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1 Häxbålet
Pia Edgren
1675-76 utpekades ett antal kvinnor ut som
häxor runt Katarinaberget. De som spred
ryktena var barn och pigor. Några kvinnor
angav sig själva också. 1676 brändes ett
antal kvinnor efter att första ha halshuggits.
En kvinna, Malin, som vägrade erkänna
brändes levande. Angivarna blev så
småningom själva dömda och avrättade.

2 Ida
Sylvia Kjäll

Det här kan vara bilden av en kvinna som levde för länge sedan – här sitter hon inspärrad
och väntar. Ida var inte ung och inte gamla – hon var en kvinna som valde sin egen väg
genom livet. Hon samlade kunskap – hon såg och hon hörde det inte alla uppfattade och hon
använde det i sitt dagliga liv. Hon fanns för dem som frågade efter hennes mening – hjälpte så
gott hon kunde – i övrigt levde hon ett strävsamt liv – precis som de alla måste göra. Det
började med tissel o tassel – det blev tyst omkring henne när hon kom – ingen mötte hennes
blick – men så fort hon vände ryggen till så började viskningarna igen. Varför höll prästen
förhör – varför förhöra så många barn? Vad var det för tal om Blåkulla? Omkring 400
personer dömdes för häxeri i Sverige.

3 Malin, häxdömd mot sitt nekande
Heléne Forsberg
Här står Malin Matsdotter, slagen i järn till händer och
fötter vid pålen och väntar på att brännas till döds för
trolldom. Hon har nyss, när hon klev upp på bålet, ropat
ut till folkmassorna att hon är oskyldig. Anklagad, dömd
och övergiven skall hennes liv tas ifrån henne på detta
fruktansvärda sätt. Andra häxdömda har först blivit
avrättade innan deras kroppar bränts på bål. Men Malin
ska brännas levande eftersom hon har vägrat att erkänna
sitt brott.
Nu är hon inne på sitt 63:e levnadsår och anklagad för
trolldom av sina egna vuxna döttrar eftersom
barnbarnen sagt sig blivit bortförda till Blåkulla av sin
mormor.
Runt halsen har hon en påse krut. Det är den enda
barmhärtighet som domstolen och kyrkan har visat.
Enligt historieskrivare rör hon inte en min när bålet brinner. Det är i augusti 1676. Platsen är
Hötorget i Stockholm.
Malin föddes i östra delen av landet (nuvarande Finland), men levde senare på Mariaberget
under fattiga förhållanden. Hennes make hade tidigare avrättats. Malin blev den sista
häxdömda som avrättades i Stockholm och den näst sista i Sveriges historia.
Verket är en mycket fri tolkning av händelsen. Under 1670-talet hade man börjat
stenlägga Hötorget (därav kullerstenarna i broderiet). Självklart fanns det bebyggelse runt
torget men jag har valt att istället gestalta vägen norrut, ut ur staden. Staden var liten,
landsbygden låg på nära håll, och trolldomsprocesser ägde vid denna tid även rum på flera
andra platser runtom i landet. Små broderade förgätmigejblommor får symbolisera kvinnorna
som levde på fel plats i fel tid när oskyldiga blev utpekade och dödade som häxor i vårt land.

4 Hemmets hemligheter
Heli Saarne
Barnaga är idag (år 2014)
förbjudet i 35 länder, i Sverige
som första landet i världen,
sedan 1979. Allt våld mot barn i
dessa länder är förbjudet
oavsett om det sker i hemmet
eller i skolan. Aga får inte ingå i
uppfostran.

5 Oönskad – oälskad
Christina Wallskog

Kommer han att bli ”värsting” och utföra olika kriminella handlingar? Han har hela sitt liv
varit aktuell för åtgärden av vård och omsorg inom socialtjänsten. När han föddes levde hans
mamma sedan flera i år i ett missbruk, han blev omhändertagen direkt efter förlossningen.
Han har nu, vid ca 10 års ålder, erfarenhet av 12 olika placeringar, det har varit jourhem,
olika familjehem och barnhem. Han är på många sätt ett krävande barn. Han har troligen
skador på grund av mammans missbruk. Han har inte nära anknytning till någon vuxen, han
är rädd, misstroende, aggressiv och utagerande. Han har svårt att relatera till andra, kommer
lätt i konflikt med både barn och vuxna, han har problem med inlärning, språk och
koncentration. Vilka möjligheter har den här lilla pojken i livet? Det är vuxenvärlden som har
ansvaret, vad görs och kan göras? Var och hur kan han få förankring, stöd och bekräftelse för
att få en positiv utveckling. Oönskad och oälskad, är han för alltid placerad på skuggsidan av
samhället?

6 (utan titel)
Gunilla Bauer

7 Fängelsehålan
Siv Zettergren

8 Pedofilen
Ingela Gréau

”Jag sökte renheten. Det var bara kärleksfullt från min sida”
Prostitutionsgruppen i Göteborg, som erbjöd prostituerade kvinnor terapeutiska samtal,
bedömde att 75 % av dem hade utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. De hade då
blivit skräckslagna, chockade och känt sig totalt maktlösa. Dessa övergrepp hade en mycket
negativ inverkan på deras självbild och hur de såg på sexualitet och män. 70 % rapporterade
att övergreppen påverkat dem att börja prostituera sig. De prostituerade kvinnorna
kommenterar detta med: ”Min far gjorde det, så vem bryr sig om alla andra också gör det?
Dom kan lika gärna få betala för det.”
Att plockas upp av en eller flera okända män, hoppa in i en bil eller gå runt en husknut i
ovisshet om vad som väntar… varje gång en kvinna går med en kund kan det innebära
gruppvåldtäkt, misshandel, sjukdomar och till och med död. En arbetsdag innebär förnedring,
smärta och känslan av minskat människovärde. De har tidigt lärt sig att separera sig från sitt
underliv, vilket gör att de klarar av sin prostitution under själva könsakten.
Det finns stora likheter mellan incest och prostitution. Barn luras eller mutas till sexuella
handlingar, erbjuds mat, pengar eller skydd för att hålla tyst. Sexuella övergrepp mot barn
kan därmed förstås som prostitution. Förövarens objektifiering av barnet, hans
rationalisering och förnekande liknar köparens i prostitutionen.

9 Lördag morgon, söndag morgon
Kerstin Norstedt

10 Fingerfärdig
Annika Johnsson

Alla har ett, ingen har samma.
Alla har ett, oavsett sin historia.
Som bevismaterial har det bara använts i några och hundra år,
Så många som kommit och gått.
Alla har ett, ingen har samma.

11 Offerkoftan
Lill Kinnegård
Ett assemblage inspirerat av en mylingssägen om de
tre mördade syskonen.
Det började med ett föredrag på radio när jag var
riktigt liten, om mylingar – döda babyspöken – som
skrek i skogen. Otroligt hemskt! Jag glömde dem
aldrig.
1971 bearbetade jag min fasa och fascination genom
att skriva en seminarieuppsats i etnologi för Bengt af
Klintberg om en speciell mylingssägen och dess
uppkomst.
När ämnet Skuggsidan kom upp kände jag att det var
dags för mylingarna igen. De lämnade mej ingen ro…
Jag hittade uppsatsen och spann vidare. En version av
sägnen lyder: ”Det var en mor som hade mördat tre
barn och när hon var gift och skulle tråda
brudedansen så dansade tre mylingar runt henne och
sjöng: Dansa strumpeholk och byxeben och vira! Om
mor inte blivit gift i år så hade vi varit fyra. En hade
hon begravt i ett strumpeskaft, en annan i ett utslitet
byxben och en hade hon virat ihjäl.” Men barnet hon
bar på i hemlighet var ju räddat, nu var hon ju gift…
Här slutar sägnen och vi får själva tänka oss räfst och rättarting och det väntande bålet. Som
det står i en av sägenuppteckningarna ”Den gamla tiden var av ondo”. Under perioden 17511801 utmättes 118 dödsstraff för barnamord mot 96 för ”vanliga” mord. Andelen avrättade
kvinnor har aldrig varit större, varken förr eller senare. I ett stenhårt kontrollerande och
sexualfientligt samhälle som ortodoxin skapat under 1600-talet straffades horsbrott med
böter, skamstraff och om förbindelsen burit frukt ställdes både mor och barn utanför
gemenskapen för alltid. Det är därför inte förvånande att många ogifta gravida kvinnor dolde
sitt tillstånd, födde barnet i lönn, dödade det och gömde det i skogen. Som odöpt var det
stor risk att det skulle gå igen, därför skulle man ”ståla” liket, lägga en sax eller kniv i byltet.
Men ingen kvinna som ”lagt ett barn i lönn” kunde vara trygg, brottet kunde uppdagas och
mylingssägnen är en varningssägen till unga kvinnor hur det kunde gå… Men mina mylingar
ville inte dansa; inte ange…
Mina mylingar visar tre mördade barn. Offer för sexualfientlighet och trångsynt kyrklig
ortodoxi med underliggande kvinnohat. Där finns också det fjärde syskonet; en liten som får
leva; omgiven som hen är av äktenskapets strålglans. Mina mylingar dansar inte. De vilar för
evigt tysta i sin offerkofta. De hämnas inte på sin stackars arma mor som inte såg någon
annan lösning. – Låt de onda tiderna vila och låt oss vara tacksamma att vi lever idag. –
(Men har vi känsliga sinnen kan vi nog höra mylingarna gråta tröstlöst i Ljudarnskogen, vid
Kaknäs och Stora skuggan…..)

12 Fångad av tiden
Gunborg Joslin

13 (utan titel)
Birgit Daniels Hjelm
Verket ska symbolisera en ensamstående kvinna
som levde på 1800-talet i Stockholms och som
har stulit mat till sina barn och som nu hamnat i
fängelse. Hon kan inte försörja sig och sina
barn.

14 Brottsoffer
Eva Douhan Lundkvist
Utsatt för övergrepp. Den sköra människan. Integritet
i kropp och själ är skadad och tryggheten finns inte
längre. Kroppen lämnad som ett skal.

15 Rädslans boning
Eva Douhan Lundkvist
Alltid rädd och känslan av hot som följer
genom livet. Är det rädda människor som
skrämmer andra. Vägen hem är lång och farlig.

16 Offren offras
Asta Levinson-Persson

Vad vill vi se
Offer offras
våldet råder
vittnen blundar
jag vill inte se
Offer offras
skyldiga ljuger
rätten talar
vi kan inte se
Offer offras
utslaget kommer
målet avskrivs
vi vill inte se
Offer offras
överfall och stölde
vardagsföreteelser
bäst att inte se
Offer offras
ungdom svikes
framtiden mörknar
det får du räkna med att se.

17 Änglamakerskan
Milagros Fernández

Fattigdom, girighet, klassmentalitet, kvinnoförakt. Några av de mänskliga känslor som
öppnade möjligheten för en marknad där änglamakerskor gjorde sig en oförtjänt inkomst.
Frågor som återstår är hur mycket intelligens och kreativitet som försvann? Hur många av
dessa barn hade en gåva till mänskligheten som gick förlorad?
”…en tredjedel av alla nyfödda barn i Sverige år 1900 föddes utom äktenskapet…”
Källa: ”Barn i stan. Från sekelskifte till sjuttiotal” 1979

18 Kärlek, svartsjuka, våld
Birgitta Elldin

19 Våld inom familj

Milagros Fernández
Våld inom familj är en kränkning mot mänskliga rättigheter. Därför är våldet i nära relationer
ett hot mot demokratiska värderingar. Alla inblandade är offer. Men även alla andra runt
omkring, vänner, bekanta, arbetskamrater, skolkompisar, alla myndigheter som kan bli
involverade i fallet, alla som läser nyheterna om våld som drabbar familjer. Alla vi upplever
en maktlöshet och misslyckande när det finns människor runt omkring oss som lever under
våldets språk. Vilka konsekvenser har våldet inom familjen för alla inblandade? Vad kan man
göra för att få ett definitivt slut på våldet inom familjer?

20
Prostitution
Ingrid Westman

21 Plattan
Ingrid Westman

Marknadsplats för knarkhandel där döden är ständigt närvarande.

22 (utan titel)
Anneliese Trenssen

23 (utan titel)
Ann Falk

24 Kvinnofrid 1908

Marianne Enge Swartz
Tidningen Idun hade 1910 en tävling bland Stockholms konstnärer om vem som bäst
skildrade ”Stockholmskan”. Axel Törneman vann och hans bild ligger till grund för mitt
broderi. Citatet kommer från Elin Wägners bok ”Norrtullsligan” från 1908: ”Jag gick
Drottninggatan uppför och blev antastad sex gånger mellan Fredsgatan och Kungsgatan av
Stockholms hjältar och riddersmän.”

25
Nej
Offret utan samtycke. Förövaren har ”ej förstått” och ”saknar
uppsåt”. En pågående verklighet.

Mörkertalet
Samhällets frånvända blick. Ett rättsväsende som krossar folkets tillit
och respekt. Sluta att ge förövarna fri lejd

Gruppvåldtäkt
Det är en manlig angelägenhet, att förändra macho-kulturen, och
alla vuxnas ansvar att bekämpa kränkarna och medkränkarna
(passiva deltagare och vittnen).

Ragnhild Knutsson
En våldtäkt: Offret – maktlös, utsatt, förlamad, skrämd, förnedrad. Förövaren – hänsynslös,
grym, likgiltig, samvetslös. Vittnen (passiva) – nyfikna, fega, lojalitetsbundna, frånvända, tysta,
rädda. Vittnen (delaktiga) – ingriper, avstyr, bistår, anmäler.

