
Jag är inte här för att ge en historisk ex-
posé över SEK. Det kan andra göra bätt-
re än jag kan. Dessutom: Om en kvinna 
är vital och har meningsfulla uppgifter 
att utföra spelar åldern en mycket un-
derordnad roll. Det är följande lilla hän-
delse ett bevis på:

Under mina år som ordförande i 
SEK samarbetade vi givetvis med andra 
kvinno organisationer. Vid ett tillfälle 
handlade det om en fredsaktion och ett 
gäng kvinnor var samlade till ett arbets-
möte. Så skulle vi i slutet bestämma nytt 
datum för att fortsätta jobba. Någon fö-
reslog en dag i augusti och genast sa jag: 
”Nej, då kan inte jag för då ska jag baka 
till min dotters födelsedagskalas!”, och 
kvinnan intill mig gav genast respons 
och sa: ”Jag kan inte heller då. Jag ska 
också baka till min dotters kalas”. Så 
vände hon sig till mig och frågade: ”Hur 
mycket fyller din dotter?”, ”Sex år” sva-
rade jag ”och din då?”. ”Hon fyller 60!”.

Jag vill nu ge min hyllning till SEK ge-
nom att lyfta fram några specifika kvin-
nor. På 1980-talet insåg jag att jag hade 
ett behov av ett sammanhang för mitt 
engagemang: kvinnofrågor, teologi, eku-
menik, och internationell samhörighet. 
Jag och mina väninnor började tom att 
klura på ett bra namn för en sådan för-
ening; ”kanske Fiffi skulle kunna passa” 
sa vi. Men snart insåg vi att vi inte be-
hövde skapa en organisation för dessa 
frågor. Den fanns redan! SEK blev lik-
som tummelplatsen. 

Så småningom blev jag tillfrågad om 
att gå in som ordförande. Då levde ännu 
den som varit med och skapat denna or-
ganisation. Den då redan legendariska 
Elsa Cedergren. Vid denna tidpunkt var 
hon 104 år gammal och bodde på ett 
äldreboende vid Nockebybron i Stock-
holm. Elsa som ju var av kunglig släkt 

(född Bernadotte) ville bo så att hon 
hade utsikt mot Drottningholms slott. 
Hon hade en fantastisk levnadshistoria, 
med en adlig hemhörighet och ett ovän-
tat socialt patos och en längtan att göra 
skillnad i världen. Hon omgavs därför, 
med rätta, med stor respekt. Jag lyckades 
få audiens, vilket inte alls var självklart. 
Jag fick en halvtimma...

Jag klev in i rummet, fick sätta mig på 
fotpallen till den fåtölj som den stiliga 
gamla damen satt i. Eftersom hon då var 
blind ville hon se mig med sina händer. 
Så hon strök mig över håret, över ansik-
tet. Hon höll mig om ryggen och tog 
min hand i sin. Allt medan hon frågade 
ut mig om allt tänkbart: ”Vad anser du 
om kvinnors ställning i det politiska li-
vet i Sverige?”, ”Hur utvecklas rollen för 
kvinnor i kyrkan?” och inte minst frågor 
som ”Hur ser du på euron?” Det var up-
penbart att jag här satt med en kvinna 
som levt ett helt sekel, och som hela ti-
den levt ett aktivt och medvetet socialt, 
politiskt och kristet liv. En kvinna som 

följde med i sin samtid, som ständigt 
lyssnade på radio och följde varje nyhet.  

Efter en halvtimma kom personal in och 
meddelade att audiensen var slut. ”Nej!” 
sa Elsa ”vi är inte klara ännu!”. Så fort-
satte vårt samtal – eller snarare hennes 
utfrågning. Efter ännu ett tag kom man 
in och sa att ”nu är Elsa trött och behöver 
vila”. Men ännu var vi inte riktigt klara. 
Efter sådär en och en halv timma, liksom 
omsluten av denna gamla visa kvinna, 
bröt jag upp och vacklade ut. När jag 
gick över asfalten mot bilen kom jag att 
tänka på Arons söner när de fått sin fars 
välsignelse. Var det såhär de kände sig då? 
 
För jag gick därifrån med vetskapen om 
att jag fått Elsas välsignelse! Och den bar 
mig. Så nu vågade jag tacka ja till ordfö-
randeuppdraget. Några veckor därefter 
dog Elsa Cedergren, mätt av dagar.

Åren i styrelsen blev intensiva och 
händelserika. Oändligt mycket skulle 
kunna berättas. Bland det verkligt be-
tydelsefulla var ”Ekumeniska årtiondet, 
kyrkor i solidaritet med kvinnor”. Detta 
var utlyst och arrangerat av Kyrkornas 
Världsråd, KV. Oerhört mycket skedde 
runt om i världen, i våra systerkyrkor 
och systerorganisationer. I mitten av 
detta årtionde, alltså i början av 90-talet, 
bestämdes att det skulle ske en ”Mid-
decade visit” i vart och ett av de länder 
där KVs medlemskyrkor fanns. Olika 
team sattes samman för dessa visiter. Jag 
hade förmånen att få vara den svenska 
representanten i det internationella team 
som besökte Sverige och Danmark. På 
olika sätt granskades, genom besök och 
intervjuer, vad kyrk orna gjort för att be-
främja kvinnors delaktighet i kyrka och 
samhälle. Vi kunde konstatera att väl-
digt mycket skett när det gällde kvinnors 
rättigheter, delaktighet och inflytande 

Hyllningstal 
vid sveriges ekumeniska Kvinnoråds 80 årsfirande

helen Friberg var ordförande i seK mellan 
åren XX XX. nu är hon en av sju regional 
kyrkoledare för equmenia kyrkan.
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under de senaste decennierna. Och att 
uppmärksamheten som årtiondet gav 
kvinnofrågorna hade stor betydelse. Inte 
minst ökade medvetenheten om kvin-
nors situation och våldet mot kvinnor 
– också i kyrkliga miljöer kom i fokus.

Årtiondet avslutades med en fantastisk 
Decade Festival, i Harare Zimbabwe 
veckan före Kyrkornas Världsråd hade 
sitt stora möte där. Vi var tusentals kvin-
nor som då möttes och skrattade och pra-
tade och grät och kämpade tillsammans! 

Ingen av oss blev den samma efter den 
veckan i mötet med kvinnor från hela 
världen. Inte minst veckorna före festi-
valen blev viktiga. Många av oss deltog i 
besök hos kvinnoorganisationer i något 
afrikanskt land. Själv bodde jag någon 
vecka hos en familj i en fattig förort till 
Dar es Salaam i Tanzania. Mira var kvin-
nan som tog emot mig. Hon hade sex 
barn och en arbetslös man, Edvard. Mira 
hade jobb och fick ta sig hemifrån klock-
an fem varje morgon, trots att hon hade 
malaria och var eländig. Så emellanåt var 

jag också lämnad åt att ägna mycket tid 
tillsammans med mannen Edvard. Vi 
hade tuffa diskussioner som också visade 
mig under vilka förutsättningar min vär-
dinna Mira levde. Mira lärde mig dessa 
intensiva dagar mycket om livet och 
kampen för kvinnors kamp mot förtryck 
och behov av plats och rättigheter.

helen Friberg
överås, Göteborg 18 april 2015

(talet är något förkortat)


