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Et udvalg af fotografiske arbejder af skulp-
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brun-, blå- og guldtoning
flydende emulsion på akvarel
maleri på flydende emulsion på akvarel  
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Arbejdet med skulpturer
I filmens anden del forlader vi naturen, månen og oplev-
elsen af enhed mellem ånd og natur - oplevelsen af at 
være et med naturens rytme, oplevelsen af det hellige i 
månens rytme. Vi bevæger os ind i skulpturernes verden.  
Her starter en rejse og en læreproces, hvor skulpturerne 
bærer os ind  i et møde med nye dimensioner i bevidsth-
edens yderzoner. - Når man forlader enheden med Gud-
erne, åbnes en dør til en ny bevidsthedsdimension, nem-
lig oplevelsen “jeg er” - og hvor spejles den bedre end 
i mødet mellem de to køn. Mødet, der kalder den dybe 
forundring over mødet med den anden frem.

Mødet foregår på en måde uden for tiden, men bringes 
gennem mødet med skulpturerne ind i kontakt med tid 
og sted. At mødet foregår uden for tiden betyder blot, at 
vi her møder noget universelt, noget fællesmenneskeligt 
- eller noget arketypisk. Rejsen ind i Billedfortællingen  
fortsætter ind i mødet med dybere kræfter,  hvor vi 
møder både lysets og mørkets kræfter - dæmoner og 
ånd. 

På denne rejse mister vi i første omgang forbindelsen til 
det hellige - til den åndelige dimension.
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Sirenens Kraft
Fra de gamle tiders oplevelse af Måneguden 
som en hellig Gud er der nu sket et skifte. 
Menneskene er blevet adskilt fra Gud, der bor 
i Himlen - og når stærke kræfter manifesterer 
sig, opleves de som en blanding af englens 
åndfulde mildhed og havets opslugende gal-
skab.

Når man rejser dybere ind i bevidstheden, hø-
rer et besøg hos de skønne og farlige Sirener 
med, som vi kender det fra Odysseus rejser. 

Det fortælles, at unge mænd holdes fangne i 
dette berusende Eros univers. Middelalderens 
alkymikere mente at vide, at denne vidunder-
lige og skræmmende kvinde med fiskehale og 
kraftfulde vinger oftest besøgte menneskene 
lørdag nat.

Skal vi beskrive hende, må vi kalde hende dæ-
monisk ånd - hende der bringer stunder, hvor 
ånden stiger ned i kroppens sanseunivers. 

Det fortælles, at hvis hun banker på i et hus, 
men ikke lukkes ind, kan en kvinde blive gan-
ske dæmonisk - og hendes menstruation og 
cyklus kan ende i det rene galskab
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Æggets glød
 
Hos Christ i Sky 
vi søge ly 
til glædens dag oprinder

Når Æggets Glød 
i kvindens skød 
sin vej til hjertet finder

Thi kvindeblod, gør Jorden god 
og kvindeblod i strømme 
spår verdensfredens komme

Ja, kvindeblod, gør Jorden god 
og kvindeblod i strømme 
spår verdensfredens komme 
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Kristus i Skyen
Søger man dybt i Døden, må man også søge i lyset.

Vi hører om Kristus i Skyen - om det syn, de udvalgte dis-
ciple har. Fra de store fortællinger ved vi, at den, der tør 
søge i Dødens Skyggeland, også skal smage lysets milde 
gaver. 

Skal man trække gammel viden om det cykliske fri af 
Dødens Skyggeland, kan man erfare, at Kristus kommer 
som den store hjælper. 

For Kristus var Kvinden ikke uren - for Kristus var Kvinden 
en ligeværdig - åndeligt ligestillet ven og partner.

Når man mærker det, kan man få den glæde at opleve 
en følelse af møde gennem menstruation og cyklus - en 
følelse af, at den uendelige kærlighedsenergi, som Kristus 
repræsenterer, findes i æggene og strømmer gennem 
den cykliske rytme. 

Skal man mærke det, skal man lytte dybt i dybet - og 
mærke letheden, der kommer fra de milde vinde.

Det fortælles, at hvis en kvinde lytter dybt i dybet - og 
mærker letheden fra de milde vinde, så vil hun kunne 
høre en hvisken, som kommer fra stemmer, der er flere 
tusinde år gamle. Sådan bringes der bud - og dén, der har 
ører, skal høre.
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Forvist til dødens skyggeland - bærende Den Store Sorg - den sorg, som 
er så dyb, at alle har glemt, hvad det er, man sørger over - der sørges 
blot  - der er sket et uopretteligt tab - Sådan sidder denne kvinde på 
gravstenen og viser os vej ind i en længsel, som kun kan indfries hinsides 
- i dødens skyggeland. 

Tør vi tage på rejse - tør vi søge i dybet, så har “Hun” også gaver at give 
os.

Hendes flammefarvede skikkelse vidner om liv, som blev frosset i et 
splitsekund. - Hun kunne være den kvinde, som var, før Medusa blev til 
et uhyre. En skøn præstinde, der tjente i templet - en smuk kvinde, der 
levede sit liv i kontakt med det hellige. En kvinde, som kendte ikke bare 
til død, men til liv-død-genfødsel. Den cykliske rytme i naturen, månens 
rytme og kvindens cyklus - en rytme, som engang dannede rammen i et 
samfund, som indrettede såning og øst derefter. Rytmen var et helligt 
princip, man ærede. 

I HC Andersens eventyr Den Sidste Perle - sidder en sørgende kvinde i et 
hjørne. Hun fælder en tåre - den triller ned i hendes skød og forvandles 
til en perle - Sorgens Perle, den sidste som ikke kan mangles.  

Denne Perle viser sig at have kraften i sig til at forbinde Himmel og Jord

Sorgen i den flammefarvede skikkelse er det mon sorgen over tabet af 
kontakten med den smukke Mand i Månen - Måneguden. Og tabet af 
helligholdelsen af den hellige kraft derfra.

Hvis vi vil finde forbindelsen på en ny måde, må vi turde gå ind i det hus, 
som netop er blevet moderløst - for skal vi søge den fortrængte, må vi 
søge   dybt i mørket - i dødens skyggeland - der, hvor vi kan befri gam-
mel viden fra senere tiders tabuisering og forvrængning.

Det fortælles, at går man derind, kan man møde Den Navnløse Kvinde. 
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Navnløs
Hvem er Du? 
Ingen

Hvad er Dit Navn? 
Navnløs

Men hvor kommer Du fra? 
Fra Den som Er

Hvor går du hen? 
Alle steder 
- og ingen steder

Men hvad vil Du mig da? 
Alt  
    - alt eller intet 
Som du vil
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Døden og Den Unge Pige
Nærmest længselsfuldt, hengivet læner den kvindelige sanselighed og sexua-
litet sig ind mod døden - mod forstening og ulevet liv..

Den Rene side af det kvindelige blev knyttet til Gud i Himlen - driften, sanselig-
heden, blodet og det cykliske princip - blev forvist fra kulturen, sendt ind i 
tabuisering og vanhelligelse. Der har allerede i flere århundreder været en 
proces igang, som søger at råde bod herpå.  
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Døden og Den Unge Pige
Den Mytiske Kvinde - Hende, det hele handler om, har søgt tilflugt i Døden 
- eller er blevet tvunget ned i døden... som Persefone i Demetermyten er der 
“noget”, der er fortrængt til Dødsriget i hvert fald en del af året. 

Døden og Den Unge Kvinde kunne man også se, som at sider af det kvindelige 
er fortrængt til det ubevidste - måske lever det i dele af en kvindes liv, måske 
lever det et hemmeligt liv, som banker på, når et menneske er kreativ, holder 
sommerferie, er nyforelsket eller har en særligt vågen oplevelse af menstrua-
tionen. - Sikkert er det, at nede i Dødsriget, har det kvindelige ikke mange 
udfoldelsesmuligheder - om det nu er gammel visdom, sanselighed og sexual-
itet, kunst eller helt andre kvaliteter, der er gjort stumme.

Teologen Joan Chamberlain Engelsmann, der har beskæftiget sig meget med 
forholdet mellem det kvindelige og det hellige, taler om, at fortrængte sider 
vil dukke op enten i kimform med spor af det oprindelige - eller som for-
vrængede sider i personligheden. Man kunne sige, at når man skal søge de 
afbildninger, der ligger som et kollektivt spor på bevidsthedens bagtæppe, så 
vil oplevelsen af den kvindelige rytmes forbindelse med Måneguden være tæt 
forbundet med Døden - thi det er til Dødens Land, at denne forindelse er for-
vist.

I Billedfortællingen og det kvad, som skal fortælles i filmen, må vi derfor stige 
ned - søge også Den Mørke Måne, erkende de dæmoniske kræfter. Med 
Medusa er det blevet en repræsentant for det kvindelige, der er blevet bærer 
af det onde - ganske som i Den Kristne Skabelsesberetning. Vi må udholde 
det ultimative mørke for at kunne hente “Den Fortrængte”, som Engelsmann 
kalder det, tilbage til livet - til bevidstheden - til anerkendelse og eksistens i 
moderne menneskers bevidsthed.

Middelalderens alkymikere talte om Naturens Lys - Lumen Naturae - og om 
en åndelig dæmon - en kvindeskikkelse, som ikke normalt viste sig - men som 
der var størst chance for at møde lørdag nat. Lægen og alkymisten Paracelsus 
talte om hende.
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Frygt ikke 
thi jeg forkynder Eder  
en stor glæde

En glæde,  
der skal være  
for hele Folket

Lukas 2,10)

En Engel træder frem med al sin kraft og al 
sin mildhed og bebuder:
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Livets Port
 
Oh se i Livets Port 
der sker der nu noget stort 
det er den Androgyne 
som kommer nu til syne 

Ja, se i vulva-porten 
der kommer Ham med hjorden 
Han er vor fårehyrde 
som for Lammet lod sig myrde 

Oh se i skødets folder 
der stod der før en tolder 
han kræved’ skat af gammel gæld 

nu er han død, det er et held 

Nu Kristus la’r sig skue 
så mild som himlens due 
Han strømmer ind i kødet 
og blødgør kvindeskødet
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Nedstigning til  
Den Lammende Gorgon
Medusa bor i rodens pol
som Dronning af Den sorte Sol

Så er der hendes søster
Med bløde runde bryster
Hun danser Døden synder
Med alle sine ynder

Medusa selv er runden 
af kraften som er bunden
i Dæmonia’s Magt

Hun er med ild forbunden
Og af De Gamle Tider runden

Nu gamle Dæmonias flamme
Gør bål til lutrings-ramme
Hun ved om alt, hvad du skal brænde
Det er fordi, hun er din frænde

Hun af Den Sorte Sol er runden
Og alle ønsked hend’ forsvunden 
Hun hilser fra Det Store Dyb
Forbinder dig med al slags kryb

Oh, hvor monstro hun har sit hus
Jeg tror hun bor 
...i ...... a…anus
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Du bryder gennem isen

Træder frem af tågedisen

Thi Du er Mørkets Dronning 
Der går ind til din Kroning 
i kvindeblodets strøm

Ja, Du er Mørkets Dronning 
Der går ind til din kroning  
i Kvindeblodets strøm

Da vi er langt inde i filmens 2.del, får vi endelig lov 
til at opleve, at den læring, skulpturerne har givet, 
fører til en levendegørelse - en kvinde danser sig 
fri af forsteningen - frem i lyset, ind i bevidstheden. 
Hun ligner ikke en dæmonisk ånd, men hun tillader 
denne ånd at strømme som en hellig kraft i kødet.
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Her slutter foreløbigt præsentationen af glimt fra rejsen ind i mødet med 
Den Mytiske Kvinde, som vi møder i filmens første del

Rejsen ind i mødet med de spændende skulpturer med deres bud om 
fællesmenneskelig historie og skæbne fører gennem gentagne processer af 
nedstigning og opstandelse, nedstigning og opstandelse - det er som at bev-
æge sig i en lang kæde af liv - død - genfødsels-processer.

Her er præsenteret klip fra denne rejse. Der kunne være stor lærdom og 
berigende læreprocesser i at lade historiens kvad træde frem fra disse 
skønne værker i form af et filmisk digt.

Fra Gorgo’s dyb sig rejser nu en kraft
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From the Trash

a woman from the trash 
a woman without cash 

a woman who know Hell 
in every single cell 

for all the cells are full of life 
he saw and said come be my wife - 

In every cell so full of life 
before it had in each the knife 

and cutting of the incarnation  
so giving up for real relation 

now cut away, don’t get astray  
let life in cell just flow

now go, now go 
now let it go 


