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Atombombens offer den 6 augusti 1945 i Hiroshima hedras varje år. 
Sedan 1983 hedras atombombens offer i Hiroshima genom lyktnedsättning i Fyrisån vid 
Nybron i Uppsala varje 6 augusti kl 21.00. IKFF Uppsalakretsen medverkar som medlem 
i det lokala nätverket Fredsam med flera fredsföreningar, verksamt i mer än 30 år tillbaka. 
Det är en dag för samling i kampen mot massförstörelsevapen och krig och uppmanar 
att delta och ta ställning för en framtid utan kärnvapen och för att engagera sig i att driva 
fram en opinion som kräver att Sverige arbetar aktivt för ett internationellt förbud mot 
kärnvapen! 

Om torsdagsmanifestationerna i Uppsala
Manifestationerna på torsdagar startade som kvinnor i svart i solidaritet med  ”Women in 
black” manifestationer som började 1988 i Jerusalem av israeliska kvinnor som protest  
mot ockupationen av palestinsk mark som en tyst manifestation. Sedan fortsatte de varje 
torsdag. De bildade modell för kvinnor runt om i världen som klädda i svart manifesterar 
mot krigets härjningar för fred och demokrati runt om i världen. I Uppsala är det Kvinnor 
för Fred som ihärdigt stått utanför Stadsbiblioteket och delat ut flygblad mot kärnvapen, 
för fred och för stöd till FN. IKFF-medlemmar har deltagit.

Fakta för dokumentationen har hämtats från 
• Privat samling hos Inger Alström av bland annat tidningsurklipp, böcker och protokoll.
• Folkrörelsearkivet i Uppsala. 
• KvinnSam, Göteborgs Universitetsbiblioteks samling Kvinnor och Fred
www.ub.gu.se/kvinn/portaler/fred

Skriften utgiven av Fred och Frihet Uppsalakretsen av Internationella Kvinnoförbundet för 
Fred och Frihet
Finansiering har skett genom projektbidrag från Kulturnämnden Uppsala Kommun
Redaktör: Kirsti Kolthoff
Ansvarig utgivare: Inger Alström
Foton: Kirsti Kolthoff och Pirjo Talvitie
Omslagets bild tagen av Araxi Tadaros från den årliga lyktnedsättning i Fyrisån från 
Nytorgsbron den 6 augusti 2016.

Seminarier för att belysa historiska fredskvinnor har genomförts i samverkan med Fören-
ingen Fredens Hus på Uppsala Slott och Sensus och studiecirklar har genomförts med 
Sensus. I inbjudningar har framgått att presentationerna gjort genom projektet Historiska 
Kvinnor som Kulturnämnden bidragit till.

I denna skrift presenteras några axplock i Fred och Frihet Uppsalakretsens historia och 
några kvinnor som präglat den med samtida nationella och internationella händelser.



Historiska fredskvinnor från Uppsala

Då vi i kretsen 2013 började diskutera vad vi skulle göra inför vår internatio-
nella organisations 100-års jubileum inspirerades vi av en annons från Uppsala 
kommuns kulturnämnd om projektmedel för att åskådliggöra historiska kvin-
nor från Uppsala. Då beslöt vi att göra en ansökan som till vår glädje bevilja-
des.

Projektet historiska fredskvinnor från Uppsala var fött med mål att synliggöra 
kvinnor, som bidragit genom sina insatser för fred genom bl. a folkbildning 
och  jämställdhet. Kunskaperna lyftes fram tillsammans med några engagerade 
medlemmar i en studiecirkel under projektets gång. Ovärderliga minnen och 
kunskaper har särskilt Inger Alström – se nedan-  bidragit med. Även Gunnel 
Furulands, medlem i kretsen, dokumentation och presentationer har varit 
viktiga.

De kvinnor vi i första hand belyser är Märta Tamm Götlind och Ingrid Sten-
ram, som numera bor i Eslöv. 

Var drar vi gränsen för historiska kvinnor. I kretsen är det flera som fortfa-
rande är aktiva sedan mer än 30 år tillbaka varav ett par sedan 70-talet; Inger 
Alström, medlem 1972 och Annika Bäckström sedan 1972 samt Ann-Cathrin 
Jarl, medlem sedan 1984. Presenteras särskilt.
 
Därutöver nämns här en framstående fredskvinna med bakgrund i Uppsala 
nämligen  Kerstin Grebäck (1942-), numera bosatt och medlem i Stockholm 
och ledamot av förbundsstyrelsen. Kerstin Grebäck avgick år 2015 som inter-
nationell vice ordförande på den internationella jubileumskongressen i Haag; 
tidigare en av två internationella ordförande. Hon blev medlem i IKFF svenska 
sektionen 1984 och arbetade för Den stora fredsresan i Uppsala där Uppsa-
la kommun upplät lokaler för detta stora globala projekt länk här Mer här! 
Kerstin var sedan med och byggde upp Stiftelsen Kvinna till Kvinna där hon 
var verksam i många år både som ordförande och förbundssekreterare.

Projektet följer IKFF:s traditioner att studera olika ämnen för att undersöka 
och definiera  orsakerna till våld och krig, bidra med kunskaper, informera och 
väcka intresse för att fler ska engagera sig att skapa fred.
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Kirsti Kolthoff
Projektledare

Kirsti Kolthoff (1942-), Österbybruk blev medlem 1983 då hon var bosatt i 
Göteborg och i Uppsala 2009, då hon bosatt sig i Österbybruk. Hon var från 
början verksam i IKFF som konsult till den internationella kassören, senare 
själv internationell kassör och vice ordförande. Hon har även aktivt deltagit i 
kretsarbete i Göteborg, Partille, Stockholm samt varit ledamot i svenska sek-
tionens styrelsen under flera år där hon var i ledningen som kassör och sedan 
ordförande 2005-2013.
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Presentationer av kretsens historiska fredskvinnor

WILPF 99 år 2014
Projektet startade med ett seminarium med födelsedagsfest den 27 april 2014.
på Sensus på vilket även en presentation gjordes om Uppsalakretsens historia 
och Märta Tamm Götlind. Dåvarande internationella vice ordföranden Kerstin 
Grebäck berättade om sitt fredsarbete under den tiden hon var bosatt i Uppsala 
bl a med Den Stora Fredsresans kansli på 80-talet. Studiecirkelträffar startade 
därefter.

Bild från tårtkalas i Uppsala vid firandet av WILPF:s 99 års dag 2014.På bilden syns från v 
Linda Forsberg, ordförande i kretsen, Karin Dahl, Inger Alström, Annika Bäckström, Astrid 
Möller, Kerstin Grebäck. 

På seminariet i anslutning till firandet talade Kerstin Grebäck om det förslag 
till Manifest inför kongressen i Haag och menade att våra viktigaste frågor 
handlar om kampen mot atomvapen, vitalisering av multilateralismen, be-
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kämpning av militarismen och att investera i fred. Vi måste föreställa oss hur 
freden ser ut för att kunna förverkliga den. De positiva målen och bilderna är 
en förutsättning för ett smartare och mer framgångsrikt fredsarbete.

Minnenas bibliotek
I ett samtal mellan med Inger Alström och Kirsti Kolthoff på ett seminarium 
den 10 december 2015 belystes särskilt två kvinnor: Märta Tamm Götlind och 
Ingrid Stenram, som betytt mycket. Samtalet gjordes på ett seminariet för att 
fira vår internationella organisations 100-års jubileum som firats i april i Haag. 
Dessa kvinnors engagemang lokalt vävdes samman med nationella och inter-
nationella händelser och hängde samman med  IKFFs generalsekreterare Malin 
Nilsson talat om världens farligaste kvinnor dvs kvinnor aktiva för kvinnors 
rätt och i fredsrörelsen - även idag. I Women´s International League for Peace 
and Freedom – WILPF, som bildades 1915 av kvinnor från nu ett 40-tal länder 
i världen finns det många som har upplevt och utsätts idag för hot och trakas-
serier. 

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Uppsala - 1922
Grunden för ett formellt bildande av kretsen lades 1922 efter det att man haft 
en studiecirkel för fred 1918-1920 som lade grunden. Detta framgår av den för-
sta protokollsboken, som återfanns gömd i en bokhylla  hos en professor långt 
senare. Man betalade 1 kr för att var med i studiecirkeln. Efter hand vill man 
börja bilda opinion och det ledde till att man behövde organisera sig, vilket 
man gjorde 1922.

Matilda Widegren, ordförande i sektionen då, träffade medlemmar i Uppsala 
och det ledde fram till att den 8  november 1922 det första offentliga mötet 
hölls. Axel Hambraeus, präst från Mora talade. Han var pappa till Birgitta 
Hambraeus make. Birgitta som varit ordförande i sektionen och fortfarande är 
aktiv i Stockholmskretsen. 

Det var ett mirakel att  den första protokollsboken fanns kvar. Den börjades 
skrivas 1918 och varar till 1931 och bevarades av Märta Tamm Götlind. Den 
räddades från att varit gömd under andra världskriget genom att Hedvig Tor-
biörnsson, gift med en professor, gömde den i sin mans bokhylla. I protokolls-
boken finns handskrivna protokoll och tidningsartiklar – en guldgruva som nu 
finns i Folkrörelsearkivet i Uppsala. Att fredskvinnorna uppfattades som farliga 
och att de insåg riskerna att arbeta för freden visar denna försiktighet. Doku-
ment under krigstiden brände man och protokollsboken från 40-talet grävdes 
ner i en trädgård och återfanns tyvärr aldrig. 
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Märta Tamm Götlind - en stark personlighet
Märta Tamm Götlind ( 1888-1982) var en person liten till växten med en stark 
personlighet. Hon betydde mycket för Uppsalakretsen i många år. 1921 blev 
hon medlem i IKFF och var ordförande i kretsen 1948 – 1967, då hon blev vald 
till vice ordförande och efterträddes av Ingrid Stenram, som fortfarande är 
medlem i kretsen men bosatt i Eslöv.

Inger Alström frågade flera inför kretsens 90-års jubileum år  vad de mindes av 
Märta. En sa: ”Hon var så snäll” en annan att ”Hon var en elak gammal tant”. 
Märta ansåg att Inger borde gå till en talpedagog för Märta uppfattade inte 
vad hon sa. Märta hade gått hos en skådespelare för att lär sig tala. En medlem 
mindes Märta som mycket liten: ”Hon nådde mig till axeln så jag fick titta ner 
på henne.”

Märta var en organisationskvinna. Hon bildade Fruntimmersföreningen i 
Uppsala, vilket hon skrev en artikel om i början av 40-talet, publicerad i UNT. 
Fredrika Bremer hade inspirerat henne. Även bildandet av Frisinnade kvinnor 
1919 bidrog hon till liksom på 30-talet till Folkpartiets Kvinnogrupp i Uppsala.

I Uppsala län hade Märta anknytning till Österbybruk. Hennes stora intresse 
av folkbildning och kultur beskrivs i hennes kulturhistoriska artiklar för UNT 
och lever kvar. Hon var barnbarnsbarn till Gammel Tammen i Österbybruk, 
där hon vistats mycket. Det förklarar hennes intresse av brukshistoria. Hon 
skrev även barnhistorier hämtade från barndomens historieberättelser.

Märta vistades i början av 1900-talet i perioder i Tyskland och skriver att hon 
på nytt reste till Tyskland i juli 1914 för att förbättra sitt tyska ordförråd och 
fördjupa sig i den tyska kulturen. Men allt annat än frid rådde så hon begav 
sig snart norrut och fick en farofylld besvärlig resa då budet att krig brutit ut 
nådde henne. Hon höll en tid kontakt med tyska vänner per brev. 

Märta uppskattades för sin språkkunnighet även i engelska, som hon skaffat 
sig genom många resor utomlands. Detta ledde till att hon var marskalk på 
den internationella rösträttskongress som arrangerades den 12-17 juni 1911 
– en kongress där en av talarna var Selma Lagerlöf, vars tal möttes av ovatio-
ner. Märta beskrev detta och att kongressen var en invigning i internationellt 
tänkande. Hon menade även att det var följdriktigt att rösträttspionjärerna 
kallade till en fredskonferens i Haag 1915 efter att första världskriget brutit ut 
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– en konferens som ledde till att WILPF bildades. Hon medverkade med sina 
minnen i ett radioprogram 1974, som man kan lyssna på.

Märta var även engagerad i kvinnoprästfrågan, vilket hon tackades för av 
Margit Sahlin, en av Sveriges första prästvigda kvinnor. Redan 1920 skrev hon 
boken om den kvinnliga prästen Anna Howard Shaw, prästvigd i ett metodist-
samfund i USA 1880. Detta var långt innan de första tre kvinnorna i Sverige 
vigdes till präster 1960.

WILPF:s tionde internationella kongress, den första efter kriget, i Luxemburg 
1946 deltog Märta i. Hon var en av 31 medlemmar från Sverige som reste 
tillsammans med skandinaviska medlemmar i tre bussar med 21 danskor och 
21 norskor. Det bombade, krigshärjade Tyskland, som mötte dem, var starka 
upplevelser

Märta skrev tidigt att medlemskapet i IKFF vidgade intresset för internatio-
nella frågor och internationellt samarbete. Om henne finns rapporter och brev 
bevarade.

Märta valdes 1947 till ledamot i den svenska centralstyrelsen, som det hette då 
numera förbundsstyrelsen, där hon var verksam några år och från 1948 paral-
lellt med ordförandeskapet i kretsen som hon innehade i 19 år.

Mottagaren av Nobels fredspris Emily Greene Balch från WILPF i USA besökte 
1947 Sverige i samband med sin föreläsning i Oslo. I en intervju i dagens eko 
aktualiserade hon frågan om internationalisering av polartrakterna.  Annars 
var det många frågor som stod högt upp på dagordningen internationellt och 
nationellt under 40-talet som Märta var engagerad i och skrev om bl. a i UNT, 
såsom diskriminering på grund av ras, kön eller ursprung, de mänskliga rättig-
heterna, flyktingar och statslösa samt dödsstraffet.

Beträffande WILPF internationellt utarbetades en politik som låg till grund 
för NF:s bildande föregångaren till FN samt verkade för kvinnors möjlighet att 
medverka i fredsförhandlingar.

1947 blev så ett viktigt år då WILPF fick rådgivande status i FN:s ekonomiska 
och sociala råd – ECOSOC. 1948 hände stora saker i Sverige då IKFF-medlem-
men Elin Wägner  blev invald i Svenska akademin efter att tidigare IKFF-med-
lemmen Selma Lagerlöf blivit medlem.
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I svenska sektionen bildades en särskild baltisk IKFF-grupp. Man deltog även i 
en internationell fredskampanj tillsammans med 32 svenska riksorganisationer. 
En resolution antogs, vilken överlämnades till regeringen för vidare befordran 
till FN med 50 000 underskrifter.

”I Uppsala arrangerade IKFF en stor ekumenisk högtid i domkyrkan med musikaliska 
inslag med en arbetarsångkör, sammanslagna religiösa körer från olika samfund och 

hornmusik från Frälsningsarmén och talare bl a vår egen Ester Lutteman.”  
(Märta i sin memoarbok)

1949 höll WILPF sin 11e internationella kongress i Köpenhamn. En av de 
frågor som även berörde Sverige var tillkomsten av NATO. Det var ett stort 

bekymmer eftersom militära blockeringar alltid 
motarbetats. 13 sektioner var representerade och 
en av dem var den tyska sektionen, som kunnat 
återuppstå efter kriget. Detta var troligtvis glädjan-
de för Märta som hade många kontakter i Tysk-
land efter sina vistelser där före kriget.

Andra frågor i IKFF, Sverige var flyktingfrågor Det 
var stora flyktingproblem i central europa, vilka 
FN aktivt medverkade till att lösa. Detta var viktigt 
att informera om. Flera kretsar hjälpte till med att 
ta emot flyktingar. Sektionen var även värd för en 
internationell sommarskola på Gripsholm.

Märta var aktiv i hela sitt liv. 1953 reste hon till 
det krigshärjade Normandie för att besöka en 

uppländsk barnkrubba, som skapats av Rädda Barnen genom kollekter för 
flyktingstöd. Märta kunde då öva sin franska inför IKFF:s kongress i Paris som 
hon samma år på sommaren skulle delta i.

1975, det internationella kvinnoåret intervjuades Märta i flera sammanhang 
bl.a flitigt i radioprogram, där man kunde höra henne berätta om rösrättskon-
gressen. Hon var hedersledamot till sin död 1982.

1978 publicerades memoarboken 
”Minnen och Människor” till  
Märtas 90-års dag.
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Ingrid Stenram 

Engagemang i uppsalakretsen
Ingrid Stenram är en pensionerad läkare född den 1 oktober 1929 numera 
bosatt i Eslöv sedan 2008. Ingrid var i många år var engagerad i kretsen. 1967 
valdes hon ordförande i kretsen och var därefter kretsens kassör i många år. 
Hon r fortfarande medlem i Uppsalakretsen.

Då Ingrid blev ordförande 1967 efterträdde hon Märta Tamm Götlind i en 
krets som då bestod av 70 medlemmar varav fem var ständiga medlemmar. 
Hon kvarstod som ordförande till 1973.

Engagemang nationellt och i internationella frågor
Ingrid var även engagerad i det nationella arbetet och skrev i tidningen Fred 
och Frihet om händelser runt om i världen, som hon och IKFF engagerade sig 
i.

Ingrid var 1967 ombud för kretsen på Fred och Frihets landsmöte (numera 
kongress)  och ledamot av centralstyrelsen (numera förbundsstyrelse).

I tidningen Fred och Frihet skrv hon under många år och var med i en redak-
tionskommitté. En artikel hon skrev 1972:4 har rubriken ”Stolthet och fördom 
på Irland”. Inledningen lyder:

”Situationen i Nordirland verkar hoppläst tilltrasslad och meningslöst upptrappad.” 
En istorisk tillbakablick görs och hon ksriver om vad IKFF:s brittiska sektion gör. Den 
agerade bl. a genom att skriva till brittiska regeringen: ”Ett rejält program för sociala 

reformer behövs till ett värde av miljoner pund.”

I Fred och Frihet 1972:5 var rubriken ”USA:s tredje Vietnamkrig” till en 
artikel Ingrid skrev. Hon skriver i den om flera internationellt kända studier i 
krigsforskning och om de strategier makthavarna har då för att de tror att de 
ska vinna krig genom datoranvändning. Detta eftersom man tidigare trott att 
massiva bombningar skulle leda till att underkuva fienden vilket i stället hade 
lett till upptrappning. Slutsatser som man redan dragit 1968 utan att dra lär-
dom. Hon skriver: ”Simuleringsförsöken, även för 1968, gav förvånande goda 
resultat, datorn förstod bättre än presidenten.” Hon uttrycker förhoppningen 
att beslutsfattarna ska tas ner på jorden kanske genom att använda datorer till 
den uppgiften.
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Hon har fortfarande ett starkt minne av att hon mötte Loretta King i Stock-
holm i IKFF:s lokaler. Det året 2008, som Ingrid flyttade från Uppsala avgick 
hon som kassör. Samma år deltog hon i European Social Forum den 17-21 
september i Malmö. Hennes personliga intryck från forumet finns i en rap-
port bevarad i kretsens dokument. Den 9 mars 2009 utsågs Ingrid Stenram till 
hedersledamot i Uppsalakretsen.

Märta Tamm Götlind
Memoarboken ”Minnen och Människor” utkom 1978. Den recenserades i 
UNT 1979-03-09 under rubriken ”Med block och penna genom decennierna”.
Uppsatsen ”Fönster ut åt världen. Märta Tamm Götlind, kulturhistorisk för-
fattare och föreläsare”, som ingår i antologin ”Flerstämmigt: inspiratörer och 
kulturbärare inom den uppländska folkbildningen” Gidlund 2012 av Gunnel 
Furuland, fil. dr. och bibliotekarie och uppländsk folkbildare tillika medlem i 
uppsalakretsen. Gunnel berättade om föregångs-kvinnor på 90-års jubiléet av 
kretsens bildande i november 2012 och förbundets kongress i Uppsala  i mars 
2013. På radion: SR Minnen bl. a från 1975: http://sverigesradio.se/sida/arikel.
aspx?programid=1602&artikel=5869640

Forskning och publicering av Gunnel Furuland, Gunnel även har forskat om 
en annan kvinna aktiv i Fred och Frihet nämligen Birgitta de Vylder-Bellan-

der, som var ordförande i svenska sektionen 1945-48 
och även ordförande för en aktionsgrupp som bildades 
sommaren 1947 för att försöka få Raoul Wallenberg fri. I 
boken ”På upptäcksfärd i folkhögskolans värld” framgår 
att Birgitta de Vylder-Bellander var med och uppvaktade 
Östen Undén, dåvarande utrikesminister. Fred och Frihet 
ifrågasatte UD:s otillräckliga insatser betr. frigivningen 
av Raoul Wallenberg. Hon var författare och skrev boken 
”Ogift fader sökes”.

Tre fredskvinnor engagerade i IKFF Uppsalakretsen

Inger Alström
Inger Alström (193? -)  har varit aktiv i det lokala arbetet sedan 70-talet då hon 
blev medlem. Hon är fortsatt fredsaktivist flera år efter att hon blev pensionär 
och betraktar sig som en gräsrotsaktivist.  Hennes yrkesverksamma gärning 
var som bibliotekarie på Uppsala stadsbibliotek; därifrån ett känt ansikte för 
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många. Hon är fortsatt sekreterare i kretsens styrelse och var också ledamot av 
i förbundsstyrelsen i flera omgångar under årens lopp. Många är de torsdagar 

som hon medverkat i manifestationer – från början 
”Kvinnor i svart” tillsammans med Kvinnor för Fred, 
som hon även är medlem i. Inger är en känd profil 
både som aktiv i fredsrörelsen i Uppsala och som aktiv 
i bl. a Uppsala Stadsbiblioteks  Vänner.

I 33 år (år 2016)  har Inger har varit en av de bärande 
krafterna för att organisera  lyktnedsättningen för att 
minnas atombombens offer den 6 augusti – Hiroshi-
madagen. Fred och Frihet uppsalakretsen har i nätver-
ket Fredsam genom Inger bidragit. 

Det var hedrande att Inger blev en representant för 
alla ej så synliga gräsrotsaktivister i pjäsen ”Vi skulle ha 
spelat Lysistrate”. Skådespelerskan Angelica Jennesved 
gestaltade Inger Alström som fredsaktivist delande 
ut flygblad i samband med en aktion mot kärnvapen. 
Pjäsen skriven av dramatikern Stina Oscarsson var 

”en hyllning till de kvinnor som genom historien drivit kampen om fred och 
mänskliga rättigheter. Då inte bara Alva Myrdal och andra som fått Nobelpri-
set. För fredsrörelsen har också burits och bärs ännu upp av många lågmälda 
anspråkslösa kvinnor.” (citat från pjäsens Facebooksida)

Annika Bäckström
Annika Bäckström (1929-) hedersdoktor vi Uppsala Universitet och svensk 
översättare. Från ryska har hon översatt Marina Tsvetajeva och nobelprista-
garen Joseph Brodsky och håller nu på med Pusjkin. Hon har belönats med 
Pusjkinmedalj på ryska ambassaden in Stockholm för sin gärning. Annika är 
sedan flera år ledamot av Fred och Frihet Uppsalas styrelse. 

Min väg till ryska berättade Annika om den 18 mars på ett välbesökt semina-
rium på Sensus i Uppsala. Annika var nyfiken och intresse från barndomen i 
Umeå. Så snart hon lärt sig läsa satte föräldrarna böcker i händerna på henne. 
Nordiska gudasagor, nordens första storhetstid om vikingarna och deras färder 
österut. Fler ryssar kom med i berättelser. 

Skräck för ryssar spred sig bl. a med talesätt t ex” är du alldeles ryss?”. En släk-

Inger Alström på premiärfö-
reställningen av pjäsen ”Vi 
skulle ha spelat Lysistrate” 
med skådespelerskan som 
gestaltade henne (mars 
2015).
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ting var en av de första som översatte texter från ryska. Tidigare översättningar 
fanns från 1800-talet men de var tyska.

Allt skars av från revolutionen 1917. Nytt intresse för rysk litteratur och ryska 
språket efter kriget. Kriget hade varit något skrämmande och obegripligt. På 
omvägar kom hon in på ryska. Tillsammans med två andra lärde de sig ryska 
på egen hand i Umeå. De bildade en liten cirkel och använde en nybörjarbok i 
ryska, grammatik och lexikon. Därigenom lärde hon sig grunderna vid sidan 
om andra studier. Till Uppsala 1947 och kom-
pletterade studentexamen med latin. På sitt för-
sta sommarlov då träffade hon sin första levande 
ryss på båten till Island där hon sedan vistades. 
Båtresan tog 6 dagar. Sommaren därpå hamna-
de hon i Oxford hos sin kusins vän med hans 
familj. Han var rysk emigrant – den andra ryssen 
hon träffade – och hon fick hon fick tillfälle att 
studera ryska.

Efter detta blev hon vän med ryska språket och 
fick många ryska vänner under åren. Hennes 
vänskap med Sara Lidman ledde till ett erbju-
dande att resa till Moskva 1951 och bli au pair 
där hos en rysk familj. Det var då det stalinis-
tiska Moskva och de bodde som i ett getto med 
bevakning av polisen. Ett utförligare referat från 
hennes berättelse finns om hennes spännande liv.

Ann-Cathrin Jarl nu engagerad lokalt 
Ann-Cathrin Jarl (1945- ), präst, TD, ledamot av Internationella Kvinnoför-
bundet för Fred och  Frihets nationella och internationella styrelser 2017.  
Ann-Cathrin, Uppsala, blev medlem i IKFF 1984 i anslutning till att IKFF 
började arbetet med Den Stora Fredsresan med bas i Uppsala där hon var en 
drivande kraft.

I Fred och Frihet Uppsalakretsens har hon de senare åren varit engagerad i 
lokala arbete bl. a var hon förra året uppskattad handledare i studiecirkeln 
om IKFF:s internationella Manifest där hennes erfarenheter och ekonomiska 
kunnande väckte stort intresse. Hon doktorerade år 2000 i ämnet Ethics in 
Feminist Liberation Theology and Feminist Economics vid Uppsala Universi-

Koncentrerad Annika Bäckström 
läser dikter på 99-årskalaset och 
Linda Forsberg lyssnar koncentrerat.
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tets AUU - Acta Universitatis Upsalienisis - Uppsala Studies in Social Ethics 25. 
Hennes doktorsavhandling är utgiven under namnet Women and Economic 
Justice avv Uppsala Universitetsbibliotek.
        
Ann Cahtrin skrev 2015 efter den 10 december efter att Fred och Frihet Uppsa-
la firat WILPF 100 år då  Malin Nilsson, IKFF:s generalsekreterare föreläst om 
Världens farligaste kvinnor som haft och har  ambitionen att använda sin kraft 
för att stoppa krig av alla slag:

”Nu gäller det att bevaka att den svenska feministiska utrikespolitiken realiseras och 
sprider sig. Just i dagarna har vår utrikesminister Margot Wallström bjudit in kvinnor 
från hela världen för att ha en högnivå sammankomst för att få med kvinnor i arbetet 

med fredsavtal.”

”Vi drömmer vår dröm om fred och tänker fred och frihet. Sverige är nu i två år med-
lem av FN:s säkerhetsråd. Så länge vi står utanför NATO kan vi tala med andra länder t 

ex Ryssland i egen hög gestalt. Som Finland gör.”

Women’s Power to Stop War var en röd tråd under 2015 100 år sedan WILPF 
bildades i april i Haag. I firandet deltog från kretsen Ann-Cathrin Jarl och 
Kirsti Kolthoff.  

Ann-Cathrin Jarl talar i Uppsala.
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Kirsti Kolthoff talar o Inger Alström håller banderollen den 6 augusti 2013 i  
Uppsala. Arrangemanget med Fredsam.
Foto: Kvinnor för Fred
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Välkommen med i vårt arbete för fred!

Vi behöver bli fler för att kunna vara aktiva lokalt i Uppsala och i länet. Hör av 
dig med frågor eller anmäl ditt intresse. Kom med förslag till aktiviteter.

Tillsammans kan vi göra mera!

Är du inte medlem i IKFF än så bli det nu. 

Årsavgiften är 180 kronor, betalas till sektionens bankgironummer 5491-7166.
Avgiften bidrar till vårt internationella arbete i vilket ingår huvudkontoret i 

Genève med viktigt arbete i FN.Kretsen erhåller 50 kronor/medlem. 

Gåva till kretsen kan ges till bankgiro 5068-2327 Uppsalakretsen för Fred och 
Frihet. Kretsens organisationsnummer är 817602-2211.

Kontakt per e-post: uppsala@ikff.se

Skriften har gjorts med stöd genom projektmedel från Uppsala kommun 
KULTURNÄMNDEN med syfte att synliggöra kvinnor som arbetat för 

fred i Uppsala.


