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Hilda Lind avled på Kristi himmelsfärds-
dag, 73 år gammal, efter ett drygt års 
kamp mot cancern. När hon blev sjuk 
var hon på sitt vanliga sätt mycket ak-
tiv som ordförande i två organisationer: 
Kvinnor i Svenska kyrkan och Förbundet 
för Kristen humanism. I båda hade hon 
utövat sitt goda ledarskap och sin orga-
nisationsförmåga och stärkt styrelserna 
till ansvarstagande i tider av bristande 
ekonomiskt stöd.

Hilda kommer att minnas för många 
olika viktiga insatser under livet. Här 
vill jag särskilt lyfta fram hennes stora 
engagemang för kvinnors synlighet och 
påverkan i kyrka och samhälle. Själv teo-
logiskt utbildad valde hon medvetet att 
inte bli präst. Hon såg som sin främsta 
uppgift att utrusta och uppmuntra lek-
folket.

Vi möttes i det gemensamma arbetet 
med Sveriges kyrkliga kvinnoråd där 
representanter för de olika stiftskvin-
noråden samlades. Hilda var stiftskon-
sulent för kvinnoarbetet i Lunds stift, 
jag representerade Västerås stift. När det 
ekumeniska Kvinnoårtiondet prokla-
merades i slutet av 1980-talet anställ-
des Hilda på en projekttjänst i Svenska 
kyrkan för kvinnoårtiondet och ett nära 
samarbete uppstod med Sveriges Eku-
meniska Kvinnoråd. Tillsammans med 
SEK arbetade hon med ett nyhetsbrev 
för årtiondet som sedan kom att utveck-
las till tidningen ELSA. 1992 efterträd-
de Hilda mig som ordförande i Sveriges 
kyrkliga kvinnoråd. Under de följande 
åren  påbörjade hon en omorganisation 
av kvinnorådet. 1995 bildades Kvinnor 
i Svenska kyrkan. Tiden var mogen för 

ett individuellt medlemskap istället för 
de  stiftsråd som tidigare hade varit or-
ganisationsformen. Den grundläggande 
idén och inriktningen för verksamheten 
var densamma. Kvinnors synlighet och 
upprättelse, delaktighet och ansvar i 
kyrka och samhälle utgjorde fortfarande 
grunden för verksamheten.  

Hilda var ansvarig för att sammanställa 
de svar som kom in till följd av en an-
nons med uppmaningen ”Kvinnor, be-
rätta om Gud mitt i livet”. Hon spelade 
också en viktig roll i Svenska kyrkans be-
kännnelsearbete och ansvarade för Befri-
elsen, Stora boken om kristen tro som kom 
ut till reformationsjubileet 1993.  

Kvinnofrågorna blev fortsatt viktiga, 
men alltmer som en del av hennes in-

ternationella uppdrag.  Hilda kom från 
en släkt med missionstraditioner från 
Indien. Hon arbetade också själv till-
sammans med sin man Martin i Indien 
under några år. 1995 anställdes hon på 
Svenska kyrkans missionskansli och 
kom att vara kvar där fram till pensione-
ringen, de senare åren som den sista mis-
sionsdirektorn i den organisation som nu 
kallades Svenska kyrkans internationella 
arbete. (Se intervju med Hilda i ELSA 
3/2015). Bland de många arbetsuppgif-
ter som Hilda hade bör särskilt nämnas 
ett uppdrag att förstärka Svenska teolo-
giska institutet i Jerusalem och att vara 
ordförande i Svenska  missionsrådet. För 
alla sina insatser fick hon ta emot Ste-
fansmedaljen av ärkebiskopen 2013.

Hilda hade fyra barn och var gift med 
Martin som var biskop i Linköping un-
der de år som Hilda hade ett chefsjobb i 
Uppsala. Biskopinnan veckopendlade. I 
boken Vid hans sida. Svenska prästfruar 
under 250 år säger Hilda:” Jag använ-
der aldrig biskopinnetiteln. Jag har inte 
min identitet i min mans yrke.” Det var 
verkligen sant. Hilda hade en stark egen 
identitet. Efter pensioneringen flyttade 
Hilda med sin älskade Martin tillbaka 
till Lund där hon fortsatte sitt breda en-
gagemang ända fram till att sjukdomen 
drabbade henne. Hon hade mycket kvar 
att ge. Saknade är mycket stor. Begrav-
ningsmässan hölls en solig försommar-
dag i en fullsatt domkyrka i Lund och 
leddes av ärkebiskopen Antje Jackelén.
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