
 GRÖNA KVINNOR 2020 
5. Medlemsbrev i solens och jordens 
högtidtid, ge dig själv tid att vara ute.  
 
Gröna Kvinnor har stuvat om sin verksamhet 
till digitala möten och seminarier ute i det fria. 
Senast Västerås, Anunds hög och Badelunda 
och den 6:e juni firade vi ute i det fria med 
promenad på underskön betesmark med stort 
hällristningsområde. Det vi upplevde och sade 
skrevs ned. Ska sammanställas och bli 
tillgängligt för alla i föreningen. Varefter det 
blir möjligt att resa lite längre kommer fler 
genus analyser göras tillsammans utomhus.  
 
Människan är en del av helheten och helheten 
är en del av människan. Det är centralt 
tankegods i äldre icke patriarkal kultur och 
grundkurs för en ekofeminist.  Kan vara bra att 
påminna sig när rasism som kulturellt och 
individuellt förtryck diskuteras. Betänk att 
rasbiologi var frekvent in på 50-talet i Sverige, 
det finns en del att synliggöra och städa upp. 
 
Kända äldre kulturer har starka kvinnor i 
tydliga positioner som företrädare. Att föda 
att dö och leva hyggligt mitt emellan är 
fortfarande grundstommen i var människas 
liv, men att göra det på ett hållbart sätt kräver 
förändrat kulturellt beteende. Det finns en 
guldgruva av kunskap om kvinnor som 
förebilder, just nu formligen gräver vi fram 
dem ur myllan. En inkluderande feminin 
princip med värna och vårda är på väg att växa 
bakom rasismens avveckling. Pågående 
pandemi skyndar på insikten om hur vi hör 
ihop, att det vi gör har betydelse för många 
och att det är tillsammans vi betyder något. 
Kommer att tänka på Bieve, skapelsens solens 
urmoder i Samisk skapelsemyt som genom 
sina solstrålar förde människas själ till 
världens fyra hörn, neija-bevi-labikie och  till 
Máttaráhkka som representerade  både 
födelse och död. Hon var själens boplats, 
höljet, det vill säga kroppen. Själen ansågs 
knuten till både jorden och till roten och  

förenades i Màttaràhkka. Ordet Máttar är 
knutet till jorden/grunden och ordet Áhkkar 
till förmödrene/rot. Mer finns att läsa i May-
Lisbeth Myrhaugs bok ”I modergudinnans 
fotspår, en paxbok utgiven i Oslo 1997. ISBN 
82-530-1866-5.  
 
Ord på vägen 
Att brytningstider som midvinter, midsommar 
höst och vårdagjämning fått stor betydelse i 
vår kulturella samvaro är lätt att förstå. Inför 
midsommar som enligt ljuset inträffar den 
20:e är det svårt att tänka hur det tidigare var 
möjligt att leva under mörk, kall och kal årstid. 
Men människan anpassar sig efter årshjulets 
fyra ljusbrytningstider. Solhjulet på bilden är 
ca 3500 år gammalt och finns avbildat på en 
häll utanför Enköping Boglösa. Förut var 
arbetet helt anpassat efter årstider, i dag gör 
vi mest lika inomhus hela året. Men medge att 
det vore skönt att jobba mer utomhus när 
vädret tillåter, jag tycker i alla fall det och 
hittar på det ena efter det andra, bara för att 
få var utomhus. Gillar också att läsa helt olika 
böcker på sommaren, se andra filmer och 
lyssna på annan musik. Ljuset påverkar 

sinnesstämningen. Ewa Larsson   

 

 

PÅ GÅNG DEN 23 JUNI KL 17.00              
Vi träffas vid Västerhaninge 

pendeltågstation. Tillsammans med 

arkeolog Gunilla Larsson lär vi av spår 

efter forntida maktstrukturer och kult. 

Maria Bergström naturguide är med och 

delar kunskap. Vi avslutar med tilltugg i 

Maria Björkes trädgård där Ewa Larsson 

leder samtal om hur bilder kan tolkas 

utifrån genusperspektiv. Gratis för 

medlemmar. 


