
I Sverige har vi en lång och imponerande tradition där kvinnor engagerat sig för förebyggande av väp-
nad konflikt och för fredsarbete, både i nationella och internationella sammanhang. Svenska kvinnor 
var tidiga att organisera sig och aktivt bedriva fredsarbete, den första kvinnliga fredsorganisationen 
bildades redan i slutet av 1800-talet. Många är också de enskilda kvinnor som genom sitt samhällsenga-
gemang bidragit till att skapa den fredskultur som under 1900-talet starkt präglat Sveriges utrikespoli-
tik. Nedan presenteras ett urval av dessa kvinnor, men det finns många, många fler – kända och okända 
– kvinnor som med mod och framsynthet uträttat stordåd i fredens tjänst. 

Svenska kvinnor som fredsagenter

Ingegerd Olofsdotter

Ingegerd Olofsdotter har kallats för den första ”kända kvinnan” i svensk 
historia och hon tros ha levt mellan åren 1001-1050. Som dotter till 
sveakungen Olof Skötkonung användes hon som en bricka i ett politiskt 
spel för att skapa goda internationella relationer för svearna. Ingegerd 
lät sig emellertid inte styras utan använde sin position som prinsessa för 
att mäkla fred mellan svearna och norrmännen. Hon gick bakom sin fars 
rygg och lovade norske kungen Olav Haraldsson att bli hans hustru för 
att undvika att krig bröt ut mellan de två folken. När hennes far fick reda 
på detta blev han rasande och lovade bort Ingegerd till Jaroslav, en furste 
från Novgorod i dåtidens Ryssland. Konflikten mellan norrmännen och 
svearna kunde emellertid avvärjas genom att Ingegerd istället ordnade 
bröllop mellan Olov Haraldsson och sin egen syster Astrid. Det finns även 
dokumenterat att Ingegerd också fick användning av sina diplomatiska 
kunskaper i Novgorod. Flera gånger riskerade hon sitt eget liv genom att 
rida till slagfälten och stifta fred mellan Jaroslav och hans bröder, som 
stred om landområden i Rus.

Läs mer här: www.sv.wikipedia.org/wiki/Ingegerd_Olofsdotter 

Heliga Birgitta

Heliga Birgitta (ca 1303-1373) agerade också fredsmäklare. I mitten av 
1300-talet fick hon genom uppenbarelser ingivelsen att som Guds sän-
debud försöka medla i hundraårskriget mellan England och Frankrike. 
Birgitta skrev till påven Clemens VI i Avignon och manade honom att 
stifta fred mellan Frankrikes och Englands kungar, hon vände sig också 
direkt till kungarna. Varken påven eller de två kungarna tog emellertid 
någon större notis om Birgittas fredsförslag och kriget fortsatte till mitten 
av 1400-talet.

Läs mer här: www.sv.wikipedia.org/wiki/Heliga_Birgitta



Drottning Margaret av Danmark

Under drottning Margareta av Danmark (1353-1412) enades de tre rike-
na Sverige, Norge och Danmark sommaren 1397 i Kalmarunionen, som 
skulle komma att hålla under hela 1400-talet. Margaret har i historien 
beskrivits på väldigt olika sätt. Samtidens och efterföljande generationers 
omdömen har varit hårda och kritiska. Hon har beskrivits som hänsynslös 
och girig i sin maktutövning och anklagats för att hon endast använde uni-
onen som ett sätt att föra rikedom till Danmark. Under 1800-talet fram-
trädde emellertid en ny bild av Margareta och hon blev en idealgestalt för 
det förenade Norden. Hon beskrivs som en god och rättskaffens regent 
med stora framtidsperspektiv som förenade de nordiska rikena på jämlik-
hetens grund. Oavsett drottning Margaretas avsikter med sin politik så går 
det inte att bortse från att hon lyckades med något som ingen annan furste 
förmådde genomföra vid denna tid i Nordeuropa. Hon skapade fred i sina 
tre riken och samlade dem till ett storrike. Med drottning Margareta följde 
en av medeltidens längsta fredsperioder i Norden. Drottning Margareta 
var dessutom mycket före sin tid i sitt erkännande av kvinnors utsatta 
situation i konflikter då hon testamenterade bestämda summor till kvin-
nor som kränkts eller förnedrats av knektarna under krigsåren. Ett annat 
anslag gick till själamässor för alla de soldater som stupat under krigen. 

Läs mer här: www.sv.wikipedia.org/wiki/Drottning_Margareta 

Fredrika Bremer

Fredrika Bremer (1801-1865), som var en av sin tids mest kända för-
fattare och intellektuella, hade tidigt en vision om att kvinnor över hela 
världen tillsammans skulle engagera sig för att få ett slut på krig och 
konflikter. 1854 skrev hon ett upprop. ”Förslag till ett fredsförbund”, som 
publicerades i den engelska tidskriften Times. I uppropet uppmanar hon 
världens kvinnor att: ”upprätta ett fredsförbund för att motverka krigets 
onda följder och med detsamma, under en gemensam verksamhet i ena-
handa syftningar, bidraga till utveckling av ett välde av frid, välstånd och 
sällhet, färdigt att utbreda sig över jorden, när krigets lågor slocknat och 
härjningarnas tid är förbi.” Internationalismen är idag ett självklart be-
grepp, men i mitten av 1800-talet då Fredrika Bremer definierade begrep-
pet i sitt upprop, var det en främmande tanke för de flesta människor och 
hon blev utskälld och hånad för sitt förslag.

Fredrika Bremers Fredsappell: 
www.fredrikabremer.se/Content/files/fredrika_bremers_fredsappell.pdf

Läs mer här: www.sv.wikipedia.org/wiki/Fredrika_Bremer



Ellen Key

En annan aktiv samhällsdebattör var Ellen Key (1849-1926), som un-
der sin livstid skrev många böcker om kvinnors rättigheter och fred.           
Boken ”Barnets århundrade” handlar om betydelsen av att fostra barn till 
en   fredskultur, att låta barnen utvecklas i sin egen takt och i en trygg mil-
jö, något som inte kan åstadkommas i konfliktsituationer. Ellen Key var 
mycket engagerad i arbete för en fredlig unionsupplösning mellan Sveri-
ge och Norge. Trots stark kritik från samhällets högsta instanser tvekade 
hon inte att uttala sig offentligt om vikten av att konflikten inte eskalerade 
i krig. 

Läs mer här: www.sv.wikipedia.org/wiki/Ellen_Key

Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf (1858-1940) är en av Sveriges mest kända författare och 
hennes böcker har spridits över hela världen; flera har även blivit interna-
tionella filmproduktioner. Krig och fred var ämnen som ständigt återkom 
i hennes böcker och hon publicerade fredsskrifter och skrev tal som fö-
respråkade vikten av en fredskultur. På våren 1915 reste tusentals kvin-
nor från hela Europa till Haag för att protestera mot kriget. Här hemma 
anordnades en kvinnornas manifestation mot freden med nästan 90 000 
namnunderskrifter, och söndagen den 27 juni 1915 ordnades mängder av 
opinionssamlingar i Sverige där kvinnor deltog och skrev under en reso-
lution mot kriget. Man tror att det var Selma Lagerlöf, en av underteck-
narna av brevet, som författat brevet: 
www.ub.gu.se/kvinndata/portaler/fred/samarbete/pdf/centralkom_1915.pdf

Läs mer här: www.sv.wikipedia.org/wiki/Selma_Lagerlöf

Elin Wägner

Författaren och debattören Elin Wägner (1882-1949) arbetade för fred på 
både nationell och internationell nivå. Hon var emot det hysteriska byg-
gandet av skyddsrum som skedde efter första världskriget, eftersom det 
aldrig skulle finnas tillräckligt med skyddsrum så att alla invånare kun-
de få plats. Hon ansåg det mycket viktigare att motarbeta produktionen 
och användandet av giftgaser. Ellen Wägner och några andra kvinnor på 
den kvinnliga medborgarskolan Fogelstad var långt före sin tid när de på 
1940-talet publicerade boken ”Fred med jorden” där kopplingarna mellan 
ekologiskt tänkande och fred klargjordes.

Läs mer här: www.sv.wikipedia.org/wiki/Elin_Wägner



Emilia Brommé

Under 1800-talets sista årtionde bildades Sveriges kvinnliga fredsfören-
ing, SKF, av Emilia Brommé (1866-1925). SKF verkade mellan 1898 och 
1911 och gjorde tidigt kopplingen mellan kvinnors rösträtt och fred. Utan 
full demokrati skulle det aldrig bli riktig fred, tankar som kvinnoorgani-
sationer än idag arbetar för. I Sverige arbetade SKF mycket med freds-
pedagogik i skolorna och vände sig emot historiebeskrivningen, som så 
starkt fokuserade på krigen och konflikterna i Sveriges historia, och där 
kvinnors insatser i stort sätt förtegs. Under SKF:s tid inträffade unions-
upplösningen mellan Sverige och Norge, och organisationen var mycket 
engagerad i att detta skulle ske på fredlig väg.

Läs mer här: www.sv.wikipedia.org/wiki/Emilia_Broomé

Matilda Widegren

Matilda Widegren (1863-1938) var Internationella Kvinnoförbundet för 
Fred och Frihet, IKFFs, första ordförande i den svenska sektionen av Wo-
men´s International League for Peace and Freedom, WILPF, som bildad-
es 1915. Den svenska sektionen bildades 1919. 

Läs mer här: www.ub.gu.se/kvinn/portaler/fred/biografier/widegren.xml

Elsa Cedergren

Elsa Cedergren (1893-1996), född Bernadotte, var syster till Folke Ber-
nadotte och var lika engagerad som han i fredsfrågor. Elsa Cedergren var 
medlem i KFUK i många år, med olika ordförandeposter på både natio-
nell och internationell nivå. Genom KFUK fick hon möjlighet att resa i 
världen och det påverkade henne mycket, bland annat genom att hon kom 
i kontakt med organiserade pacifister. 1935 grundade hon Svenska kvin-
nors samarbetskommitté, som 1958 bytte namn till Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd och var dess första ordförande. Fredsfrågan var en av de vikti-
gaste frågorna på organisationens agenda, då liksom nu.

Läs mer här: www.sv.wikipedia.org/wiki/Elsa_Cedergren



Inga Thorsson

Inga Thorsson (1915-1994), som också var engagerad i det socialdemo-
kratiska kvinnoförbundet och en viktig kraft i kampen mot den svenska 
atombomben, gjorde också en erkänd karriär i den internationella säker-
hetspolitiken. 1973 efterträdde hon Alva Myrdal som ordförande i svens-
ka nedrustningsdelegationen. Inga Thorsson vann stor respekt hos sina 
kollegor runt om i världen när hon som kvinna arbetade med de så kallade 
”hårda” frågorna. 

Läs mer här: www.sv.wikipedia.org/wiki/Inga_Thorsson

Alva Myrdal

Alva Myrdal (1902-1986) var en svensk politiker som genom det soci-
aldemokratiska kvinnoförbundet engagerade sig starkt i motståndsrörel-
sen mot en svensk atombomb på 1950-talet, under efterkrigstiden. Alva 
Myrdal var en av många kvinnor som genom kvinnoförbundet lyckades 
mobilisera den allmänna opinionen mot kärnvapen, och 1968 fastslogs att 
Sverige inte skulle utveckla kärnvapen. Alva Myrdal arbetade inte bara 
för fred i Sverige, sina främsta insatser för freden gjorde hon utomlands, 
framför allt under sin tid som ordförande i den svenska nedrustnings-
delegationen 1961-1973. Alva Myrdal stödde också aktivt fredsrörelsen, 
både i Sverige och internationellt, bl a genom IKFF och WILPF. Hon 
ansåg att det var viktigt att utbilda allmänheten i frågor som rörde krig 
och fred, och hon trodde verkligen på den breda folkrörelsens makt, något 
hon klargjorde i sitt tacktal till Nobelkommittén när hon tog emot Nobels 
fredspris 1982.

Läs mer här: www.sv.wikipedia.org/wiki/Alva_Myrdal

Maj-Britt Theorin

År 1982 tog Maj-Britt Theorin (född 1932) över posten som ordförande 
i nedrustningsdelegationen. Hon har också haft flera poster inom FN och 
EU där hon arbetat för nedrustning och för kvinnors ökade deltagande i 
fredsprocesser. Som Europaparlamentets rapportör för ”kvinnor och väp-
nade konflikter” var hon huvudansvarig för den EU-strategi på det här 
området som antogs av Europaparlamentet i november 2000. 

Läs mer här: www.sv.wikipedia.org/wiki/Maj_Britt_Theorin



Margareta Andermo

Margareta Andermo (född 1945) är journalist, fredsaktivist och utbildare. 
Hon har tidigare arbetat på Sveriges Radio, och därutöver haft många 
projektuppdrag och anställningar inom den ideella sektorn, till exempel 
Kristna fredsrörelsen och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. 1987 mot-
tog hon Inga Thorssons Media fredspris och 2002 Kristna fredsrörelsens 
Ickevåldspris, där det bland annat står: ”Margareta Andermo har arbetat 
för rättvisa och fred i många decennier. Ett icke-våldsligt förhållningssätt 
sätter en tydlig prägel på hennes kurser och workshops och genomsyrar 
hela hennes arbete och liv”.

Läs mer här: www.andermo.com

Margareta Ingelstam

Margareta Ingelstam (född 1937) är utbildare, författare, redaktör och 
fredsaktivist. Ett viktigt fokus för henne i arbetet, bland annat som produ-
cent på Utbildningsradion under 1970- och 80-talet, har varit utbildning 
och opinionsbildning för ickevåld, rättvisa och fred. Under åren 1995 – 
2002 var hon samordnare och projektledare för fredsprojekt inom Sveri-
ges kristna råd. I samarbete med andra, bland annat Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd, har Margareta Ingelstam initierat och arbetat med program 
och sammanslutningar för förebyggande av våld och väpnad konflikt och 
fredsbyggande. 2008 mottog hon det svenska Martin Luther King priset, 
och 2009 Ickevåldsfondens hederspris.

Läs mer här: www.sv.wikipedia.org/wiki/Margareta_Ingelstam
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