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Verk av Helga Henschen på Tensta T-banestation. Läs om en fredsaktivist och konstnär som inspirerat många, på 

sidorna 6-9. På väggen: ”Vi måste hålla om varandra för att inte falla” – citat av den ryske poeten Jevtusjenko. 
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”Om vi kvinnor i alla länder 

ville hålla samman, 

så stod det i vår makt 

– det kan inte bortförklaras – 

att förhindra krig, 

och det är en skuld och skam 

att så inte är förhållandet.” 

Elisabeth Tamm (1880-1958)

Målet: Ett gott liv för alla
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IKFF och 1:a världskriget

 

Efter kampen för rösträtt

Kvinnokamp för fred
Många av de första kvinn-

liga riksdagsledamöterna 

kom ur antikrigsrörelsen 

och det finns en rad 1900-

talsprofiler att inspireras 

av. Här berättar Ingela 

Mårtensson om kvinnor i 

förra seklets fredsrörelse. 

Ovan riksdagens första kammare kring 1900. 
Till höger den första kvinnan som 1921 tog 
plats i samma kammare, fredskämpen Ker-
stin Hesselgren. Det finns betydligt fler kvinnor 
i dagens riksdag och regering men utpräglade 
fredsröster lyser med sin frånvaro. 

Fostran för fred

Foto: Public dom
ain
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Kvinnokamp för fred

Antikrigsrörelsen lever vidare i nätverk och organisationer. Under stora 
delar av 1900-talet var Sverige neutralt och en kraft för nedrustning och 
ett starkt FN. I dag står snarast av ökad militarisering i fokus för politiken.

Foto: O
fog/Flickr/C
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Efterkrigstiden

2000-talet

Källor:
Svenska kvinnors Vänsterförbund, An-
drea Andreen 1964
Kvinnors röst och rätt, Allmänna förla-
get 1969
Utkastad och fri, Ingrid Segerstedt 
Wiberg 1983
Kvinnor mot krig, Irene Andersson 
2001 
Wägnerismer, Artea 2011
Kerstin Hesselgren, Renée Frangeur 
2013

30-talets antikrigskamp

Fogelstagruppen
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Konstnär och Rebella

”Till synes idyllisk...”

Helga Henschen var upp-

rorisk under hela sitt liv 

och uttryckte detta genom 

många olika sorters konst 

och ord. Hon ville ”uppvig-

la till livsmod” och engage-

rade sig för fred och solida-

ritet. Hon stod alltid upp för 

kvinnors, barns och djurens 

rättigheter. 

Hem till arbetarrörelsen

Vykort som Helga Henschen 
tecknade till stöd för Unga Örnars 
lägerverksamhet 1981. 

Helga Henschen sista bok som kom 
ut 1996 med minnen och tankar, 
tillägnad dottern Rebecca.
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”Man behöver inte förstå 
konst. Vem förstår vad vin-
den viskar? Vem förstår en 
blomma eller en fjäril?”

Helga Henschen (1996)

Helga Henschen och hennes 
halvmoster Inga Maria (”Lill”) på 
Fjärdlång 1928. 
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180 meter konstverk

Tensta tunnelbanestation, 180 meter med Helgas konst, stod klar 1975. 

Foto: Sofia H
ärén

Tavlor med ord som syskonskap och 
solidaritet på 19 språk pryder väg-
garna istället för reklamtavlor i Tensta.

Dafne, kvinnan som blev ett träd.
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Fakta: Helga Henschen
• Föddes 1917 i Stockholm med 6 syskon.
• Hennes far var Folke Henschen, professor i patologi vid Karolinska Institutet. Mor  
  var Signe Thiel, dotter till bankiren och konstsamlaren Ernest Thiel.
• Gick på Maj Brings och Otte Skölds målarskolor och sedan Konstakademien.
• Skapade i olja, akvarell, tecknade, skulpterade, illustrerade böcker och affischer.
• Offentliga verk: Fontänen Dafne i Södertälje centrum, Tensta tunnelbanestation. 
  Skulpturen Gaia i Europaparlamentet i Bryssel.
• Även representerad på Moderna Museet, Nationalmuseum, Västerås och Eskilstuna
  konstmuséer, Sundybergs statshus. Samt skolor, sjukhus och bibliotek i hela Sverige.
• Har gett ut 12 böcker. Tre av dem självbiografiska.
• Har fått en rad stipendier och utmärkelser.
• Gift med författaren Peter Weiss 1943-1947, de fick dottern Rebecca 1944.
• Gift med finlandssvenska författaren och poeten Ralf Parland 1961-1965.
• Avled 2002 vid 85 års ålder.
        
            Källa: Helga Henschen Sällskapet, www.helgahenschen.com

Bibbi Steinertz om Helga

Foto: Sofia H
ärén

Bibbi Steinertz pratade ofta med Helga Henschen och utbytte idéer.

Bibbi Steinertz, aktiv i KFF 

under nästan 40 år, kände 

Helga Henschen väl. De 

brukade samtala och utby-

ta idéer om fredsarbetet och 

Bibbi beskriver henne som 

en fantastisk person.
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Maj Britt Theorin om Helga

”Det gäller att sälla sig till 
de människor och krafter 
som kämpar mot liknöjd-
het, uppgivenhet och för-
tvivlan i en mörk och grym 
värld. Det gäller att minnas 
att det också finns glädje, 
ljus, ömhet, godhet, vän-
skap, trofasthet och kärlek. 
I dag, 79 år gammal, traskar 
jag nyfiken vidare med mitt 
trots, min skaparlust och 
mina dåraktiga lovsånger.”

Helga Henschen (1996)

Gaia till EU-parlamentet

Speglade värderingar

Färgstark personlighet

Foto: Bengt O
berger/W

ikim
edia com

m
ons/C

C
-BY-SA

-3.0
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Maj Britt Theorin tycker att Tensta 
tunnelbanestation är Helga Hen-
schens finaste eftermäle.

Maj Britt Theorin minns 

Helga Henschen som färg-

stark, engagaerad och rätt-

fram. Hennes konst speglade 

tydligt hennes värderingar 

och Maj Britt såg till att en 

av Helgas skulpturer ham-

nade i EU-parlamentet. 
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En röst för de dömda

I USA ägs de fl esta fängelser av privata bolag och insyn saknas. 
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”Vad fick Angela som var 
en del av USA:s svarta 
etablissemang att bli en 
ikon inom den svarta 

medborgarrättsrörelsen?”

Angela Davis, universitetslärare och aktivist.
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Omslaget på avhandlingen ”Dikt i 

rörelse. Ingrid Sjöstrand och poesi-

nas retorik i kvinnornas fredsrörelse 

1970-1982” som kom tidigare i år.

12

Dikter som ger kraft

Carina Agnesdotter har via diktanalyser tagit reda på vilka funktioner poesi kan fylla i de sociala rörelserna.

Dikter har alltid varit en 
viktig del av de svenska 
folkrörelserna. Carina Ag-
nesdotter har i sin avhand-
ling studerat 1970- och 
1980-talens användning 
av poesi genom författa-
ren Ingrid Sjöstrand som 
skrev mycket inom de rö-
relser där hon var aktiv. 
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Agneta Norberg håller i en banderoll med Ingrid Sjöstrands poesi.
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Foto: Benita Eklund

Valet en framgång

Kvinnors fredsarbete i 
Turkiet och Kurdistan
Konflikten mellan den 
turkiska staten och landets 
kurder har pågått länge 
och skördat många liv. 
Nu råder vapenvila men 
många anser att de poli-
tiska försöken till lösning 
inte räcker. Statsvetaren 
Büsra Ersanli besökte Sve-
rige i april och berättade 
om kvinnornas deltagande 
i fredsprocessen.

Kvinnorna har varit en viktig del i den kurdiska frihetsrörelsen och även 
burit vapen och deltagit i strider. Nu kämpar de för politiskt inflytande.  
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Professor Büsra Ersanli (i mitten) med tolk, inbjuden till Sverige av Vänster-
partiets riksdagsledamot Amineh Kakabaveh (till höger).
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Demonstration i Paris förra året. På porträtten syns dödade frontfigurer i det kurdiska folkets frihetsrörelse. 

Kvinnor i frihetsrörelsen

Saknas transparens

Gemensam kamp

Foto:C
hris Jung Photography / Flick / C
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En viktig del

Västsaharafrågorna

Vad vore världen utan alla 

dessa kvinnor som gör och 

brinner? Det frågade sig 

Anette Grinde som inter-

vjuat några av alla dem 

som i kulisserna för för-

eningslivet framåt. Här är 

hennes portätt av Kvinnor 

för freds Sylvia Rönn.

Möte med Sylvia

Sylvia Rönn i en av alla manifestationer som för de allra flesta föreningsak-

tiva är en del av vardagen. Här utanför riksdagen i Stockholm i höstas.
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Kassörsrollen

Sylvia ger en ekonomirapport

På workshop i civil olydnad

KFF:s st
yrgrupp ”SAMLA”
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En tankeväckande måltid

Det gick ut ett pressmeddelande från ”Södra Norrlandskusten mot kärnkraft och kärnvapen”, som stöds av Kvin-
nor för fred och Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen. Där stod bland annat: I eftermiddag kommer en 
levande konstinstallation, ”Sista måltiden”, genomföras under Viggenplanet i Söderhamn. Skärtorsdagen är vald 
med tanke på att inte endast Jesus då åt sin sista måltid, utan att mängder av människor under årtusenden ätit 
sin sista måltid i krig. I dag upprepas skeendet och civilbefolkningen drabbas i allt högre grad. Vi tycker inte att 
någon kommun, varken Linköping, Luleå eller Söderhamn har rätt att använda ett stridsflygplan som stolt symbol!

Skärtorsdagen 2014 utvidgades dagens symboliska betydelse när fredsrö-
relsen höjde sina röster under Viggenplanet i Söderhamn.
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Kvinnor för fred ingår bland annat i följande 
fredsnätverk och organisationer:



Vägar till fred
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FÖRENINGS

BREVB

Som medlem i Kvinnor för fred stöttar du fredsarbete och 
kvinnors rättigheter

Elin Wägner Alva Myrdal
Rosa Luxemburg


