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 Gröna Kvinnors Verksamhetsberättelse 2020   

Årsmöte hölls lördagen den 14 mars i Stockholm. Styrelsen hade återigen valt att förlägga 

mötet till Anna Lindhagen museum på Fjällgatan. Anna Lindhagen har betytt mycket som 

politisk förebild i Stockholms stadshus i sitt engagemang för kvinnors rösträtt, reglering 

av arbetstid, barns rättigheter och för odlande av både mat och blommor i 

koloniträdgårdar. Dagarna före årsmötet började Covid19 göra sej känd och 

reserestrektioner föreslogs av Folkhälsomyndigheten. Återbud skedde ända fram till 

själva årsmötesdagen. Men årsmötet genomfördes utifrån då gällande Corona regler.  

Till ordförande för årsmötet valdes Vivianne Gunnarsson och till sekreterare Agneta 

Granström. Efter årsmötesförhandlingarna intogs lunch på plats beställd från Hermans.  

Årets tema var Brodyr, Irène Stenvatten från Simrishamn bjöds in att berätta om sitt 

livslånga intresse för att skapa i stygn. Irènes konst är helt unik och magisk.  
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Styrelsen har under verksamhetsår 2020 haft nio protokollförda möten samt årsmöte. 

Ordförande Ewa Larsson ansvarig redaktör medlemsbrev och Facebook.   

Ledamöter: Maria Björke kassör och ansvarig för medlemmar samt hemsida, Ingegerd 

Akselsson Le Douaron sekreterare, ledamöterna Eva Hallström, Marja Sandin-Wester, 

Agneta Granström, Kerstin Slåneteg.  

Ersättare: Gunilla Larsson och Johanna Norrbo. 

Revisorer: Kirsten Brunsgaard och Mia Antonsson.  
Auktoriserad revisor: Katarina Nyberg HQV. 

Valberedning: Märta-Lena Bergstedt sammankallande.  

Arbetsutskott: Ewa Larsson, Maria Björke, Ingegerd Akselsson Le Douaron. 

Nyckelkvinnor: Kirsti Kolthoff Uppland, Eva Hallström Värmland, Agneta Granström 

Norrbotten, Maria Bergström Sörmland och Kerstin Allergren Stockholm. Susanne 

Gerstenberg Halland & Agneta Ekman Wingate Bohuslän har haft vilande verksamhet.                                       

 

Medlemskap i andra organisationer  

Gröna Kvinnor har under 2020 varit betalande medlem i SKL, Sveriges Kvinnolobby, en 

paraplyorganisation bildad 1997 och som i dag samordnar 47 medlemsorganisationer. 

Målsättning är att integrera kvinnors perspektiv i alla politiska, ekonomiska och sociala 

processer såväl lokalt som internationellt, Ewa Larsson har varit kontaktperson. Marja 

Sandin Wester och Ingegerd Akselsson Le Douaron har varit kontaktpersoner för 

aktiviteten ”Lön hela dagen”, ett samarbete inför 8 mars med SKL och fackföreningar. 

Gröna Kvinnor är också betalande medlem i organisationen Kvinnor i samverkan mot 

narkotika och alkohol, KSAN, Agneta Granström har varit kontaktperson. Vi är även 

betalande medlem i svenska UN Women som är en del av FN:s UN Women och fungerar 

som en insamlingsorganisation, Ewa Larsson har varit kontaktperson. Gröna Kvinnor är med 

i Bred Feministisk Plattform som arbetar för alla människors lika värde, oavsett kön, 

ålder, religion, kultur, etnicitet och sexuell läggning, samt för frigörelse och jämställdhet 

mellan kvinnor och män, Ewa Larsson har varit kontaktperson. Gröna Kvinnor har en andel 

i Ekobanken, årets årsmöte skedde på zoom och Maria Björke företrädde Gröna Kvinnor. 

Ewa Larsson och Gret-Lis Grönlund var Gröna Kvinnors företrädare på 

Miljöorganisationernas kärnavfalls sekretariats årsstämma, Milkas, den 16 juni. Där 

inlämnades utträdesansökan att gälla från årsskiftet 20/21. Resten av 2020 företrädde 

Eva Hallström, Maria Björke och Gret-Lis Grönlund Gröna Kvinnor i Milkas. Föreningen har 

blivit ny betalande medlem i Klimatriksdagen och Maria Björke har bevaka aktiviteter. 

Gröna Kvinnor har varit fortsatt medlem i GenderCC, Genus för klimaträttvisa, en 

internationell kvinnoorganisation med säte i Bonn, Eva Hallström har varit kontaktperson. 

Ewa Larsson har varit medlem i GenderCC, Steering Committee, ett  policyskapande organ. 

Under året har vi deltagit i möten för Folk & Fred, men bestämt att inte gå med aktivt i 

föreningen. Däremot har Gröna Kvinnor under senare delen av året gått in som betalande 

medlem i 1325, Ewa Larsson har varit kontaktperson. Sverige rustar med vapen, Gröna 

Kvinnor vill rusta med kvinnors klokskap.  
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Ekonomi  

Medlemsavgifter och organisationsutvecklingsstöd från Jämställdhetsmyndigheten har 

utgjort moderföreningens finansieringskällor. Föreningens unika och framgångsrika 

verksamhet, både lokalt, nationellt och internationellt skulle inte vara möjlig utan det 

stora ideella arbete som både styrelse och de regionala nyckelkvinnorna bidragit med till 

gagn för föreningens alla medlemmar och nätverk.  

 

Moderorganisationen 

Vid utgången av 2020 hade föreningen regelbunden kontakt med 183 Gröna Kvinnor genom 

medlemsbrev, varav drygt 103 är betalande eller har skriftligt intygat sitt medlemskap 

under året. Under året har 11 nya medlemmar tillkommit och ett par avslutat medlemskap.   

 

Medlemsbrev 

13 nummer har utgått under verksamhetsåret. Kontakt upprätthålls via dessa breven där 

föreningsinformation ges, feministiska analyser görs och aktiviteter annonseras både för 

moderföreningen och för nyckelkvinnors olika arrangemang. Breven går ut till betalande 

medlemmar och till Gröna Kvinnors nätverk. Men endast betalande medlemmar erbjuds 

ersättning för resa till årsmöte och till regionala träffar och seminarium.   

 

Hemsidan 

Här pågår ständig uppgradering, materialet  går att översätta för internationella läsare. 

Ansvarig för hemsidan är Maria Björke. I år har vikt lagts på att marknadsföra svenska, 

engelska och spanska skrifter, rapporter och pamfletter. Hemsidan är kopplad till 

Facebook och medlemsbrev finns att ladda ner, flera offentliga sökmotorer informerar 

om våra olika skrifter. 

 

Facebook 

Vi använder Facebook flera gånger i veckan för att sprida information om våra evenemang 

ge information och tips om andra föreningars aktiviteter. Vi gör också egna reflektioner 

av samhällsskeenden inom de områden Gröna Kvinnor arbetar inom. Oftast handlar det om 

avsaknad av kvinnors perspektiv och erfarenheter. I somras gjordes några Youtube inslag 

om böcker att läsa. Vi har annonserat tio egna evenemang i år och har 836 följare vilket 

är 87 fler än föregående år. Föreningen uppmuntrar att dela det som läggs ut så att ännu 

större spridning sker. Sidan når ut till främst kvinnor 60+ men även till män. 
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Medlemsaktiviteter med moderföreningen 

   
På styrelsemötet i april konstaterades att Covid19 medförde att CSW i New York ställts 

in och att utlägg skulle betalas tillbaka. En planering för CSW 50 år i Paris till sommaren 

pågick dock fortfarande. Styrelsen konstaterade att verksamhetsplanen måste göras om, 

mer verksamhet behövdes göras utomhus. Planering gjordes för organisationsutveckling 

utomhus och att samordna den med en jubileumsskrift för Gröna Kvinnor 15 år.  

 

Organisationsutvecklingen den 5-6 juni i Västerås och Enköping planerades av Gunilla 

Larsson och Ewa Larsson. Ewa lade samtidigt upp en strategi för en 15-års skrift och 

engagerade flera att skriva i den samt bad journalisten och mediechefen Benita Eklund 

komma med på resan för att göra ett reportage. Temat var ”Ur myllan lyfter vi 

samhällsbärande kvinnor”. Gunilla planerade för besök på Västerås museum och för olika 

arkeologiska nedslag. Textilarkeolog Annika Larsson bjöds in och visade mönster av 

klädesplagg avbildade som hällbilder. Maria Bergström engagerades att berätta om växter 

och besök i Enköping perennpark planerades också in. Resan gjordes Corona säker med 

olika egna biltransporter. Alla föreläsningar hölls utomhus samt en gemensam lunch. En 

middag och en lunch hölls inomhus på godkänt Coronaavstånd. Övernattning skedde på 

Friibergs Herrgård med anor från medeltiden.  

 

    
Boglösa hällristningsområde      En rekonstruktion av kvinnobåtgrav i Badelunda.  

 

 

Skriften färdigställdes till vår jubileumsfest i Kungsholmens föreningslokal i oktober. 

I skriften finns dagarnas olika föreläsningar väl dokumenterade så att alla medlemmar 

har kunnat ta del av dem genom ett utskick Fysiskt närvarande på 

organisationsutvecklingen var Nyckelkvinnor från Uppland, Stockholm och Sörmland, samt 

företrädare från styrelse.  
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Makt, Kultur och Natur, aktivitet i Västerhaninge planerades på kvällen i Friiberg och 

genomfördes den 23 juni med samling Västerhaninge. Därifrån vandrade vi under ledning 

av Gunilla Larsson i områdets rika Vana kultur, följde en bäck och fick natur guidning av 

Maria Bergström och inbjuden Naturguide från Uppsala. När vi kom fram till det rika 

gravfältet stannade vi vid en båtgrav där kvinna-gudinna-prästinna begravts. 

Temat Makt, Kultur och Natur var ett uppskattat koncept och vandringen avslutades med 

att Ewa Larsson pratade om patriarkala tolkningar av bilder vi ser  i Maria Björkes 

rosendoftande trädgård där Maria och Elin Björke förberett för Afternoon tea.   

 

   

 

Kvinnor styrde handel över Östersjön och i Bysantin under vikingatid vilket Gunilla 

Larsson ledde i bevis genom att berätta om sina studier av äldre handelsprotokoll. Vi 

träffades för att lära med om kvinnors gömda historia på Erikskulle hembygdsgård i 

Roslagen den 5 augusti. Den båt som finns i rekonstruktion där har rekonstruerats på 

Sjöhistoriska museet under Gunillas ledning och är en av Sveriges i dag äldst kända. På 

Erikskulle finns smycken från Brons och Järnålder som är funna runt om i trakterna och 

donerats till hembygdsgården. På bild Frejas halsringar från yngre bronsåldern ca 3100 

år sedan och funna i Lohärad. Långt senare en romantiserad bild av Freja med sina katter.    
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Biologisk vandring i mångfald genomfördes i Roslagen under ledning av jordbrukaren och 

miljövetaren Moa Larsson-Sundgren den 13 september.  

 

     
 

- Hur är det att som kvinna komma till en bygd och börja bedriva jordbruk med fjällkor, 

roslagsfår, hästar och höns?  

 

Vi samlades på gårdsplanen och fick en introduktion i vad biologisk mångfald är och 

betyder. Sedan en mycket inspirerande promenad i det vackra kulturlandskapet då vi fick 

lära om landskapets historia, om kolsänkor och om hur redskap och maskiner är anpassade 

för storskaligt brukande. Moas arbete med djuren och jorden i samspel gör jorden mer 

bördig och boplats för många örter och insekter. Dessutom klarar Moas bearbetning av 

jorden både torka och regn bättre än det storskaliga kemikaliejordbruket. Vi avslutade 

med livlig frågestund under det att medhavd matsäck inmundigades.  

 

” En betad hage är en av de mest artrika miljöer vi har i Sverige och kan innehålla upp till 

40 olika arter per kvadratmeter. Ett betat landskap är värdefullt för djur och natur, 

insekter, fåglar, växter och det är vackert att se. En betad hage står mer pall för 

extremväder som skyfall och 

torka.  Antalet betade hagar 

minskar i dag och med det 

minskar mångfalden. Jordar 

utarmas i stället och  detta är 

enligt en enig forskarkår 

mänsklighetens största hot.”  

Det här är allvar!  

Gröna Kvinnor uppmanar alla 

köttätare att äta svenskt 

nära natur-betat kött.         
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Gröna Kvinnor 15 år firades den 6 oktober i Kungsholms kyrkas föreningslokal. Covid- 

läget medgav att 20-personer kunde samlas med avstånd och det var precis det antalet 

vi var. Temat för festen var Ekofeminism och Lotta Hedström bjöds in att tala i ämnet. 

Ewa Larsson talade om hur Gröna Kvinnor jobbar feministiskt utifrån den nygjorda 

skriften från organisationsutvecklingsdagarna som då lägligt lanserades. Ingegerd 

Akselsson Le Douaron modererade och ledde en frågestund. Sedan bjöds goda ostar, 

korvar och mousserande äppeldryck. Marja Sandin Wester var husfru och berättade om 

platsens själ och Agneta Granström såg till att alla fick rikligt med mat och dryck samt 

förde anteckningar. Det blev givande generationsövergripande samtal och det var roligt 

att det gick att samlas så många just då. Skriften har genom Maria Björkes försorg 

skickats ut till alla de medlemmar som inte kunde deltaga och har rönt stor uppskattning.  

 

     
 

 

Heliga Birgitta är född i Finsta som ligger sydväst om Norrtälje. Styrelsen beslutade att 

Gröna Kvinnor, under ledning av arkeolog Gunilla Larsson skulle göra en dagsvandring på 

plats den 24 oktober. Gunilla gjorde ett program och beställde lunch på församlingshuset 

mittemot Skederids kyrka. Maria Björke hyrde en buss för att flera skulle kunna komma 

med Coronasäkert. Människor har 

vallfärdat till platsen, dess källa och 

bönegrotta ända sedan 1300-talet. 

Birgitta och hennes födelseort är väl 

känd i Europa så många besökare är 

långväga ifrån. Vi fick en föreläsning 

om platsens själ där både Nertus och 

Freja har satt sin tidiga historiska 

prägel och vi hade kunskapande 

samtal vid Birgittas källa. En Freja 

halsring har hittats i Kårsta en bit 

därifrån och finns nu utställd på 

Erikskulle hembygdsgård.                   
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Östhammar som sopstation för kärnavfall 

I egenskap av lokalt engagerad Grön Kvinna och tidigare med i Milkas arrangerade Kirsti 

Kolthoff och Gret-Lis Grönlund ett nationellt heldagsseminarium i Östhammars kommuns 

bio. Företrädare från riksdag, länsstyrelse, kommunen, Naturskyddsföreningen, Milkas 

och MKG deltog samt att Ewa Larsson var inbjuden för att tala om hur jämställdhet 

beaktats i slutförvarsarbetet och hur försiktighetsprincipen respekterats. En artikel 

kom ut Upsala tidning före seminariet som spelades in. Även en skriftlig sammanställning 

gjordes av dagen. Seminariet föranleddes av ett lokalt grävande arbete i kommunens 

bibliotek för att förstå hur frågan om slutförvar lokalt hanterats genom åren och vem 

som egentligen betalat för all information som spridits. Det visade sej vara SKB, Svensk 

kärnbränslehantering AB.  

 

                                
 

 

Modern, borgare och mansrollen  

Den 28 december hade Gröna Kvinnor årets sista medlemsaktivitet på zoom. 

Tillsammans med Birger Schlaug och Ewa Larsson samtalade vi om: – Varför det tycks 

svårt för en del att säga Moder Jord? - Om det går att vara borgare och mot 

kapitalism? – Vad samhället egentligen ska ha mannen till? Maria Bergström modererade 

och arton gröna kvinnor gav synpunkter och samtalade, det gav mersmak. 

 

 

                
 

 

Aktiviteter med andra organisationer och regeringen   
       

* De föreningar vi medverkar i har haft sina årsmöten digitalt, Ingegerd Akselsson Le 

Douaron medverkade på SKL årsmöte, Ewa L på KSAN och på UN Women samt GenderCC.   

På grund av samarbetssvårigheter inom Milkas som inte kunde redas ut på deras årsmöte 

beslöt Gröna Kvinnor att endast deltaga passivt till årets slut då det fört då, enligt deras 

stadga, blev möjligt att lämna samarbetet.  
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* På Ekobankens årsmöte på zoom företräddes Gröna Kvinnor av Maria Björke.    

Aktiviteter 8-mars Marja Sandin Wester har varit Gröna Kvinnors representant i 

förberedelsearbetet för ”Lika Lön” rörelsen och medverkade i organiseringen inför 

fotografering på Sergels torg där flera Gröna Kvinnor deltog. Gröna Kvinnor deltog också 

i den gemensamma Facebook-aktionen.  

 

*Gröna Kvinnor har gjort en uppföljning av vår medverkan i ”Lön hela dagen”.  Det är ett 

gemensamt samarbete med kvinno- och fackliga organisationer som till åttonde mars 

markerar när kvinnor slutar att få lön för sitt arbete, 2020 var det kl. 16.09, sedan 

arbetar kvinnor gratis. Det innebär lön för tre minuter till sedan föregående år. Frågan 

går inte framåt, de patriarkala strukturerna inom olika fackliga förbund utgör ett hinder 

och olika regeringar vill inte lagstifta om lika lön, frågan ligger kvar hos  ”parterna” i 

löneförhandlingar.   

 

*CEDAW konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, antogs av 

FN 1967 och är unik därför att den ställer krav på att regeringar ska utrota 

diskriminering av kvinnor både inom den offentliga och privata sfären. Hur länder följer 

upp konventionens artiklar sker regelbundet genom FN i Geneve. Gröna Kvinnor, Ewa 

Larsson och Vivianne Gunnarson, har medverkat i Sveriges Kvinnolobbys framtagande av 

en skuggrapport på regeringens uppföljning av konventionen. Pandemin har försenat FN-

förhöret av regeringen och skuggrapporten blir klar först 2021. 

 

*End Ecocid bjöd in Ewa Larsson till ett rundabordssamtal i riksdagen den 8 oktober 

tillsammans med flera av föreningens internationella gäster och kardinal Anders 

Arborelius. Riksdagsledamot  Rebecka Le Moine var svensk inbjudare som tillsammans 

med Pella Tiehl arrangerade mötet som visades på webben internationellt i realtid. Syftet 

var att lobba för att Naturens Rätt skrivs in i Romfördraget. 

 

*Hedersrelaterat våld. Riksdagsledamot och sammankallande i Bred feministisk 

plattform Amine Kakabaveh, bjöd in till ett kunskapsseminarium i riksdagen den 22 

oktober för att samtala om regeringens förslag till skärpt lagstiftning för hedersvåld. 

Både åklagare, polis, skolinspektion  och utredare var med och gav synpunkter. Det är 

chockerande få som döms trots att det är möjligt redan i dag utifrån befintlig 

lagstiftning. Gröna Kvinnor företräddes av Ingegerd Akselsson Le Douaron & Ewa Larsson. 

 

*Mannens roll. Den 29 oktober bjöd Institutet för framtidsstudier in till seminarium om 

mannens roll, föredragande forskare var från institutet för Idéhistoria och 

Genusvetenskap. Slutsatser de drog var att faderskapet är centralt i utveckling av 

mansroll och att kvoterad föräldraförsäkring har haft betydelse för ändrade attityder. 

Ingegerd Akselsson Le Douaron var med. 

 

* Gröna Kvinnor har skrivit ett eget remissvar till regeringen om plats för slutförvar 

av utbränt kärnbränsle. Vår slutsats var att ingen jämställdhetsanalys har gjorts och att 

försiktighetsprincipen marginaliserats.  
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* Bilateralt möte med regeringens företrädare för arbete med Stockholm + 50 2022 

har Ewa Larsson och Eva Hallström bjudits in till. Under en timme lyfte vi fram hur 

jämställdhet är en förutsättning för hållbar omställning och hur olika FN - konventioner 

måste samverka. Regeringen informerade om sin nuvarande position där vi önskade mer av 

proaktivitet, t e x att termen Grön tillväxt definieras. Vi erbjöd oss att medverka med 

ett genus perspektiv och att ordna en internationell workshop om hur kvinnors delaktighet 

på egna villkor kan förändra världen i både socialt och ekologisk hållbar riktning.  

 

* Miljödepartementets informationsträffar om COP26 har Ewa Larsson och Eva 

Hallström har medverkat i under pandemin och vi bevistade även några internationella 

workshops.  

             
 

 

Nordiskt, Europeiskt och Internationellt  
 

Gröna Kvinnor har en hedersmedlem i Norge, Ane Adeland, som uppdaterar oss inom 

området ”Mäns våld mot kvinnor” och hur Norge hanterar mark och vatten utifrån 

naturens rätt. Vi har även regelbunden kontakt med Finlands sol-kvinnor som håller oss 

informerade om läget för den ännu inte startade Finska kärnreaktorn.   

Corona pandemin har medfört att allt internationell arbete och kommunikation i år har 

skett via digitala möten. Ewa Larsson deltog i GenderCC årsmöte då planer på att 

samarbeta inför COP26 gjordes. Styrelsen bestämde att en planering för att ära Marija 

Gimbutas 2021 skulle göras i samband med att UNESCO beslutat att ära hennes arbete 

under hela 2021, det år då Gimbutas skulle ha fyllt hundra år. UNESCO lyfte fram 

Gimbutas gedigna arkeologiska och etnologiska arbete att forska fram och stärka kunskap 

och tankar kring fred och hur människor samarbetat i tidig Europeisk historia. Adele 

Änggårds grävande arbete med att åskådliggöra detta utifrån fyra av Gimbutas böcker 

beslöts att publiceras med ett förklarande förord och efterord av Ewa Larsson. Just hur 

människan genom historien haft olika sätt att kommunicera visar hur relationer mellan 

människor sett ut, i synnerhet ur ett genusperspektiv.  Arbetet ska göras på engelska.  
      
                                                     

                                             
 

Publicerat:  

 

* Debattartikel om våld mot kvinnor i samarbete med SKL publicerad GP. 

* Debattartikel inför 8 mars tillsammans med ”Lika Lön” publicerad Expressen.  

* Debattartikel om kärnavfall ur kvinnoperspektiv och med krav på regeringen av Ewa 

Larsson och Kirsti Kolthoff och publicerad i UP. 
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* I maj var vi med i kvällstidningar med både debattartikel om kommersialisering av 

surrogatmödraskap och vad pandemin innebar för beställda ukrainska barn som inte fick 

hämtas på grund av reserestriktioner. Hårt bemötande ledde till en svarsartikel. 

* På FN dagen gick Gröna Kvinnor, Eva Hallström och Eva Larsson ut med egen pamflett 

om FN 75 år och att FN behövs mer än någonsin. Den blev publicerad i Miljömagasinet 

* Brev till regeringen i april om en ”Uppmaning om förnyat mandat till Sveriges 

Ambassadör mot människohandel” där Ewa Larsson var en av undertecknarna 

* Brev under oktober om surrugatmödraskapets avigsidor har skickats till både Svenska 

regeringen och till den Ukrainska regeringen från den samordningsgrupp Gröna Kvinnor 

genom Ewa Larsson  medverkar i, arbetets har letts av SKL.  

                                                                                                                                                 

 FN 75 år                                                                                          

 

 

Materialproduktion 
 

En omfattande engelsk skrift om Marija Gimbutas och varför både UNESCO och Gröna 

Kvinnor vill lyfta hennes arbete, samt arbetets betydelse för dagens jämställda och 

feministiska omställning har tagits fram för tryck och både pappers som nätspridning.  

Utifrån den mycket kunskapsintensiva och omtyckta promenaden i Finsta om Heliga 

Birgitta, där vi fick lära om hennes tidiga tankar om social hållbarhet och om kvinnors 

utsatthet, beslöt styrelsen att Gunilla Larsson skulle ta fram ett textmaterial om Birgitta 

och platsens själ som Ewa Larsson skulle redigera och förklara varför Gröna Kvinnor ser 

Birgittas arbete som en del i kvinnans historia med hög aktualitet i dag. Häftet skulle 

sedan tryckas upp och skickas till alla medlemmar och användas för flera vandringar.  
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Nyckelkvinnor 2020 

 

Värmland Eva Hallström, Norrbotten Agneta Granström, Uppland Kirsti Kolthoff , 

Stockholm  Kerstin Allergren, Sörmland  Maria Bergström. Halland Susanne Gerstenberg 

och Bohuslän  Agneta Ekman Wingate har varit vilande lokala grupper utan verksamhet. 

 

Gröna Kvinnor Uppland, landskaps sten Hälleflinta  
 

   
 

Uppland/ Kirsti Kolthoff 
MR-nätverket i Uppsala 2020. I nätverket för mänskliga rättigheter, som består av 

många organisationer i Uppsala deltog jag som kontaktperson för GK i planeringen av 8e 

marsveckan för firandet av den internationella kvinnodagen. Ett öppet arrangemang  

ordnades den 5 mars i Stadsbibliotekets stora sal där Gröna Kvinnor hade ett 

informationsbord och Ewa Larsson, Gröna Kvinnor var en av huvudtalarna i inledningen av 

dagens seminarium på temat Jämställdhet NU! och talade om ekofeminism, natur och 

rättigheter. Arrangemanget affischerades stor och filmades.  

 

Tema Kvinnokraft i Österbybruk. Det var mycket glädjande att välkomna en grupp 

entusiastiska kvinnor till Herrgårdens område i Österbybruk, min hemort, den 28 augusti 

2020. Där kunde jag presentera kvinnokraft i Österbybruk med stöd av gröna kvinnan 

Gret-Lis Grönlund, Östhammars stad – båda Östhammars kommun. Gästande deltagare 

kom från Stockholm och Uppsala. Under eftermiddagen bjöds på flera aktiviteter - med 

hänsyn till Coronaregler till största delen utomhus och vädret gynnade oss! Utställningen 

Animal Stories av konstnären Stina Folkebrant här såg vi monumentala målningar av djur i 

Ånghammaren. Sadelmakarlängan blev nästa mål. Den drivs av keramikern Katarina 

Persson med keramik, verkstad och butik med lokalproducerat, fair träde och handgjort. 

I galleriet visades Vanja Brunzells klädproduktion i en minnesutställning och kläder 

provades.  Under fikapaus på Stallcaféet underhöll vi varandra med erfarenhetsutbyte 

om kvinnokraft och om Gröna Kvinnor. På rörlig fot berättade jag kvinnokraft som visar 
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sig genom vävstuga, brukets tvättstuga och hembygdsgården. Nu fredliga verksamheter 

efter att Österbybruk kom till för att smida för krigsinsatser på 1600-talet. 

Avslutningen blev besök i orangeriets kulturköksträdgård, en oas med sticklingar till salu 

där vi blev guidade av en entusiastisk kvinna!  
 

Gröna Kvinnor i Uppsala län var även representerade i flera av Gröna Kvinnors 

arrangemang utanför Uppsala län genom bl. a Tzighe Kiflay, Gret-Lis Grönlund och jag: 

årsmötet i Stockholm (Gret-Lis och Tzighe), hällristning- och trädgårdsvandringar i 

Enköping (Gret-Lis och Kirsti) och i Roslagen (Tzighe), Kultur och trädgårdsvandring i 

Rottneros (Kirsti och Tzighe), promenad och guidning av jordbrukaren och miljövetaren 

Moa Larsson Sundgrens naturbetade marker i Roslagen (Kirsti). Tzighe och jag besökte 

Uppsala högar för sondering inför senare besök, som Tzighe deltagit i planeringen av. 

 

Arbete i Östhammar om säker förvaring av kärnavfall i Forsmark. Frågan om kärnavfallet 

har under året har aktivt följts särskilt i kommunen och länet av Gret-Lis Grönlund och 

mig. I Östhammar träffades vi i juni, med Corona avstånd, i kommunhuset i arbetet med 

Gröna Kvinnors svar på remissen till regeringen beträffande Svensk Kärnbränslehantering 

AB, SKB:s ansökan om kärnbränsleförvar i Forsmark enligt miljöbalken och 

kärntekniklagen. Vi fick vi ta del av kopiorna av yttranden, som inkommit till regeringen 

med yrkandet: ”Gröna Kvinnor anser att ansökan inte ska tas upp av regeringen för 

behandling nu utan att en helhetsbedömning är gjord. KBS-3-systemet påvisar stora 

brister och utredningen saknar alternativa platser och metoder. Därför yrkar Gröna 

Kvinnor på att regeringen avvisar SKB:s ansökan.” 

 

Milkas, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat styrelse: under 2020 var 

från Östhammars kommun:  Kirsti Kolthoff, Österbybruk ersättare och därefter Gret-

Lis Grönlund, Östhammars stad. Kirsti Kolthoff, var Milkas styrelses kontaktperson till 

SSM, Strålskyddsmyndigheten.  

 

För genomförandet av Milkas seminariet ”Säker förvaring av kärnavfall i Forsmark”? den 

25 november i Östhammar, som på grund av Coronarestriktioner, fick genomföras fysiskt 

och digitalt med direktsändning på Facebook stod Gröna Kvinnors medlemmar Gret-Lis 

och Kirsti (även moderator), Östhammar respektive Österbybruk. Ewa Larsson 

medverkade som talare med rubriken ”Demokratiska processer ska engagera hela 

samhället”. Gret-Lis och Kirsti medverkade även i redaktionen för den skriftliga rapport 

som sändes ut till samtliga hushåll i Östhammars kommun. En video är under redigering. 

Mera information på www.nonuclear.se. 
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Gröna Kvinnor Sörmland, landskaps sten Granatådergnejs  
 

    
 

 

Sörmland/Maria Bergström 

 

Trots Corona så blev det en fysiskt möte i Sörmland/Stockholm nämligen vid 

Gullringskärret i Haninge den 23 juni. Själva namnet Gullringskärret relaterar till 

fyndet av en guldring därstädes. Träffen var ett samarbete med Gröna Kvinnor Sthlms 

regionen och finns mer beskrivet under den presentationen.  

Därefter ett zoom-möte den 6 dec med temat kvinnor i Sörmland som betytt något för 

dig personligen – i nutid eller dåtid i Sörmland. Deltog gjorde Aurora Granstedt, Gudrun 

Lindvall, Annika Laurén, Gertrud Westerfors, Maria Bergström och Ewa Larsson. 

Maria Bergström, nätverkets nyckelkvinna i Sörmland presenterade upplägget. Därefter 

lyfte alla deltagare en i taget fram var sin kvinna de gärna ville berätta om som någon 

som de själva påverkats av eller som gjort intryck. Sex kvinnor deltog och 6 kvinnor 

presenterades, nedan finns en kort återberättelse av de inspirerande och ibland starkt 

dramatiska historierna: 

 

Kvinna 1. Den kvinna som berättarens mamma själv valde ut till att bli adopterad av. 

Under 20-talet när depression och Spanska sjukan pressade fattiga familjer till det 

yttersta. När flickan/systern som var den som skulle ha adopterats dog i den Spanska 

sjukan (liksom barnens far) tog den lilla ungen sin trasdocka i famnen och gav sig iväg till 

lärarinnan och meddelade: adoptera mig istället. Och om lärarinnan fick vi veta att hon 

var en av dem som på egen hand bekostat sin egen utbildning (genom extraarbete) när 

fadern valt ut att endast sönerna/bröderna skulle kostas på. 

 

Kvinna 2. En mormors farmor som tog sig iväg från en förväntad framtid som statare till 

att bli stadsbo i nya staden Katrineholm. En parallell på sätt och vis till det som Kerstin 

Ekman skriver om i sin romansvit om den stad som växer fram när järnvägen etableras. 

 

Kvinna 3. Maria som befann sig i Dresden den 15 februari 1945 men levande lyckades 

klara sig därifrån genom att fly bl. a. via källargångar ner till floden Elbe. Kom som flykting 

till Sverige och så småningom till Mikaelgården i Järna. Och fick därefter igång en 
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verksamhet specifikt riktad till flickor med särskilda behov (hade tidigare endast funnits 

för pojkar). 

 

Kvinna 4. En stridbar älvräddare, som lever ekologiskt och bor i ett hus byggt av 

naturnära material som lera och vass. En inspiratör till de hus som nu byggs i t ex Lagnö 

och nu också är under byggnad i Skåne. Det visade sej att personen i fråga är högst 

levande och medlem i Gröna Kvinnor.  

 

Kvinna 5. En tonårig statardotter som tröttnade på ett långtråkigt vardagsliv i Kuddby 

och, i sällskap med sin storasyster åkte till Mölnbo för att se något annat. Mölnbo hade 

då både gruvnäring och spinneri, två helt könsuppdelade arbetsplatser, men också ett 

sjudande föreningsliv. Väl i Mölnbo träffade de var sin ung man, två kusiner, barn från 

skrädarsläkte som flytt från ett tråkigt liv i Stora Skedvi. Tillsammans med dessa män 

kom de att starta nya liv, den ena med skrädderi och matservering och den andra med 

snickeri och servering och bak i lokalt kafé. Liv som i sitt umgänge överbyggde avståndet 

mellan olika yrkesgrupper och civilstånd i det strikta klassamhälle som då var rådande i 

Mölnbo. Hällbilden från Kuddby i St:Annas skärgård, systrarnas hembygd.  

 

Kvinna 6. Pintorpafrun. Legenden om P är en av de mest kända av alla svenska sägner om 

vålnader, vita damer och svarta fruar som spökar på slott och herresäten. Sannolikt ett 

exempel på hur eftermälet kan bli efter en kvinna som, lämnad kvar på gården när maken 

var ute på uppdrag, hade att sköta gården med allt vad det innebar av maktutövning och 

ansvar. Pintorp var en gammal benämning på Ericsberg, flera tänkbara Pintorpafruar finns 

i historien de två sannolikaste kanske Anna Karlsdotter respektive Beata von Yxkull. I 

deras respektive levnadsteckningar finns inget som tyder på den extrema hårdhet som 

legenden tecknar.  

 

Så målades det upp ett stycke historia från 1500-talet fram till nutid. Med dramatik, 

sorg och glädje och kanske framförallt – handlingskraft. Det var ett fint möte. Zoom i 

Corona-tid är en stor tillgång.  

 
 

Gröna Kvinnor i Värmland, landskaps sten Kyanitkvartsiten 
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Värmland/Eva Hallström 

 

Söndagen den 16 augusti anordnades ett ute seminarium i Rottneros Park där Gröna 

Kvinnors nyckelkvinna i Värmland Eva Hallström hälsade deltagarna välkomna och 

informerade om Gröna Kvinnors historia samt mål och verksamheter. Det första som 

bevistades i parken var ”Ide trädgården” även kallad tematrädgård (på engelska "show 

garden") är en trädgård som anläggs i syfte att inspirera, ge konkreta idéer och/eller 

vara ett konstnärligt uttryck. Där har ”Kreativa damer” sin del i området med sin 

speciellt skapade trädgård. Därefter besöktes kostym utställning i Berättar ladan, 

Västanå teater. Där Gröna Kvinnor fick tillfälle att prata med Inger Hallström 

Stinnerbom, som skapat dessa vackra kostymer till teaterns uppsättningar av Selma 

Lagerlöf, Sveriges första kvinnliga Nobelpristagare i Litteratur. 

 

Därefter besöktes ”Arboretet” som nyligen har renoverats med alla sina olika trädarter 

och vidare till ”Lökboden” där kvinnor från ”Konst i Väst” visar sina konstverk samt ” 

Sinnenas Oas” där nätverket ”Omställning Fryksdalen” berättade om arbetet med att 

göra området till ett ställe att meditera och vila.  

 

Dagens höjdpunkt var seminariet med Annelie Engkvist (f.d. Johansson), som berättade 

och visade sin odling ”Mätt på en plätt”. Mätt på en plätt är ett odlingskoncept och en 

experimentodling - på 200 kvadratmeter mark odlas grönsaker, rotfrukter och baljväxter 

som ska täcka en persons årsbehov av mat. Allt som skördas vägs och dokumenteras. 

Tidsåtgången för odlandet likaså - det ska vara hållbart att odla sin egen mat, på alla 

sätt.  Alla deltagare var mycket imponerade samt intressanta diskussioner följde om 

odlingens olika möjligheter samt att odla mer och jobba mindre. Anneli en stor kunskap 

om odling och har skrivit böcker om odling för barn samt ” Drömmen om Rottneros park”. 

Annelie har erfarenheter från Rosendahls trädgård, Wij trädgårdar, sitter i styrelsen 

för Skillebyholm och har eget företag, Grobo.  

 

Det som också var roligt att vid detta möte 

kunde kvinnor som deltagit på 

Kvinnokonferensen i Peking för ett antal år 

sedan (1995) åter träffas samt att Gröna 

Kvinnor fick nya medlemmar. 
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Gröna Kvinnor Norrbotten, landskaps sten Gabbro 

 

    
 

Norrbotten/ Agneta Granström  

 

Det har varit ett år präglat av att Hålla avstånd och Hålla ut. 

Covid19 pandemin gav mycket förändrade förutsättningar. 

Under våren och sommaren har vi inte haft någon aktivitet i Norrbotten 

Under hösten anordnade vi ett digitalt seminarium som handlade om Gröna Kvinnor 15 år. 

Vår ordförande Ewa Larsson gav en resumé om de tidigare 15 åren.  

Hon berättade att under dessa 15 år har vår förening, etablerat sig 

och blivit en tydlig och stark röst för förändring. 

Gröna Kvinnor har konsekvent drivit Jämställdhet och Jämlikhet, Miljö och Fred, 

Vi ser Dåtid med en tidsfläta, Nutid med våra utmaningar och  

Framtiden med möjlighet till förändring.   

Gröna Kvinnor ser att En ny värld är möjlig.  

Vi kvinnor skapar den tillsammans.  

På jubileumsfesten i Stockholm sammanfattades kvinnors systerskap och vilja till 

förändring.  

Den kvinnokraft som förenar oss systrar över hela världen är 

Urmoderns kärlek till livet. Där vi alla människor på jorden är född av en kvinna  
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Stockholm två landskaps stenar Granatådergnejs & Hälleflinta 

 

                 

 

Stockholms län / Kerstin Allergren 

 

Kvinnlig pionjär Aycock visualisera vind och vattenenergier i ”Turbulence” och Gröna 

Kvinnor låter sej imponeras.  Den 10 september samlades sju kvinnor på Djurgården för 

att under guidning se en spännande skulpturutställning. Vi gick först över den nya Folke 

Bernadottebron för att träffas vid en liten trevlig kur som var utlånad till detta 

evenemang. Alice Aycocks utställning är den första som arrangeras i  Prinsessan Estelles 

Kulturstiftelses regi och konstnärens första separatutställning i Skandinavien. Hon 

räknas som en kvinnlig pionjär inom skulptur och föddes i Harrisburg i USA 1946. Rörelse 

är viktigt i hennes skapande i ständig förvandling. Hon känner dem först som dansrörelser 

i sin egen kropp. De sex skulpturerna vi fick se ingår alla i serien” Turbulence” där Aycock 

arbetar i aluminium och stål och den största skulpturen är 7 m hög. Dagen avslutades med 

gemensam lunch utomhus på Rosendals trädgård där vi såg den sista skulpturen och fick 

en sammanfattning av Ewa Larsson om Gröna Kvinnors årsverksamhet.   

 

       
 

För styrelsen  

 
Ewa Larsson, ordförande      Maria Björke, kassör  

Ingegerd Akselsson Le Douaron, sekreterare   Eva Hallström, ledamot 

Kerstin Slåneteg, ledamot      Marja Sandin Wester, ledamot 

Agneta Granström, ledamot   

Gunilla Larsson, ersättare   Johanna Norrbo, ersättare 

 


