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För några veckor sedan var jag och såg 
filmen ”Suffragette”. Filmen handlar 
om den brittiska suffragettrörelsen som 
verkade för kvinnors rösträtt. Filmen 
skildrar utifrån textilarbeterskan Mauds 
perspektiv suffragetternas hårda kamp, 
full av fängelsevistelser och hungerstrej-
ker. Ja, även kvinnor som offrade sitt liv. 
I filmens slutscen återges den dramatiska 
händelse som utspelade sig på Epsons 
travbana 1913 då suffragetten Emily 
Davison kastade sig framför en häst och 
tog sitt liv inför kungens och tusentals 
människors åsyn. 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds his-
toria är inte förenad med blodspill och 
fängelsevistelser, men dess födelse inne-
bar helt klart en kostnad för dem som 
var med och grundade föreningen. Elsa 
Cedergren, som var dess initiativtagare, 
ändrade i sitt vuxna liv ståndpunkt i flera 
centrala frågor, vilket inte var en enkel 
process i förhållande till familj och sam-
hälle. Det handlade bl a om kvinnans 
roll i familjen, synen på Bibeln och inte 
minst fredsfrågan. Sitt militärhistoriska 
familjearv till trots utvecklade Elsa ett 
pacifistiskt förhållningssätt och trots sin 
familjs fördömanden närmade sig Elsa 
liberalteologin, som hade en annan syn 
på kvinnans roll än den pietistiska tro 
hon hade med sig från sin barndom. 
För Elsa blev det så småningom tydligt 
att Sveriges kristna kvinnor behövde en 
plattform att verka utifrån, eftersom de 
saknade en sådan i de egna kyrkorna. 
Vidare menade hon att det svenska sam-
hället behövde de kristna kvinnornas 
röst och agerande, i synnerhet i freds-
frågan. Detta att bryta upp från gamla 

föreställningar, att våga uttala det som 
tidigare aldrig sagts, att våga utföra det 
som tidigare aldrig gjorts trots den egna 
familjens och det omgivande samhällets 
motstånd var en kamp för Elsa. Därför 
var vänskapen med andra kvinnor som 
ville verka för förändring gällande kvin-
nans roll i kyrka och samhälle en oerhört 
viktig kraftkälla. Ingeborg Wikander 
och Ester Lutteman var några av de 
kvinnor som Elsa odlade en djup vän-
skapsrelation till och som blev viktiga 
personer i bildandet av Kristna Kvinnors 
Samarbetskommitté.* 

en månad innan Kristna Kvinnors Sam-
arbetskommittés första möte skriver Es-
ter Lutteman i ett brev till Elsa: ”Idén 
om en kristen kvinnofront tilltalar mig i 
hög grad. Mer än någonsin är det ange-
läget att finna de kristna linjerna i tidens 
virrvarr. Och vi behöva hjälpa varandra 
att tro på dem och handla därefter.” 

är esters rader till Elsa aktuella än idag? 
Utnyttjar jag den plattform jag har som 
kvinna och kristen att göra min röst hörd 
i den här tidens virrvarr? Jag öppnar 
munnen för att påbörja ett svar på dessa 
frågor, men kommer av mig, tagen av att 
det slår mig att mina ord och handlingar 
som kristen kvinna 2015 hade varit som 
höstlöv för vinden om Elsa, Ester, Inge-
borg och alla de andra inte hade gått före 
och skapat en plattform för mina ord, 
för mina handlingar. 

Jag och mitt biosällskap satt kvar till alla 
eftertitlar rullat förbi. Vi var säkra på att 
vi var sist kvar i biosalongen, men när 
vi vände oss om kom två äldre damer i 
80-årsåldern fram till oss yngre kvinnor, 
varvid den ena upprört sa: ”Det är fruk-
tansvärt att det är så många unga kvin-
nor idag som inte utnyttjar sin rösträtt, 
när andra kvinnor fått sätta livet till för 
att den skulle bli vår.” 

På väg hem från bion sa vi till varandra 
om suffragetterna: ”Vi får aldrig glömma 
vår historia. Vi måste alltid minnas dessa 
kvinnor i tacksamhet. Utan dem vore 
vi inte där vi är nu. Utan dem vore inte 
världen där den är idag. Och utan dem 
hade vi inte kraften och inspirationen att 
ta vid i det som generationer före oss inte 
hade möjlighet att förändra.” Detta gäl-
ler i lika hög grad de kvinnor som var 
med och grundade Sveriges Ekumenis-
ka Kvinnoråd. Så låt oss forma vår tids 
kvinnofront utifrån vår tids virrvarr och 
hjälpa varandra att finna de kristna lin-
jerna, tro på dem och handla därefter!

*Kristna Kvinnors Samarbetskommitté 
bytte 1958 namn till Sveriges Ekume-
niska Kvinnoråd. Vill du läsa mer om 
rörelsens historia kan du köpa…
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