors delaktighet i beslut, 
arbeta mot våld mot kvinnor, mot köns-
diskriminering och ekonomisk orättvisa. 
Mer information om konferensen kom-
mer men gör en notering i almanackan 
redan nu om du är intresserad!

Framsidan
Hilda Lind som intervjuas på sidorna 
4-5. Foto: privat.

GLOBALA VECKAN 2015
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l e dA r e 

Karin Wiborn, 
generalsekreterare sveriges kristna råd

Jag sitter på flygplatsen i Johannesburg 
på väg hem efter Baptisternas världs-
allians 21:a kongress. Världsalliansen 
(BWA) bildades 1910 i Edinburgh, och 
precis som för världen i övrigt har myck-
et förändrats sedan dess. Vid nästan alla 
konferenser och samlingar brukar jag 
göra en helt ovetenskaplig genderspa-
ning. Hur jämlik och representativ är 
den planerade såväl som den spontana 
talarlistan? Vem blir vald till vilka upp-
gifter, och hur ser stödet och supporten 
ut till de som talar? Det är spännande, 
förvånande och nyttigt. När den här 
kongressen slutar kan jag konstatera att 
antalet kvinnliga vice presidenter i BWA 
har ökat från en till fyra på totalt tolv 
poster. Ordförande och generalsekre-
terare är båda män, men jag tror det är 
första gången som positionerna samti-
digt innehas av män varav ingen är från 
Europa och/eller Nordamerika.

En annan utveckling är att det lilla nät-
verk av kvinnliga generalsekreterare jag 
en gång var med och startade utvecklas 
och förgrenas i samverkan med världs-
baptisternas kvinnor. Ett uppdrag är att 
stötta kvinnor i Östeuropa som upplever 
Guds kallelse till tjänst. Där är det ännu 
en sträcka kvar tills en kvinna kan kalla 
sig pastor. En av dessa kvinnor, som är 
verksam som bibellärare i Sofias första 
baptistförsamling, höll en lysande pre-
dikan som kongressens enda kvinnliga 
predikant av sex möjliga. 

Det är fortfarande så att kvinnor be-

höver stötta varandra i ett obetvingligt 
systerskap för att nå jämlikhet. Det är 
fortfarande så att kvinnor behöver kliva 
fram och ta plats bland män för att nå 
jämlikhet. Och män behöver backa en 
aning. Ett bra stöd är vänskap, tänker 
jag. Därför är nätverkandet mellan kvin-
nor i tjänst viktigt. Och det är lärorikt 
för oss alla att för ett ögonblick kliva in 
i andra världar. 

Nu är det snart två år sedan Kyrkornas 
världsråd möttes till generalförsamling 
i Busan, Nordkorea. Ett ekumeniskt 
äventyr som bland annat innehöll en 
tågresa och vistelse i Seoul. Jag vet inte 
om det var för att hitta någon praktisk 
modell för att dela upp kristenheten i 
olika tågvagnar, kyrkor och boenden; 
men under resan blev vi indelade i våra 
kyrkofamiljer, vilket för min del innebar 
baptistgemenskapen. Mina två rums-
kamrater kom från Östtimor och Fili-
pinerna. Båda länderna ligger i Asien, 
men gränsar till Oceanien. I en rapport 
från UD om mänskliga rättigheter i Öst-
timor 2013 står att läsa att flickor och 
kvinnor ofta är utsatta för diskrimine-
rande lagstiftning eller behandling från 

förskoleåldern och att våld mot kvinnor 
i hemmet är ett vanligt problem. 2/3 av 
kvinnorna är analfabeter. Lönen är en 
åttondel av mannens. 40 % av alla rap-
porterade brott relaterar till kvinnomiss-
handel. 

Ett annat land jag varit nyfiken på i Oce-
anien är Tuvalu, som bland annat har ett 
mandat i Kyrkornas världsråds central-
kommitté. Av de cirka 12 000 invånarna 
är 97  % protestatiskt kristna. Namnet 
Tuvalu betyder ”grupp om åtta” och 
hänvisar till de egentligen nio korallöar 
och atoller som tillsammans utgör lan-
det. Där lever befolkningen under hotet 
brist av vatten och för mycket vatten. 
Brist på dricksvatten och sannolikt kom-
mer Tuvalu att försvinna i havet genom 
klimatförändringarna. 

I mitt hörn av världen är det viktigt med 
genderbalans. För någon annan kvinna 
är önskan att marken under henne ska 
finnas kvar. Ytterligare någon hoppas 
orka bära hem veden ännu en dag. Jag 
vet att min syster i Bulgarien längtar ef-
ter att benämnas som det hon är; pastor. 
För någon är en bra dag en dag utan slag. 
Jag vet inte om den kvinna jag log emot i 
Burma för flera år sedan, innan floderna, 
lever eller om hon vilar på havets botten. 

Villkoren för jordens systrar är så olika. 
Gud, förbarma dig och led oss till rätt-
visa, fred och jämlikhet.

Systerskap
i världsvid gemenskap

”I mitt hörn av världen är 
det viktigt med gender-
balans. För någon annan 
kvinna är önskan att mar-
ken under henne ska finnas 
kvar.”
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i n t e r vJ u n

– Den världsvida kyrkan, finns den,  und-
rar Hilda Lind. Den syns ju inte, men den 
är ändå överallt: det är den världsvida 
gemenskapen i Ande och bön. Kvinnor i 
den världsvida kyrkan, vad finns det för 
sammanfattande ord? Kanske är det ”ge-
menskap” och ”att utbyta erfarenheter”.

– Kyrkan är inte en enda. Vi ser från vårt 
eget perspektiv, vi är del av något vi ser 
här hemma, av det som finns just här. 
Jag har fått förmånen att leva, bo och 
arbeta i andra kulturer, möta människor 
som lever under helt andra förhållan-
den än vi är vana vid och tar för natur-
ligt. Utomlands ser det olika ut: att gå 
i kyrkan, att delta i gudstjänster, allt är 
så annorlunda, inte alls som den luther-
ska gudstjänsten jag är van vid. Men jag 
upplever spännvidden! Vi får ta del, vi 
är tillhöriga och vi har en gemenskap i 
tro. Vid dopet blir den som döps inte en-
dast medlem av den lokala församlingen, 
utan blir en levande del av en oändligt 
stor församling av troende – det är fak-
tiskt den största internationalen!

– Jag deltar utomlands i gudstjänster 
med främmande riter och på främmande 
språk som jag inte förstår. Kvinnor, män 
och barn är klädda annorlunda, beter 

sig annorlunda. Allt kan tyckas annor-
lunda, men där finns annat som kom-
mer till mig och som jag känner och för-
står: Andens närvaro, glädjen i sångerna, 
gemenskapen i bön, nattvardens språk. 
Smärtan slår då till med full styrka då 
några samfund och kyrkor menar att jag 
inte får vara med vid nattvardsbordet, 
och blottar därmed en tydlig spricka i 
gemenskapen. Jag har fått höra: ”Du får 
inte vara med!” när allt är gemensamt. 
Slaget träffar hårt och gör fysiskt ont i 
hela kroppen. 

– I alla församlingar och kyrkor är kvin-
norna i majoritet, och hos dem har jag 
fått uppleva stark värme och gemenskap. 
Vi delar detta, att vara kvinna, även om 
vi har olika levnadsförhållanden. Kvin-
nogrupper överallt förmedlar så mycket 
livsglädje och delar frikostigt med sig. I 
mina minnen kommer Indiens kvinnor 
fram med sina paisa till Minsta Myn-
tets gemenskap. Paisa är ett mynt med 
mycket litet värde.

– Världsböndagen är för mig som för så 
många över hela jorden en rik och djup 
manifestation av kristen gemenskap. En 
kedja av böner, samma böner, samma 
sånger går över världen, binder oss sam-

man, bärs av kvinnor oavsett patriarkala 
strukturer. 

– I länder där kyrkor rivits ner och guds-
tjänstliv nästan tynat bort, har ändå 
”Babusjkor”/mormödrar fört budskapet 
vidare till barn och barnbarn. Man kan 
se det i deras ögon. Äldre kvinnor är ofta 
stöttepelare och kan bära mycket kun-
skap om livet och tron. 

– I Sydafrika mötte jag ”Mentor Mot-
hers” som arbetar med en framgångsrik 
pedagogisk metod där också Svenska 
kyrkans missions läkare i Kapstaden, 
Ingrid le Roux, spelar en drivande roll. 
I mitt minne ser jag framför mig en ung 
afrikansk kvinna som inför hundratalet 
andra unga kvinnor talar med makt så 
att alla lyssnar. Det handlar om utbild-
ning för mödrar om HIV/Aids. Utbild-
ningen har nu getts åt ett stort antal 
unga kvinnor som är anställda och går ut 
i byar och städer och för denna kunskap 
vidare. Bristen på kunskap har länge va-
rit monumental, och metoden anses ha 
stor del i att epidemin bromsats något. 
En kvinnas missionsgärning har betytt 
mycket för detta. Åtskilliga andra exem-
pel finns på vad ensamstående kvinn-
liga missionärer uträttat. Även kvinnor 

ett samtal med Hilda lind
DEN VärLDSVIDA KyrKAN

”Jag har fått höra: ’du får inte vara med!’ när allt är 
gemensamt. slaget träffar hårt och gör fysiskt ont i 
hela kroppen.” 
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utan avlönad missionstjänst har i alla 
tider arbetat i församlingen, med barn, 
kvinnogrupper och annat frivilligarbete, 
men under lång tid kallade inte Svenska 
kyrkans mission gift kvinna ”missionär”, 
utan ”missionärshustru”, även om hon 
arbetade lika hårt som sin man missio-
nären.

– Mission är kyrkans grundidentitet, ut-
maningen idag för Svenska kyrkan är att 

våga gå utanför de egna väggarna. Att 
våga leva i uppdraget, i vår mission. Vå-
gar vi förena oss med de drömmar och 
den längtan som finns hos de mest för-
tryckta?

Hilda Lind konstaterar också att den tid 
då kristendomen var starkast i Europa är 
en parentes i kyrkohistorien. Under mer 
än 1000 år var det i Asien och Nordaf-
rika som den kristna kyrkan hade star-

kast förankring. Forskare idag menar att 
långt in på det andra årtusendet levde 
majoriteten av de kristna utanför Eu-
ropa. Nu är vi tillbaka i den historiska 
bilden, där de livskraftiga och växande 
kyrkorna i hög grad finns utanför Euro-
pa. Historien berättar för oss varifrån vi 
kommer och vad vi bär med oss. 

ragnhild Greek

”mission är kyrkans grundidentitet, utmaningen 
idag för svenska kyrkan är att våga gå utanför de 
egna väggarna. att våga leva i uppdraget, i vår 
mission.”

Hilda Lind har mångårig erfarenhet 
bland annat som direktor för svenska 
kyrkans mission, ordförande för Förbun
det Kristen humanism och ordförande 
för Kvinnor i svenska kyrkan. hon var 
medförfattare till Stora boken om kristen 
tro, som kom 1993, och erhöll 2013 ste
fansmedaljen: 
”för sitt inbjudande och 
uthålliga arbete för 
mission, pedagogik, 
internationalisering 
och jämställdhet 
i svenska kyrkan.” 
numera pensionär 
bosatt i lund. 

mentor mothers minsta myntets Gemenskap världsböndagen
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På Facebook hittar man sidan Catholic 
Women Speak som administreras av Tina 
Beattie, professor i teologi vid Roehamp-
tons universitet utanför London. Sidan 
är knuten till ett nätverk med samma 
namn. Inför den andra delen av katol-
ska kyrkans biskopssynod om familjen i 
oktober 2015 ger man ut en bok med 
titeln Catholic Women Speak: Bringing 
Our Gifts to the Table med artiklar av 43 
katolska kvinnor från hela världen under 
ledning av Tina Beattie. Åtta veckor har 
det tagit för projektet att gå från idé till 
färdigt manuskript och boken ges ut av 
Paulist Press och lanseras i Rom 1 ok-
tober. 

Kvinnor börjar tränga in i Vatikanens 
mansdominerade värld och påverka den 
romerska mentaliteten när det gäller 
kvinnans roll i själva kyrkostrukturen. 
Som bekant tänker Rom i sekellånga 
perspektiv så några genomgripande 
förändringar förväntas inte. Samtidigt 
har kyrkans aktuella ledning visat på en 
handlingskraft av sällan skådat slag. Ka-
tolska institutioner i Rom har varit på-
tagligt aktiva med olika typer av möten 

i stort sett varje månad sedan början av 
2015. 

Ett av de största pådragen var en kon-
ferens på universitetet Antonianum 28 
april i år med rubriken ”Kvinnor i kyr-
kan, möjligheter för dialog och reflek-
tion”.

Det påvliga universitetet Antonia-
num med rektor Mary Melone tillsam-
mans med Chiles ambassadör till He-
liga Stolen, Mônica Jiménez de la Jara 
hade  inbjudit till konferensen. En viktig 
bakgrund till den här liksom till övriga 
konferenser om kvinnofrågor ligger i 
den lista på kvinnliga teologer från hela 
världen som Ulla Gudmundson, tidigare 
Sveriges ambassadör till Heliga Stolen, 
överlämnade till påven Franciskus vid 
sin avskedsaudiens hösten 2013. Listan 
hade sammanställts av Tina Beattie, Ulla 
Gudmundson och undertecknad och 
levde sitt eget liv under 2014. 

Mycket var unikt med det här sam-
mandraget. Mary Melone menade att 
vi måste hitta olika vägar till en fullö-
dig integration av kvinnorna i kyrkan. 

Samtidigt får vi inte se frågan som en-
bart funktionell utan det handlar om 
att kvinnor är kyrka. Kardinal Ravasi, 
påvliga kulturrådets chef, uppmuntrade 
deltagarna att inte fastna i historiska fak-
ta om underordning och förtryck utan 
att fokusera på förändringar. Vi måste ta 
oss an en grundläggande antropologisk 
fråga som handlar om identitet och re-
lationer, menade han. Hittills har detta 
tolkats utifrån en manlig grammatik. 
Historien har helt åsidosatt en kvinnlig 
tolkning av verkligheten och den måste 
nu få komma till tals. 

Det teologiska huvudanförandet hölls 
av Cettina Militello som undervisat i 
ecklesiologi med särskild tonvikt på en 
teologi om lekfolket, kvinnan och eku-
menik. Hon påpekade att alla religioner 
innehåller en ”religiös” motivering till 
kvinnlig underordning och att detta 
delvis fortfarande är allmängods. Därför 
måste all kvinnofientlighet avslöjas även 
det som finns i Bibeln. I stället ska vi be-
tona förbundet mellan Gud och männi-
skan, man och kvinna, liksom inbjudan 
till ett jämbördigt lärjungaskap uttryckt 

GåVOr tILL  
BrödsBrytELsENs BOrd

rApport Från KAtolsKA KonFerensen  
”Kvinnor i KyrKAn”. April 2015
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i bland annat Gal 3:28. Militello påpe-
kade att stereotypa uppfattningar om 
kvinnan levt kvar under hela 1900-talet 
i synnerhet grundat på begreppet ”kvin-
nans natur”. Här finns flera obearbetade 
frågor. I katolska kyrkan är kvinnan fort-
farande utesluten från liturgiska tjänster 
som kräver vigning. I det avseendet blev 
Troskongregationens instruktion Inter 
Insigniores 1976 förödande. Här under-
ströks den ikoniska principen, det vill 
säga att endast män kan representera 
Kristus. Johannes Paulus II erkände 
mäns och kvinnors jämbördighet på det 
mänskliga planet men vidhöll åtskillnad 
mellan könen för övrigt och förföll till 
ett stereotypt tänkande inte minst ge-
nom begreppet ”the feminine genius”. 
Militello betonade vikten av nya mod-
eller för ledarskap där kvinnors aukto-
ritet erkänns. Det är grundläggande att 
både män och kvinnor är fullvärdiga 
medlemmar i kyrkan genom dopet och 
eukaristin. 

Därefter följde en paneldebatt med in-
ledare från de fem kontinenterna under 
ledning av Flaminia Giovanelli som är 
undersekreterare i Påvliga Rådet för Jus-
titia et Pax. Det mest intressanta inlägget 
stod Carolina del Rio Mena från Chile 
för. Hon tog upp den traditionella ma-
chismo som genomsyrar både det sociala 
och kyrkliga livet. Machismo går hand 
i hand med den kvinnliga marianismo 
som betonat Jungfru Marias lydnad, un-
derkastelse under Guds vilja och hennes 
passivt lyssnande roll. Carolina del Rio 
anser att Marias moderskapsroll måste 

förändras till att betona Maria som vän, 
syster och lärjunge. Här har kvinnor ett 
särskilt teologiskt ansvarsområde. Hon 
menade att vi måste se över kvinnors 
roller, i synnerhet i kyrkan och därmed 
omformulera kyrkans symboliska bety-
delse. 

Gruppsamtalen under konferensen var 
uppdelade efter olika språk. Själv fram-
förde jag behovet av en ny teologisk 
antropologi där de mänskliga kvalite-
terna betonas och inte stereotypa roller. 
Vi bör bygga en teologisk antropologi 
på utsagan att vi är skapade till Guds 
avbild och likhet och därmed kallelsen 
att representera Gud i världen liksom på 
dopet där vi, man som kvinna, döps till 
Kristus och fullt ut representerar Kristus 
i kyrkan och världen. I detta samman-
hang tror jag att vi en gång för alla måste 
överge begreppet komplementaritet och 
istället använda oss av ”relationalitet”. I 
en vuxen relation måste varje part vara 
unik och fullvuxen som människa för att 
relationen ska fungera och detta oavsett 
vilket kön parterna har. Det handlar om 
personliga, individuella kvaliteter, och 
inte på förhand tillskrivna roller. 

Plenarsamlingens rekommendationer 
blev att ledarskaps- och beslutsfattande 
positioner i den romerska kurian inte 
är bundna till prästvigning och därför 
bör besättas av kvinnor omedelbart. Att 
verkliga strukturförändringar och inte 
bara finjusteringar måste till i själva in-
stitutionen. Att förändra mentaliteten 
och att det är viktigt att kvinnorna inte 

själva spelar med i ett underordningspa-
radigm; att kyrkan reviderar sin antro-
pologi, ecklesiologi och mariologi; att vi 
inte behöver en teologi om kvinnan utan 
en ny teologi om människan som kvin-
nor och män gör tillsammans; att präst-
ämbetet måste tänkas om. Att kyrkan 
måste se på mänskliga relationer ur ett 
horisontellt perspektiv och inte utifrån 
ett vertikalt hierarkiskt paradigm.

Och nu tar katolska kvinnor till orda, 
kvinnor från en rad olika bakgrunder 
och från hela världen. Vi har olika gå-
vor som vi bär fram till brödsbrytelsens 
bord. Boken Catholic Women Speak: 
Bringing Our Gifts to the Table är ett sätt 
att föra dialogen framåt och att möjlig-
göra förändringar. Vi talar med parrhe-
sia, öppenhet och frimodighet, som på-
ven Franciskus uppmanade biskoparna 
att göra i första delen av familjesynoden 
2014. Här presenteras grundstenar för 
en ny antropologi, talas om familj, äk-
tenskap, skilsmässa och sexualitet i vid 
bemärkelse, påtalas kvinnors fattigdom 
och diskriminering, och ges konkreta 
förslag på hur kvinnors röster verkligen 
kan bli hörda i kyrkan. Kvinnligt ledar-
skap saknas inte. Att föra bokprojektet i 
hamn på rekordtid är något som kräver 
en mångsidig kvinna som professor Tina 
Beattie. Påven Franciskus har många 
kvinnor som tillsammans med honom 
kan leda kyrkan framåt – med parrhesia!

madeleine Fredell op

santa maria in trastevere, rome  twelfth century mosaic facade. — at piazza di santa maria in trastevere. 
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Inger Lise Olsen, genushandläggare på 
Svenska kyrkan, tilldelades den 16 juni 
en medalj ur kung Carl XVI Gustafs hand, 
i samband med en ceremoni på Kungliga 
slottet i Stockholm. Det var en medalj av 
åttonde storlek som är den näst högsta 
av medaljer som delas ut. 
Men varför fick hon en medalj? 

– Det undrar jag också, säger Inger Lise 
Olsen och skrattar, men motiveringen 
som stod i brevet löd: ”För framstående 
insatser i kyrkolivet”. Jag och min familj 
är väldigt stolta och glada över det här 
erkännandet, men det är många fler än 
jag som lyfts fram genom det. Att jag 
tilldelas den här medaljen är en enorm 
inspiration för mig, för kyrkokansliet, 
alla jag jobbar med, och för Svenska kyr-
kan. Det är bevis på frukten av 25 års 
hårt arbete som visar att Svenska kyrkan 
gjort rätt som investerat i genusfrågorna.

– När det blev offentligt att jag fått 
medaljen fick jag massor av hälsningar 
och gratulationer, bland annat från ärke-
biskop Antjé Jackélen och Svenska kyr-
kans generalsekreterare Helen Ottosson 
Lovén, men framför allt från kollegor, 
vänner och grannar. Jag blev också in-
tervjuad av kristen press, i Sverige men 
också i Norge där jag även blev inter-
vjuad av radio. Min mamma var så stolt. 

Inger Lise Olsen kommer ursprungligen 
från Norge men har bott större del av sitt 
liv i Sverige och har jobbat sedan 1990 på 
Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Arbete 
har förändrats genom åren men fokus 
har hela tiden legat på genusfrågorna.

– Jag har blivit mera av en byråkrat 
än en folkbildare, men det beror på att 
frågorna nu fått en självklar plats inom 
kyrkan. Under de här 25 åren har jag sett 
hur det spridit sig in i de andra avdel-
ningarna, till exempel den internationel-
la, där man nu har sin egen genusexpert. 
Vi har arbetet målmedvetet med stiften, 
med möten flera gånger per år, och idag 
kan man se att genusfrågorna både blivit 
mainstream och att det finns spetskom-
petens inom kyrkan, och båda behövs. 
Det jag saknar är den stora folkrörelsen 
kring dessa frågor. 

Det var biskop Claes-Bertil Ytterberg 
som först kallade Inger Lise för riksfe-
minst, ett epitet som hängt kvar och som 
Inger Lise uppskattar mycket.

– Det var en gång vi möttes i Växjö 
och biskopen hälsade och sa: ”Hur står 
det till med riksfeministen?” Jag tog det 
till mig, det sades på ett uppskattande 
och uppmuntrande sätt. 

Vad upplever riksfeministen som något 
av det viktigaste i sitt uppdrag?
– För det första, säger Inger Lise Ol-
sen, att vi ska glädjas över att det finns 
så många kvinnor på olika positioner 
i kyrka och samhälle idag, men också 
att vi måste avslöja myten om det jäm-

Hur känns det att vara riksfeminist?

inger lise olsen, genushandläggare 
på svenska Kyrkan tog emot medalj av 
kungen i år.

intervJu med inger lise Olsen
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ställda Sverige. Statistiskt sett är inte 
makten mellan män och kvinnor för-
delat rättvist, det gäller även i kyrkan. 
För det tredje måste vi tala om våldet. 
Jag är stolt över att vi har kunnat bryta 
tystnaden kring våldet, särskilt det som 
kvinnor utsätts för men också män. Vi 
accepterar inte våldet längre därför kan 
vi tala öppet om det.

Kyrkornas Världsråds årtionde Kyrkor 
i solidaritet med kvinnor (1986-1996) 
startade en process i Sverige som Inger 
Lise Olsen har varit med i från början. 
I samband med det påbörjade Svenska 
kyrkan sitt arbete med att förebygga och 
bemöta sexuella övergrepp i kyrkan. Ett 
arbete har byggts upp i alla stift där man 
talar tydligt om makt, kön, övergrepp 
och sexualitet. Det handlar om att se 
över stukturer och organisationen. Målet 
är att skapa trygga mötesplatser.

– I våra kyrkor och samfund måste vi 
få vara hela människor, säger Inger Lise 
Olsen med eftertryck, alla måste kunna 
vara med och dela med sig av vad det 
är att vara hel människa. Här har kyrkor 
och samfund mycket att göra upp med. 

Sedan 1990-talet har Inger Lise Olsen 
arbetet med det levda livets teologi – att 

tala sant om livet, att förhålla sig till livet 
som det är, att tala om ”vi” istället för 
”dem”.

– Vi måste kunna tala om aborter, 
skilsmässor, sjukdom, självmord, psy-
kisk ohälsa etc. Det finns så många obe-
rättade och nedtryckta berättelser, säger 
hon. Vi måste omforma våra ritualer för 
att inge hopp, vi behöver bekräftande ri-
ter och symbolhandlingar. 

– Jag har jobbat mycket med berät-
telser , framför allt med kvinnor. I en 
grupp på 25 personer så har du allt det 
med som jag räknade upp tidigare, det 
finns representerat i gruppen. Vi måste 
våga tala öppet om det. 
 
Men tiaran då, fick hon den av drott-
ningen? Nej, hon fick den av några kol-
legor, men hon fick träffa drottningen.

– Jag tackade drottning Silvia för att 
hon är en viktig förebild i arbete framför 
allt för utsatta barn. Vi pratade en stund 
om mitt arbete och hennes engagemang. 
Kungen var avslappnad, lugn och glad, 
han berättade att han tycker om att dela 
ut dessa medaljer till människor som 
gjort viktiga insatser för Sverige. Men 
mest var de båda uppfyllda av barnbar-
nen och prinsbröllopet, säger Inger Lise 
Olsen. 

Foto: h
enrik G

arlöv/Kungahuset

De som tilldelades medaljer för förtjänst-
fulla insatser i Sverige vid det här tillfäl-
let kom från näringslivet, universitetet, 
olika kulturinstutioner och kyrkan. Även 
Tomas Sjödin och Peter Halldorf, båda 
från Pingströrelsen, tilldelades medaljer 
vid samma tillfälle. 

– När inbjudan till ceremonin kom stod 
det ”klädsel: svart kostym”, ingenting 
om vad kvinnorna skulle ha på sig. Ty-
piskt va! Det var cirka 30 personer som 
fick medalj, en tredjedel var kvinnor. 
Prisutdelningen tog ungefär 20 minu-
ter sedan var det 30 minuters mingel. 
Om man ville fick man därefter gå på en 
rundtur i slottet.

– Vi fick ta med oss en person var 
till ceremonin och jag tog med mig min 
man Stanley Rydell som är präst i Svens-
ka kyrkan. 

– Det var mycket hysch-hysch före 
prisutdelningen, man fick inget säga 
något om medaljen förrän det offentlig-
gjordes den 6 juni. Jag hade förstås hun-
nit berätta det för några, hur ska man 
kunna veta? Nästa gång jag får medalj, 
då vet jag hur jag ska göra, skrattar Inger 
Lise Olsen.

Annika damirjian

”Att jag tilldelas den här medaljen är en enorm inspiration för mig, för 
kyrkokansliet, alla jag jobbar med, och för Svenska kyrkan. Det är be-
vis på frukten av 25 års hårt arbete som visar att Svenska kyrkan gjort 
rätt som investerat i genusfrågorna.”
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Det var med förväntan som vi åkte på 
denna konferens i Finland. Vi blev mötta 
vid flygplatsen i Helsingfors och kom se-
dan till lägergården Kirkkonummi utan 
för Helsingfors. En helt fantastisk läger-
gård med alla bekvämligheter. Program-
met var upplagt på ett mycket intressant 
sätt både andligt och hur vi skall vara 
rädda om den underbara skapelse vår 
Herre har gett oss att njuta av: vatten, 
klimat och natur. De olika föredragen, 
med temat ”In Deeper Waters”, innebar 
så mycket både kroppsligt och andligt. 

Vi fick också förmånen att arbeta i olika 
grupper och lära känna varandra. Vi var 
deltagare från Norge, Tyskland, Polen, 
Estland, Ryssland och Finland, länder 
runt Östersjön. Från olika trossamfund 
med olika bakgrunder men ett gemen-
samt – vår tro på Jesus och att dela guds-
ordet med varandra och andra. Föreläs-
ningarna var djupa och innerliga med 
det centrala temat. Samtalen konstruk-
tiva och givande och tagande. Det första 
vi gjorde tillsammans var att rita och be-
rätta för varandra om de länder vi kom 
från, om våra kyrkor och hur vi arbetar 
med olika kvinnogrupper idag i olika 
sammanhang, och våra förhoppningar 
och visioner i framtiden för vårt arbete.

Morgonbönerna delades mellan de olika 
länderna och Sverige hade den första 
morgonbönen där Walla Carlsson på ett 
mycket inspirerande sätt tog oss med i 
liknelsen om Jesus och kvinnan vid Sy-
kars brunn och förmånen om att vara 
vid vattnet och vid Jesu källa. Birgitta 
Thörn sjöng några sånger med sin ljuva 
stämma. Denna morgon fick vi lyssna 
till en föreläsning om vatten: vatten 
finns överallt, även där vi inte kan se vat-
ten så finns det där i luften vi andas och 
det förändrar sig vid olika väderleksför-
hållanden och utan vatten är det väl bara 
att konstatera att allt skulle dö, vi och 
hela Guds skapelse skulle vissna och dö. 
Vatten är livsviktigt för allt och alla.

Efter denna intressanta föreläsning tog 
nästa vid som handlade om vårt klimat 
och dess förändringar. Några frågor vi 
fick med oss var: Är klimatet i Guds 

hand? Är det vårt ansvar? Är klimatets 
förändring en konsekvens av våra syn-
der? Vad skall hända hos människor för 
att de skall tänka om och spara på vår 
energikonsumtion? Ska kyrkan tala om 
klimatförändringar?

På eftermiddagen hade vi ett bibel-
studium, som var så enkelt men så djupt 
och som gav oss alla så mycket till vår 
andliga själ, om kvinnan Hagar i 1 Mos 
21:8–21. Mina tankar från detta enkla 
djupa bibelstudium som var så talande 
kommer alltid att följa mig. 

Så var det då dags för denna omtalade 
finska bastu som ska vara så speciell, det 
tillhör ju faktiskt ett måste – in i bastun 
– ut i den kalla sjön. Oj, oj, det var glada 
tillrop i vattnet men det räckte inte med 
en gång ut i det 14-gradiga vattnet utan 
tre gånger skulle det vara. Det var kallt 
men faktiskt riktigt skönt efteråt.

En oförglömlig vandring i ett naturre-
servat med drömmar och tankar under 
tystnad. Att luta sig mot ett träd eller 
halvligga mot en sten och känna vinden, 
solens sken och tonerna från vatten. Att 
komma till ett djupare djup med Jesus i 
den fantastiska skapelsen. Vi har svårt att 
tänka oss ett nytt sätt att leva på, men vi 
kan förändra oss i ett nytt sätt att tänka 
på. Vi kan alla göra det! Och det var vad 
vi fick ägna oss åt efter att vi kom hem 
från en dag i denna vackra nationalpark, 
att skriva ned vad vi kan göra. Något kan 

ju vara:
Ekologisk hållbarhet: Att långsiktigt be-
vara vattnens, jordens och ekosystemens 
produktionsförmåga och att minska på-
verkan på naturen och människans hälsa 
till vad de ”klarar av”.
Social hållbarhet: Att bygga ett långsik-
tigt, stabilt och dynamiskt samhälle där 
grundläggande mänskliga behov tillgo-
doses.
Ekonomisk hållbarhet: Att hushålla med 
mänskliga och materiella resurser på 
lång sikt. Att uppmuntra varandra om 
klimatkrisen och hur vi skall vara rädda 
om miljön.

Vid ett besök på Pokrova Ortodox Cen-
ter mötte vi en man som berättade så 
gott och innerligt om hur de arbetar och 
ber tillsammans med andra och hur de 
också tar emot och delar måltider med 
människor som kommer för att ta del i 
gott arbete i skapelsen och av skapelsen. 

Kvällen avslutade vi med en trevlig fest-
kväll i god samvaro. Söndagsmorgonen 
avslutade vi med en andakt och därefter 
skildes våra vägar tillbaka till våra olika 
länder i förhoppning att vi skall ses igen 
nästa år i Tyskland. För oss som var del-
tagare var dessa goda och innehållsrika 
konferensdagar där vi lärde oss mycket 
och fick nya vänner.

Birgitta thörn och Walla carlsson

BALtIC sEA NEIGHBOrHOOd mEEtING
”in deeper Waters”, i Finland 20-24 maj 2015

r A p p o r t  F r å n  Ko n F e r e n s
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Fem frågor till Karin Nordin, delta-
gare på Kristen & kvinnas nordiska 
kvinnokonferens på Sjöviks folk-
högskola, 6-9 augusti, i Folkärna, 
Dalarna:

Varför åkte du på konferensen?
Jag åkte på konferensen främst av sociala 
skäl och för att få intellektuell stimulans. 
Det bästa med dagarna på Sjövik var det 
jag hade önskat mig – att få träffa gamla 
och nya bekanta – naturliga, öppna, 
trevliga och engagerade kvinnor.

Vad var det bästa med dagarna på 
Sjövik?
Vädret var underbart så Sjövik visade sig 
från sin bästa sida. Vi kunde ofta sitta 
ute och många tog, liksom jag, ett dopp 
om dagen i sjön.

Temat var ”Jämställd inför Gud – en 
utmaning att värna om sin syster”, 
var det ett bra tema?
Angående temat så tycker jag nog att 
programinnehållet som helhet avspeg-
las i temat för dagarna. Det var föreläs-
ningar som handlade både om den första 
delen och om den senare. Av de valbara 
aktiviteterna valde jag att delta i grup-
pen: Thursdays in Black-kampanjen 

med Olga Tshiwewe Kangaj från Kyrk-
ornas Världsråd  och  Eva-Maria Munck 
från Sveriges kristna råd. Informationen 
i föreläsningen tidigare på dagen och de 
fördjupade samtalen där kvinnor  från 
de nordiska länderna bidrog med idéer 
som Olga tacksamt tog emot, tycker jag 
var det mest givande under konferensen. 
Jag tycker att initiativet från Kyrkornas 
Världsråd är positivt och att det är gläd-

NOrdIsKA KVINNOKONfErENsEN
kristen & kvinna, sjövik, 6–9 augusti 2015

jande att Svenska kyrkan, Equmenia-
kyrkan  och Sveriges Kristna Råd har 
tagit på sig ansvaret för kampanjen i 
Sverige.

Vilken är den största utmaningen 
för jämställdheten tycker du?
Den största utmaningen för jämställdhe-
ten tycker jag är att inte ”tappa sugen” 
och förringa det arbete som andra – 
kvinnor och män – har gjort och fort-
farande gör för att fortsätta arbetet för 
jämställdhet både i Sverige och i andra 
delar av världen. Ett talesätt, som jag 
skrev ner i annat sammanhang, tycker 
jag passar in här. Det är det motto de 
unga Karen-kvinnorna i Thailand har: 
“If you want to walk fast, walk alone: If 
you want to walk far, walk together”.

Lärde du dig något nytt?
Morgonbönerna och aftonbönerna, som 
olika kvinnor svarade för, inbjöd både 
till skratt och till eftertanke. Andra da-
gen valde jag aktiviteten ”Nyfiken på 
yoga”. Det blev till en meditations, el-
ler kanske till och med bönestund, för 
många av oss i gruppen, samtidigt som 
vi fick mjuka upp våra muskler.

Annika damirjian

Karin nordin, deltagare på konferensen.
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Två framstående kulturpersoner 
från Nya Zeeland är författaren 
Janet Frame och filmregissören Jane 
Campion. De har båda förmågan att 
levandegöra människoöden så att vi 
ser dem som nästan osynliggjorts, 
som förstummats, förminskats och 
skuldbelagts. Janet Frames böcker 
och Jane Campions filmer förmedlar 
klarsyn och medkänsla.

JAnet FrAme 
Janet Frame (1924–2004) kom från ett 
enkelt hem, som präglades av en kultur 
av berättelser, litteratur och kärlek till 
naturen. Hennes skrivtalang uppmärk-
sammades tidigt, men ansågs inte vara av 
något framtida värde: Skriva är väl inget 
jobb, särskilt inte för en kvinna, fick hon 
höra. Hon uttrycker i sin självbiografi: 
”De tror jag ska bli lärare, men jag ska 
bli poet”. Som barn visade hon på en 
särpräglad personlighet, svår att förstå 
sig på. Hennes uppväxt präglades av flera 
familjetragedier, och av tvånget att utbil-
da sig till lärare. Hon såg sig tvingad att 
acceptera omgivningens bedömning av 
henne, att hon var mentalt störd. Något 
var fel på henne. Hon fick 1947 felaktigt 
diagnosen schizofreni och blev inlagd 

på mentalsjukhus där hon behandlades 
med grymma behandlingsmetoder. Un-
der åtta år på olika psykiatriska kliniker 
utsattes hon för hundratals elchockbe-
handlingar och var nära att bli loboto-
merad.
 
Helt obegripligt då, att hon kunde skapa 
och skriva noveller. Hennes första no-
vellsamling Lagunen och andra berättel-
ser publicerades 1951 och fick ett presti-
gefyllt litteraturpris, vilket läkaren läste 
om i tidningen, och lobotomiingreppet 
avvärjdes. Janet Frame fick efter läkares 
ord på att hon inte led av schizofreni 
styrka och inspiration att skriva av sig 
sina inre mardrömmar och plågor, och 
skrev då Ansikten i vatten. 

Hon återvände till samhället, men inte 
till det samhälle som hade dömt ut hen-
ne som misslyckad. Hon sökte och fick 
gemenskap med andra skribenter, och 
siktade mot att bli en erkänd författare. 
Hon lämnade Nya Zeeland och återvän-
de inte förrän efter sju år – då som er-
känd och prisad författare, som förärats 
många utmärkelser.

Sammanlagt författade Janet Frame elva 
romaner, fem samlade berättelser, en 

samlingsvolym med poesi och en bok 
för barn. När hon var i sextioårsåldern 
producerade hon den självbiografiska 
trilogin som låg till grund för filmen En 
ängel vid mitt bord, med Jane Campion 
som regissör. Filmen kom 1990.

Bibliografi, i urval:
1979 – Bodde alltid i Maniototo, över-
sättning: Carin Svensson 
1982 – Ansikten i vattnet, översättning: 
Annika Preis 
1982 – Till landet Är, översättning: Ma-
ria Ekman 
1984 – En ängel vid mitt bord, översätt-
ning: Annika Preis 
1985 – Sändebud från spegelstaden, över-
sättning: Maria Ekman
2010 – Mot ännu en sommar, översätt-
ning: Rebecca Alsberg

OCEANIEN
Oceanien är en världsdel som består av 
Australien, Nya Zeeland, Nya Guinea 
samt öar och ögrupper i Stilla havet med 
undantag för öar längs Asiens och Ame-
rikas kuster. Oceaniens ö-områden delas 
in i Melanesien, Mikronesien och Po-
lynesien. Ö-områdena kallades tidigare 
för Söderhavsöarna. Oceanien är den till 
ytan minsta världsdelen. 

Australien, med sina drygt 22 miljoner 
invånare, har ingen officiell statsreli-
gion. I en undersökning 2011 räknade 
sig 61,1 procent som kristna varav 25,3 
procent som katoliker och 17,1 procent 
som anglikaner. 22,3 procent ansågs inte 
ha någon religion alls. Den snabbast väx-
ande och näst största religionen i Aus-
tralien är buddhism, följt av islam och 

Inflytelserika kvinnor och kulturpersonligheter  
från Nya Zeeland

Janet Frame
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hinduism. Totalt bekände sig knappt 7,2 
procent till icke kristna religioner. Om-
kring 64 000 är Jehovas vittnen (2009). 
Undersökningar har visat på Australien 
som ett av de minst religiösa länderna i 
världen.

Nya Zeeland har 4,4 miljoner invånare. 
Omkring tre miljoner bor på Nordön, 
och 70 % av befolkningen är av euro-
peisk börd. De flesta av de europeiska 
nyzeeländarna är av brittisk, irländsk el-
ler nederländsk börd. Maorier utgör den 
andra största etniska gruppen, och om-
fattar 14,7 % av befolkningen. 6,6 % av 
befolkningen är asiater och 6,5 % från 

JAne chAmpion

Filmregissören Jane Campions filmer 
sätter fokus på kvinnors kamp för själv-
klar mänsklig behandling, kvinnor som 
vill bemötas som de fullvärdiga männis-
kor de är, och själva innerst inne vet att 
de är.

Jane Campion föddes 1954 i Welling-
ton, Nya Zeeland, och bor nu i Sydney, 
Australien. Hon har akademisk utbild-
ning, antropologi, och utbildning i må-
larkonst. På 1980-talet började hon göra 
kortfilmer, och vann många priser för 
dessa. Jane Campion har banat väg för 
andra modiga kvinnliga filmregissörer 

som tar plats i den mycket mansdomi-
nerade filmskapareliten. Påfallande är att 
Jane Campions filmer är djupt mänsk-
liga och medkännande, och öppnar nya 
dörrar för engagemang. Hon porträtte-
rar starka och modiga kvinnor, ofta be-
traktade nedlåtande av samhället, men 
med en själsstyrka som ger dem förmåga 
att resa sig från omgivningens råsopar. 

Kritikerrosad och prisbelönt blev En äng-
el vid mitt bord, Jane Campions genom-
brott som filmregissör. Jane Campion 
vann sju prestigefyllda priser med denna 
film, bland andra Venedigs Silverlejon, 
priser i Toronto och Berlin, samt Guld-
palmen – som första kvinnliga regissör.

Filmen, med manus av Laura Jones, 
bygger på den självbiografiska bokserien 
av Janet Frame. Det är en film om utan-
förskap: om en begåvad men känslomäs-
sigt isolerad flicka, oförstådd och utstött 
från tidig skoltid. Filmen är en stark be-
rättelse om ”den fula fattiga flickan med 
illrött hår” som blir Nya Zeelands mest 
berömda författare. 

Jane Campion har gjort en mycket 
finstämd film. Janet Frames konstnär-
skap får stå tillbaka för henne som per-
son, att den bygger på en självbiografi är 
mycket tydligt i det att den konsekvent 
förmedlar Janet Frames syn på om-

världen, inte omvärldens syn på Janet 
Frame. Campion undviker skickligt de 
uppenbara melodramfällorna, filmen 
är helt igenom osentimental och man 
får aldrig som åskådare intrycket att det 
man tittar på är en historia om revansch, 
även om det till viss del faktiskt är en 
sådan. Filmen engagerar starkt, och för-
mår visa att denna mycket säregna per-
sons bekymmer egentligen är ganska 
allmänmänskliga. Hur förhåller man sig 
till en oförstående omvärld? Hur lär man 
sig leva med sin egen särart? Janet Frame 
blir filmen igenom utsatt, och låter sig 
utsättas, för hiskliga övergrepp. Ändå är 
det inte upprättelse som är det centrala 
temat, utan snarare att komma till rätta.

Filmografi, i urval:
1990 En ängel vid mitt bord
1993 Pianot
1996 Porträtt av en dam (bygger på bo-
ken av Henry James) med Nicole Kid-
man i huvudrollen.
2013 Top of the lake, TV-serie om 13 av-
snitt, samregi med Gerard Lee
 
(Ovanstående texter bygger på faktabe-
skrivningar från Wikipedia) 

ragnhild Greek

andra öar i Oceanien. Kristendom är hu-
vudreligionen på Nya Zeeland, även om 
nära 30 % av befolkningen inte bekän-
ner sig till någon religion. De flesta krist-
na är anglikaner (24 %), presbyterianer 
(18 %), katoliker (15 %) och metodister 
(5 %). Det finns också ett antal baptis-
ter (2 %), pingstvänner och mormoner 
(2 %). Den nyzeeländska kyrkan ratana 
är vanlig främst hos maorierna. Mino-
ritetsreligioner inkluderar hinduism, 
buddhism och islam. Organisationen 
Islam i Nya Zeeland organiserar 36 000 
muslimer i Nya Zeeland

Nya Guinea är en ö belägen norr om Aus-

tralien. Den är med en area på 785 000 
km² världens näst största ö (borträknat 
Australien som räknas som en konti-
nent). Öns västra del tillhör Indonesien 
och öns östra del utgör stora delar av Pa-
pua Nya Guinea. Ungefär en tredjedel av 
landets befolkning bekänner sig till olika 
inhemska religioner. Majoriteten av be-
folkningen är medlemmar i kristna kyr-
kor, men många kombinerar den kristna 
tron med andra religiösa inriktningar. 
Ungefär en tredjedel av de kristna är 
katoliker, medan resten är protestanter, 
sjundedagsadventister eller annat.

(Källa: Wikipedia)

Jane champion
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Den goda viljan 
Kvinnliga missionärer och koloniala mö
ten i tunisien och västra Jämtland
Av catarina lundström, nordic Academic 
press, 2015

Titeln på boken väcker intresse och frå-
gor. Vilka jämförelser kan man göra mel-
lan dessa två vitt skilda arbetsområden?  
Den sammanbindande länken är att 
missionsorganisationen Kvinnliga Mis-
sions Arbetare (KMA) arbetade där. 

KMA bildades 1894 och var då en av 
flera missionsorganisationer som leddes 
av kvinnor och sände ut kvinnor för att 
arbeta bland kvinnor och barn. Initiati-
vet till KMA kom från Fredda Hammar 
(1847–1927) som var lärare och före-
ståndare för en av Stockholms privat-
skolor. Hennes religiösa bas var KFUK 
och tillsammans med några av dess le-
dare beslöt de att starta en egen förening 
för kvinnor som ville verka för mission. 
Verksamheten syftade enligt stadgarna 
till ”Guds rikes utbredning genom kvin-
nans arbete för kvinnan”. ”KMA var en 
chans för kvinnor att komma ut. Man 
har upplevt en kallelse och det var en väg 
ut. Sen fick kvinnorna också en position 

som man inte hade hemma i Sverige; att 
förkunna Guds ord och att agera själv-
ständigt i offentligheten.”

KMA fick aldrig en stor medlemskår; ef-
ter 10 år 1000 medlemmar och 1962 
drygt 2000, men verksamheten hade 
ändå en imponerande omfattning som 
bestod av evangelisk förkunnelse och so-
cialt arbete. Redan 1896 sändes de för-
sta två missionärerna till Indien och till 
Kina. KMA kom att arbeta på ett tiotal 
fält i världen; t.ex. Kongo, Mongoliet, 
Nordafrika, Tibet, Armenien, Israel och 
Gammalsvenskby i Ukraina. Detta sked-
de ofta i samverkan med andra missions-
organisationer. I boken finns exempel på 
livslånga insatser efter gedigna förbere-
delser, inte minst inom språkområdet.

Föreningen hade också ett eget bokför-
lag och en egen tidning När och Fjärr-
ran. Böcker och skrifter spreds över lan-
det via 150 bokstationer som utgjorde 
KMAs lokalgrupper. De var också en 
viktig stomme för den inre verksamhe-
ten av förbön och insamling. 

När Catarina Lundström ger sig i kast 

med ämnet att skildra kvinnliga missio-
närers möten med människor i Tunisien 
och i västra Jämtland gör hon det med 
en viss skeptisk inställning till missionen 
och dess aktörer. Hon erkänner att hon 
som många andra bär på fördomar och 
schablonbilder av kvinnliga missionärer. 
Men hon är också beredd att som ”his-
toriker bidra till att ändra förståelsen av 

upprättelse för dåtidens missionärer

Tiga kan jag inte – Alma och armenierna
Av Janne carlsson, Artos förlag 2014

I år, 2015, är det ett hundra år sedan 
folkmordet på armenier, syrier, greker 
och andra kristna minoritetsgrupper 
i dåvarande Turkiet. Under året har 
det uppmärksammats på många olika 
sätt, men det är fortfarande ett känsligt 
ämne, framför allt på grund av att nuva-
rande Turkiet inte erkänner övergreppet. 
Det är också svårt att glömma eftersom 
folkmordet var ett ovanligt brutalt och 
omänskligt övergrepp på hela folkgrup-
per. Alma Johansson var där och kan be-
rätta. Det är en plågsam men nödvändig 
läsning.

Alma Johansson var en ung kvinna som 
åkte ut som missionär till Turkiet 1902, 
21 år gammal. Hon var utskickad av 
missionsorganisationen KMA, Kvinn-
liga Missionsarbetare. Det var de arme-
niska barnen hon ömmade för och hon 
blev placerad i olika barnhem, men fick 
många fler uppgifter än det på sitt bord, 
bland annat utbildade hon sig till barn-
morska och fick många gånger fungera 
som läkare. 

Boken om Alma Johansson är skriven 
delvis som en roman om hennes liv och 
verk, och en historisk överblick med de 
politiska hädelserna i centrum. De bio-
grafiska texterna om Alma är hämtade 

från hennes många brev, artiklar och 
böcker hon själv skrev under sin långa 
levnad. Eftersom historien kring det ar-
meniska folkmordet inte är särskilt känt 
för den stora allmänheten är det en bra 
strategi att varva Almas berättelse med 
fakta och historik. Det ger en lärorik re-
lief till Almas upplevelser och erfarenhe-
ter. Hon är ett ögonvittne av första klass. 
Hon var där och såg grymheterna med 
sina egna ögon och hon hämtade sig ald-
rig riktigt efter det även om hon fortsatte 
att arbete bland armenierna ända fram 
till 1941, framför allt i olika flyktinglä-
ger. I över 60 år var hon i det armeniska 
folkets tjänst. Inte undra på att hon än 
idag hyllas av dem som en hjältinna. 

om folkmordet på armenier 1915
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det gemensamma arvet av bilder och be-
rättelser”.

KMA-kvinnorna hade en lång tid av när-
varo i ett Tunisien som förändrades ra-
dikalt under 1900-talet. Uppdraget var 
både att bedriva evangelisatoriskt och 
socialt arbete. Men syftet var inte att 
grunda en ny kyrka eller bygga försam-
ling utan att i det muslimska samhället 
skapa kontakter i synnerhet med kvin-
nor, barn och ungdomar. Ett barnhem 
och en förskola blev basen för verksam-
heten. Genom hembesök skapades ett 
stort nätverk och gav kännedom om fol-
kets levnadsvillkor. Det handlade ibland 
om regelrätt sjukvård och barnavård. 
Det är dessa möten med ”den andra” 
som Catarina Lundström har studerat. 
Hur mycket av dominans och hierarki 
fanns i missionärernas möten med tu-
nisiska kvinnor?  Även om inledningsvis 
behovet av fostran och ändrad livsstil 
kunde märkas i mötet med kvinnorna 
i deras hem framträder alltmer en tyd-
lig förändring mot att kontakterna blev 
alltmer ömsesidiga. Att vilja väl och att 
möta den andre var en av KMA-kvin-
nornas utgångspunkter, enligt Catarina 
Lundström som villigt tillstår att hennes 

möten med KMA och dess kvinnor både 
har nyanserat och fördjupat bilden av 
missionen och de kristna samfunden.

Det kan tyckas märkligt att KMA 
kom att intressera sig för kontakt med 
de svenska samerna. Men Fredda Ha-
mar med ett sällskap av välutbildade 
och politiskt liberala kvinnor sökte sig 
till fjällvärlden för rekreation. Där väck-
tes deras intresse för samernas situation. 
Prinsparet Oscar och Ebba Bernadotte 
gjorde också missionsresor i den jämt-
ländska fjällvärlden under perioden om-
kring 1900. Ett gemensamt engagemang 
för fattiga och behövande samer tog sig 
uttryck i ett ålderdomshem för samer. 
Dottern Maria som blev en av KMA:s 
ledargestalter deltog i flera av dess resor 
som barn. Det gjorde också hennes lilla-
syster Elsa, sedermera gift Cedergren 
och initiativtagare till Sveriges Ekume-
niska Kvinnoråd, SEK. 

Också i KMAs arbete bland samerna tyck-
er sig Catarina Lundström se många ut-
tryck för respekt för den andre. ”Hierar-
kierna till trots verkar kvinnorna inom 
KMA inte ha gett uttryck för makt och 
dominans, snarare kan man finna en 
sorts ömsesidig respekt.”

även om engagemanget för arbetet i 
olika dela av världen och kulturer kan 
tyckas svåra att förena var det precis det 
som KMA lyckades med. Det skapades 
band mellan olika grupper av ”andra”. 
Inte minst vid nyårsmässorna i västra 
Jämtland. Här sammanförde KMA olika 
grupper av ”andra” där man 1935 talade 
om hur missionen skapade band mellan 
”fjällfolk”, ”armenier”, ”hedningar” och 
”muhammedaner”.

Catarina Lundström är historiker och har 
skrivit en väl genomarbetad bok grun-
dad på det rikliga material som KMA:s 
missionärer lämnat efter sig i rapporter, 
brev och i sin tidskrift När och Fjärran. 
Dessutom har hon intervjuat några sen-
tida missionärer och missionssekreterare 
från tiden innan KMA lades ner 2004. 
Boken inleds med en missions- och 
idéhistorisk exposé. Studien är ett gott 
exempel på hur stereotyp missionskritik 
kan vändas till lite nyväckt uppskattning 
av missionsinsatser. 

Birgitta larsson

Boken om Alma Johansson ger också en 
unik inblick i hur det var för unga, en-
samma, ogifta kvinnor att ge sig iväg i 
missionens tjänst till när och fjärran. Att 
hon inte var gift, och inte heller ämnade 
gifta sig, var helt obegripligt för folk 
både hemma och borta. Hon och hen-
nes kollegor hamnade ofta i pressade 
situationer, men tack vare goda kontak-
ter, sammanhållning och ett stor mått av 
mod och tillit till Guds kraft övervann 
kvinnorna de flesta hinder. Man kan 
som läsare inte låta bli att imponeras av 
dem igen och igen.

Boken är lättläst till formen men själv-
klart bitvis tung att läsa, det är ett våld-

samt kapitel i det armeniska folkets och 
även Europas historia som återberättas, 
men boken borde vara ett måste för alla 
som har det minsta lilla intresse av po-
litik, jämställdhet och mänskliga rättig-
heter. I berättelsen om Alma Johansson 
gestaltas allt detta i en enda person och 
hennes livsöde. Hon är verkligen värd att 
minnas, inte bara för armenierna utan 
också för oss alla.

Annika damirjian

om folkmordet på armenier 1915
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De förklädda flickorna i Kabul 
Av Jenny nordberg, Albert Bonniers  
Förlag 2015

Den handlar om flickor som klätts som 
pojkar. Den handlar om flickor som får 
ta pojkars roller i familjer där det saknas 
pojkar eller där fler pojkar behövs. Poj-
kar är viktiga i Afghanistan. Pojkars och 
flickors roller är oerhört olika, de place-
ras i strikta fack som inte kan eller får 
passeras. Flickorna som får vara pojkar, 
bacha posh, får helt andra liv, helt andra 
förutsättningar, men behöver i samband 
med puberteten och när det är dags att 
giftas bort åter bli flickor/kvinnor. Då är 
läroperioden och det fria livet över. 

Jenny Nordberg har letat fram flera flick-
or som lever sina liv som pojkar. Hon 
har följt dem och talat med deras famil-
jer. Hon intervjuar omgivningen, ser an-
nat, forskar och finner många skäl och 
förutsättningar för att detta sker. Det är 
inte någon ny företeelse. Den har pågått 
i hundratals år och den finns också på 
andra platser i världen, som t ex i Iran, 
Qatar, Kambodja, Burma och i Pakistan. 
På olika plats av olika skäl, men ändå av 
samma. Det finns där kvinnor förmin-
skas och förtrycks, där det i och med 
förändringen i det personliga uttrycket 
ges en möjlighet att se och utforska ett 
annat sorts liv. Leva i en sorts frihet. Ja, 
de är fortfarande flickor/kvinnor, men 
de lever som om de vore pojkar/män 
och får därmed tillgång till den manliga 

världen, med de friheter och möjligheter 
den innehåller.

Författaren har lagt mycket tid på att 
forska kring frågorna. Hon har begrun-
dat, intervjuat och följt. Ett digert arbete 
har resulterat i en bra bok. Den är en 
aning mångordig, den hade vunnit på 
färre ord. Det sänker dock inte vikten av 
frågorna. Läsbarheten är ändå god och 
boken bör läsas. Jag tänker att mycket 
i boken också gäller oss. Mäns makt, 
ojämställdheten, ojämnheten i inkomst 
och frågor om övergrepp på kvinnor. 
Frågan om övergrepp är fortfarande tra-
giska, där kvinnors klädsel fortfarande är 

en fråga i domstolar och där ett nej inte 
är ett nej för att stoppa mäns lust och 
tro att de har fri tillgång också till andra. 
För att de inte är kapabla att behärska sig 
själva och respektera andra människors 
egna val och kroppar. Det gäller där och 
det gäller, tragiskt nog, ännu också här. 

Jenny Nordbergs bok, De förklädda 
flickorna i Kabul, är verkligen rekom-
menderad läsning. Du hittar den i en 
bokhandel eller på ett bibliotek nära dig.    

Anette Grinde

copyright/fotograf: A
nna schori

ingen lek för flickor i Kabul
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Sinnlighetens närvaro
Luther mellan kroppskult och kropps-
förakt
Av elisabeth Gerle, verbum förlag 2015

Domsalen har förvandlats till en brud-
säng! 
Så blir det äktenskapliga famntaget hos 
Martin Luther den innersta bilden av 
Gudsmötet, där människan upprättas 
i nåd av en kärleksfull faderlig Gud. 
Glädje i vardagen är grundtonen i hans 
teologi, inte tyngande arbetsplikt eller 
tärande skuldkänslor. Kroppsglädjen 
finner han i bejakande av mat, dryck, 
den äktenskapliga samlevnaden och fa-
miljelivet med barnen. Så kan man läsa 
ut kvintessensen av Elisabeth Gerles nya 
bok Sinnlighetens närvaro – Luther mel-
lan kroppskult och kroppsförakt, utgiven 
av Verbum nu i våras. Boken är en del 
i serien ”Luthersk teologi och etik i ett 
efterkristet samhälle” och passar bra att 
läsas så här inför Lutherjubileet 2017.

Kropp och kroppslighet är ju ett högak-
tuellt ämne, inte minst idag när kroppen 
genom manipulation av olika slag blir 
till ett individuellt varumärke och sta-
tusmarkör. Vad är själ och vad är kropp? 
Är en uppdelning möjlig? Står själen 
över kroppen – är en hierarki möjlig? 
Är kvinnor mera kropp än män? Hur 
blir kroppen vårt framtidshopp här på 
jorden och efter döden? Hur placera 
Luthers erfarenheter och utsagor i ett 
tidsspann på tvåtusen år? 

Elisabeth Gerle tar ett brett grepp om sitt 
ämne och låter många röster brytas mot 
varandra, cirka 200! Infallsvinklar utgör 
t.ex. frågor om Luther själv, som befri-
are eller förtryckare, om motsättningen 
eros och agape, om kroppslighet och 
institutioner (läs: kyrka), om patriarkat 
och genus m.m. Första delen av boken 
handlar om den snåriga uppdelningen 
mellan kropp och själ, där Origenes, 
Augustinus (Luther var ju augustiner-
munk före sitt uppror mot den katolska 
kyrkan) och Thomas av Aquino ges stort 
utrymme. Men också andra medeltida 

mystiker som Bernhard av Clairvaux 
och Mechthild av Mecklenburg presen-
teras. Utifrån vår egen tid hämtar hon 
åsikter och reflexioner främst från anglo- 
 amerikanska teologer (företrädesvis 
protestantiska) men använder också 
latin amerikanska och afrikanska källor. 
Saknaden av referenser från Andra Vati-
kankonciliet gör att de katolska rösterna 
blir begränsade liksom de ortodoxa. De 
hade möjligen kunnat nyansera bilden 
av den katolska kyrka som på Luthers tid 
framstod som ytterst depraverad. Men 
också nordiska teologer som Anders Ny-
gren och Gustav Wingren presenteras i 
det relativt omfattande resonemanget 
om kärlekens väsen, där hon med Gus-
tav Wingren som banérförare polemise-
rar mot Nygrens uppfattning av agape. 
Då och då lyser eget ställningstagande 
fram, särskilt i kritiken av det hon kall-
lar den radikalortodoxa skolan, främst 
representerad av anglo-katoliker men 
också närvarande i svensk högkyrklighet.

Det säger sig självt att ett så omfattande 
referensmaterial kan bli svårhanterligt. 
Dels blir den läsare som inte är teolog 
av facket och kanske inte heller luth-
eran (vilket är fallet med undertecknad) 
omtumlad av alla de refererade utsagor 

som bryts mot varandra. Vissa teologer 
och filosofer presenteras, andra inte alls. 
Luthercitaten är påfallande korta – läng-
re citat gör det lättare att förstå innebör-
den. Förvånande nog är många original-
citat från latin och andra språk översatta 
till engelska, inte till svenska. Tyvärr ger 
språkdräkten ett tungt intryck: sam-
bandsmarkörer och meningsvariation 
hade underlättat läsningen. Man skulle 
också önska att Gerle varit mera selektiv 
i källurvalet och således gjort framställ-
ningen mera koncentrerad. 

Kopplingen kroppslighet/genus är ett 
problemområde som hon som feminist 
låter få stor plats och där visar hon på 
en intressant sida hos Luther själv, nå-
got som kanske kan betyda något för 
s.k. queerteologer. Reformatorn, som 
man kan uppfatta som en bullrig och 
levnadsglad husfar och äkta man, en 
riktig karla karl, låter genus flyta när han 
skildrar det innerliga förhållandet med 
den kärleksfulle nådige Guden: han 
uppfattar sig ömsom som brud ömsom 
som brudgum, liksom också Gud växlar 
mellan de här rollerna.  Dock distanserar 
han sig från detta ”flytande” i det av ho-
nom så omhuldande vardagslivet, där är 
hierarkin huggen i sten: hustavlan gäller.

Ur ett historiskt och psykologiskt per-
spektiv är det inte svårt att konstatera 
hur Luthers personliga erfarenheter från 
en misslyckad klosterkallelse, från en 
kyrka i förfall och utifrån en ”obändig” 
personlighet formar sin teologi om totus 
homo, den hela människan, för vilken 
vardagslivet i all sin kroppslighet, med 
arbetsslit och -vårdande, njutande av 
mat och dryck och erotik, blir en fräls-
ningsväg ända fram till livet i paradiset.  
Därför är det intressant att ta del av ett 
mångfacetterat samtal, där särskilt hans 
teologi om ”det kärleksfulla famntaget” 
blir en skärningspunkt för resonemang 
om just kroppslighet.

elseBritt löfdahl

luther uppgraderad till qeerteolog
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vice ordf: petra Jonsson, vällingby
Kajsa Berg, Bergsjö
diana eliason, Alingsås
vianka Khamis Jenan, stockholm
ragni lantz , sundbyberg, vBd
elseBritt löfdahl, lund
cecilia ralfe stelander, uppsala
Birgitta thörn, hisingsBacka
ingegerd modig, stockholm, suppleant
rose söderqvist, sundbyberg, kassör
Medlemsorganisationer i Sveriges  
Ekumeniska Kvinnoråd (2015):
Forum för prästvigda kvinnor
Frälsningsarmén hem & familj
Kvinnor för mission
Kvinnor i svenska kyrkan
Kristen & Kvinna
Stödorganisationer
equmeniakyrkan
evangeliska Fosterlandsstiftelsen
evangeliska Frikyrkan
KFum:s riksförbund
pingströrelsen
svenska Alliansmissionen
svenska Jerusalemföreningen
vännernas samfund i sverige, Kväkarna
SEK samarbetar också med:
ecumenical Forum of european  
christian Women, eFecW
Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i 
alkohol och nar kotikafrågor, KsAn
minsta myntets Gemenskap (Fellow ship 
of the least coin, Flc)
nordisk ekumenisk Kvinno kommitté, neKK
operation 1325
studieförbundet Bilda 
svenska missionsrådet
sveriges kristna råd
sveriges Kvinnolobby
un Women sverige
världsböndagen (World day of prayer)
Lokala ekumeniska kvinnoråd finns på 
följande platser:
Göteborg, halmstad, Jön köping,  
Karlskrona, linköping, lund, malmö, 
stockholm, södertälje, uppsala.

SEPTEMBEr
12
Se Människan – om dialog som teologisk 
praktik
Kvinnofrukost klockan 10.00–12.00 i 
missionskyrkan, uppsala. medverkande: 
lisbeth Gustafsson, journalist och förfat
tare samt hedersdoktor i teologi, entré 
och frukost 50 kr. Arrangör: uppsala 
lokala kvinnoråd och studieförbundet 
Bilda. För mer information, kontakta ord
förande Annatora martin tel 01831 52 
48, epost: annatora.martin@live.se

18–19
WE Women Empowerment
Kurs om hur kvinnor hjälper kvinnor, 
att arbeta med personlig utveckling, att 
stärka kvinnors självkänsla, om gräns
sätting och gemenskap mellan kvin
nor. Kyrkokansliet, sysslomansgatan 
4,uppsala. Fredag, klockan 17.00–21.00 
(kvällsmåltid och fika inkluderad). 
lördag, klockan 9.00   16.00 (fika och 
lunch inkluderad) Kursspråk: nordiska. 
Kursledning: halla Jonsdottir och sigrun 
oskarsdottir, island. Kursen är gratis, men 
anmälan behövs senast 14 september till 
inger lise olsen epost: ingerlise.olsen@
svenskakyrkan.se Arrangör: nordisk eku
menisk kvinnokommitté, neKK

21 
Internationella böndagen för fred

OKTOBEr
10
Sy oss samman
Kvinnofrukost klockan 10.00–12.00 i 
missionskyrkan, uppsala. medverkande: 
helén söderholm, ansvarig för Ateljén vid 
nyby vision, berättar om den pedagogik 
man använder för att uppnå visionen om 
ömsesidig integration, entré och frukost 
50 kr. Arrangör: uppsala lokala kvinnoråd 
och studieförbundet Bilda. För mer infor
mation, kontakta ordförande Annatora 
martin tel 01831 52 48, epost: anna
tora.martin@live.se

10–11
Missionsdagar
ett tillfälle att träffa tidigare kollegor, 
möta utsända som just kommit hem och 
bli uppdaterad om vad som händer inom 
det internationella arbetet. Arrangör: 
Kvinnor för mission för tidigare utsända, 
stipendiater 2014, Kvinnor för mission 
och andra intresserade. plats: Kyrkokans
liet, uppsala. För mer information: www.
medformare.se 

17
Vi utmanar framtiden! Eller har vi gjort 
vårt?
Framtidskonferens för Kvinnor i svenska 
kyrkan, en konferens för organisationens 
alla medlemmar, citykonditoriets lokaler 

på Adolf Fredriks kyrkogata 1 i stock
holm. läs mer: www.kvinnorisvenskakyr
kan.se 

NOVEMBEr
9–10
MR-dagarna i Göteborg
årets tema: Tillsammans mot rasism. 
Agera för allas lika värde lokalt och 
globalt. mrdagarna är nordens största 
forum för mänskliga rättigheter och 
arrangeras varje år på olika orter i sve
rige. läs mer: www.mrdagarna.nu  

14
Jord att leva på
Kvinnofrukost klockan 10.00–12.00 i 
missionskyrkan, uppsala. inför Kyrkornas 
Globala vecka om mänskliga rättigheter 
i klimatförändringarnas spår, entré och 
frukost 50 kr. Arrangör: uppsala lokala 
kvinnoråd och studieförbundet Bilda. 
För mer information, kontakta ordfö
rande Annatora martin tel 01831 52 48, 
epost: annatora.martin@live.se

15–22
Kyrkornas globala vecka
tema: Jord att leva på – mänskliga rät
tigheter i klimatförändringarnas spår. 
läs mer om Kyrkornas globala vecka 
och beställ material på hemsidan: www.
globalaveckan.se  

19 
De många rösternas kyrka
möte med pastor carin hemmati, hal
lunda kyrka, hallunda torg, som berättar 
om den mångkulturella församlingen 
och olika nationaliteter i kyrkan. drop 
in fika till självkostnadspris 17.30–18.00. 
tbana till hallunda. Arrangör: det eku
meniska kvinnorådet i stockholm, ekis. 
För mer information: ingegerd modig, 
ordförande, tel 0730 250 112

JANUArI 
27–28
Jämställdhetsdagarna
en konferens med fokus på jämställdhet 
och jämställdhetsintegrering, i malmö. 
ett fullspäckat program med semina
rier, prominenta talare, utställningsytor 
och forum för nätverkande. samhäl
lets viktigaste utmaningar sätts under 
jämställdhetsluppen. Konferensen riktar 
sig till ledning och professionella på 
olika nivåer med ansvar för jämställdhet 
i sina verksamheter – chefer och förtro
endevalda, verksamhetsfolk, kvalitets
utvecklare, controllers och sakkunniga, 
jämställdhetsstrateger och verksamhets
utvecklare, ägare och styrelseledamöter. 
För mer information och anmälan: www.
jamstalldhetsdagarna.se 
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Professor Luise Schottroff dog 8 februari 
2015 efter en längre tids sjukdom.                                      

Luise Schottroff föddes i Berlin 1934 i 
Berlin. Hennes föräldrar var aktiva i Be-
kännelsekyrkan, alltså den rörelse inom 
den tyska evangeliska kyrkan som gjorde 
motstånd mot nazisterna och mot de 
kristna som aktivt tog ställning för nazis-
men. Hon var verksam vid flera univer-
sitet, framförallt i nuvarande Tyskland 
men också, under 2001, vid university 
of California, Berkeley.  1986-1999 var 
hon professor i Nya testamentet vid 
universitetet i Kassel, Tyskland.  2007 
blev hon hedersdoktor vid universitetet 
i Marburg, ett av de betydande univer-
siteten inom hennes område, bibelforsk-
ning. 

Vid 1960-talets slut blev Schottroff poli-
tiskt aktiv, i politiskt radikala samman-
hang där kristen tro och bibeltolkning 
av de flesta ansågs vara något hopplöst 
reaktionärt eller bara irrelevant. Det blev 
nödvändigt för henne att förena kristen 
tro och bibeltolkning med det politiska 
engagemanget samt forskning i Nya tes-
tamentet med ett engagemang i nuets 
frågor och förhållanden. Tillsammans 
med sin make Willy Schottroff (1931-
1997), professor i Gamla testamentet i 
Frankfurt, utvecklade Luise Schottroff 
socialhistoriskt inriktad bibelforskning.  
Denna forskning, som relaterar bibel-
texterna till de sociala, ekonomiska och 
politiska förhållanden som rådde i de 
sammanhang där de skrevs, gjorde det 
möjligt för henne att arbeta med histo-
riska problem på ett sätt som öppnade 
för nutidens sociala och politiska frågor. 
I denna typ av socialhistorisk forskning 
blir feministiska perspektiv, frågorna om 
kvinnors verklighet i de sammanhang 

där Bibelns texter skrevs, naturligt inte-
grerade. 

Schottroff arbetade också med att for-
mulera och förmedla feministisk kris-
ten befrielseteologi som inte bara togs 
in från sammanhahng i Tredje världen 
utan präglades av den tyska kontext 
där hon själv levde och verkade.  Där-
för blev judisk-kristen dialog, och upp-
görelsen med anti-judiska – och ibland 
direkt anti-semistiska – drag i kristen 
teologi och bibelforskningen ett centralt 
tema i hennes vetenskapliga och kyrk-
ligt teologiska arbete. Luise Schottroff 
var inte bara känd i forskarkretsar utan 
också utanför, framförallt i olika kyrk-
liga sammanhang. Hon deltog i samtal 
om Bibeln och livet i församlingar och 
stora kyrkliga möten och hon var poli-
tisk aktivist. 

Schottroff beskrivs som en engagerad 
och viktig lärare för sina studenter. Dess-
utom främjade hon feministisk teologisk 
forskning bland annat genom att i sam-
arbete med andra forskare ge ut uppslags-
verk och andra översiktsverk. Schottroff 
var också en av dem som 1986 grundade 
European Society of Women in Theolo-
gical Research (ESWTR) 

Det är slående att de minnesord som nu 
publiceras över henne i så hög grad lyf-
ter fram henne tillsammans med andra. 
Hon samarbetade bland annat med teo-
logen Dorothee Sölle (1929–2003) och 
hon samarbetade med andra forskare i 
bokprojekt där resultaten av feministisk 
befrielseteologisk socialhistorisk bibel-
forskning gjordes tillgängliga för studen-
ter och alla intresserade. Hon bars under 
sin sista tid av ett nätverk av vänner och 
i minnesord jag läst beskrivs hennes fa-

milj som sonen, barnbarnen, vännerna 
och studenterna.   

Mig veterligt finns ingen av hennes 
böcker översatt till svenska, men man 
behöver inte kunna tyska för att få del av 
hennes verk då flera av hennes arbeten 
finns i engelsk översättning. 

Det bibelord jag spontant tänker på om 
jag ska välja ett enda som kan passa Luise 
Schottroff och hedra minnet av hennes 
liv och arbete  är Matt 13:33: ”Him-
melriket är som en surdeg som en kvinna 
arbetar in i tre mått mjöl, till slut blir allt-
sammans syrat.”

hanna stenström

Lästips:
Let the Oppressed Go Free. Feminist Per-
spectives on the New Testament, Louis-
ville, KY: WJKP, 1993
Lydia’s Impatient Sisters. A Feminist Social 
History of Early Christianity, Louisville, 
KY: WJKP, 1995

Se också en bok Schottroff var en av re-
daktörerna för, ursprungligen utgiven på 
tyska, med runt sextio författare:

Schottroff, Luise och Marie-Theres 
Wacker (red) Feminist Biblical Inter-
pretation. A Compendium of Critical 
Commentary on the Books of the Bible 
and Related Literature Grand Rapids, 
MI:Eerdmans, 2012 

Och, utifrån samarbetet med Dorothee 
Sölle:

Sölle, Dorothee och Luise Schottroff  
Jesus of Nazareth, Louisville, KY: WJKP, 
2002

minnesord
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