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Indledning
Den Kvindelige Understrøm er den kraftfulde livsstrøm, der løber gennem den
kvindelige cyklus – gennem ægløsning og
menstruation – og gennem undfangelse,
graviditet og fødsel – gennem kvinde
efter kvinde, fra mor til datter….videre,
videre, videre. Den Kvindelige Understrøm kalder på hver enkelt kvinde gennem cyklus’en, hvisker gennem æggene,
kalder på os til alle tider gennem liv og
død. - Meningen med denne kalden er at
vække vores længsel mod at genforenes
med kraften fra det kvindelige urdyb.
Bogen Den Kvindelige Understrøm er en
bog med billeder og digte fra en indre
proces, hvor en ganske særlig vej har vist
sig for mig.
Uden at jeg søgte det, meldte den kvindelige cyklus og især menstruationen sig
med et felt af inspiration. Langt de fleste
billeder er undfanget i den sensitive tilstand på menstruationens første eller
anden dag.
I den sårbare og frustrerede tilstand, som
menstruationen sommetider kan være,
fandt jeg en sensitivitet og en intuitiv
klarhed, som gav direkte adgang til indre
vejledning og kunstnerisk inspiration.
Billederne og digtene i denne bog
repræsenterer et uddrag af arbejder, der
er blevet til i tiden mellem 1988 og 2013.
Det har længe været et ønske for mig at
præsentere billederne i deres sammenhæng med menstruationen og den kvindelige cyklus.
Man kan sagtens se det enkelte billede
som et isoleret og ”tilfældigt” udtryk,
men hvert enkelt billede ses mere sandt,
hvis det ses som en brik i et samlet værk,
der udtrykker Den kvindelige Understrøm.
I al sin enkelthed kan man sige, at jeg

her præsenterer et forsøg på at finde en
kvindelig vej i arbejdet med det spirituelle. For mig har to temaer særligt vist
sig vigtige - dels det cykliske princip, som
er kommet så tydeligt til udtryk gennem
mit arbejde med billeder. Dels også arbejdet med mørket og det dæmoniske.
I arbejdet med at nærme mig mørket har
jeg fundet dyb inspiration hos flere jungianere. Marion Woodmans arbejde med
Det Kvindelige har haft en helt særlig
betydning.
En meget vigtig forudsætning for at
kunne gennemføre arbejdet bag denne
bog har jeg fra min tid på RUC. Fra kvindeforskningen fik jeg træning i at tro på
en kvindelig tilgang og et kvindeligt erfaringsunivers. På Medieuddannelse søgte
vi et kvindelige udtryk. Her kredsede vi
famlende i vores søgen efter en kvindelig
dramaturgi - et udtryk, der kunne formidvle kvindelige erfaringer med en kvindelig
æstetik.
Denne baggrund fra kvindeforskningen
er en væsentlig forudsætning for, at jeg
har kunnet fastholde de erfaringer, jeg
gradvist har fået gennem min cyklus. Det
var her, jeg fandt troen på mit kvindelige
erfaringsunivers - lærte at værdsætte det
kvindelige, som det i dyb forstand har
været meget svært at finde genklang for i
den ydre virkelighed.
Der ligger rigtig megen viden gemt
i æggene og den kvindelige cyklus.
Forhåbentlig vil et stort antal kvinder
finde vej til disse ressourcer og bidrage
til en stigende bevidsthed om det kvindeliges dybe nødvendighed i vores samfund.
Bogen er blevet til i den hensigt at inspirere og at medvirke til at skabe forståelse
for kvinders særlige potentialer og behov
i selvudviklingsarbejdet. Det er mit håb,
at den vil blive modtaget sådan og være
både kvinder og mænd til gavn.
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Mytisk Kvinde
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Min tilstands Hellighed
Føler mig blød og varm
nærmest dampende
i slægt med de tunge malkekvæg
flydende med månens energi
Går omkring
som den frugtsommelige
kvindelighed selv
tung og smuk
rund og varm
På én gang sart
- og usårlig
beskyttet af bevidstheden
om min tilstands hellighed
Jeg har menstruation
- og jeg bløder den fineste
smukkeste røde farve
Farven tager mig med
viser mig vej
til min
- og alle kvinders
urbestemte skønhed
Åh
– hvor er det godt
at menstruere

Mytisk Kvinde
At opdage mysteriet
At opdage mysteriet var ikke noget, der
skete på én gang for mig.
Tilbage i sommeren 1984 var jeg på rejse
i Grønland og fotograferede en del. En
dag nåede vi til Narsarsuaq i Sydgrønland. I Narsarsuaq ligger lufthavnen
- et gudsforladt sted, hvor den smukke
grønlandske natur kontrasteres af asfalt,
beton og stål. Hvor der umiddelbart intet opløftende findes – og hvor vi skulle
tilbringe 3 dage.
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En af dagene gik vi ud af asfaltvejen, der
ender direkte i naturen dér, hvor fjeldet
rejser sig. Inde bag fjeldet, bevæger en
gletscher sig ud mod kysten – en af disse
istunger fra indlandsisen. Gletscheren
afsætter mængder af smeltevand og dér
for enden af asfaltvejen var der opstået
det mest utrolige landskab. Frodige frugtbare mostuer blandet med bittesmå søer
med en enkelt ørred og andre småfisk.
Landskabet var helt stille og den dag stod
solen klart på himlen og fik vanddråberne
til at gnistre i landskabet.

Der var en ganske særlig stemning
– eventyrlig, paradisisk, som om man
befandt sig i en anden dimension. Kun få
hundrede meter derfra herskede beton og
asfalt, her havde Moder Natur det fuldkomne overtag.
Det var i denne civilisationens udkant, at
jeg dybt berørt af stedets magi begyndte
at fotografere. Jeg fotograferede close
ups i landskabet og jeg fotograferede
smeltevandet løbende ned over kæmpesten.

Det er min krops dag i dag

Det var dén dag, jeg fotograferede Mytisk
Kvinde. Jeg “så” hende ikke straks, for
optagelserne kom til at ligge nogle år, før
jeg gik i mørkekammeret med dem. Man
kan sige, jeg havde mødt hende uden
rigtigt at have set. Billedet levede derfor i
første omgang sit helt eget liv dybt, dybt
inde. Næsten som et nybefrugtet æg, der
endnu ikke er blevet til et foster - og som
ikke er den gravide kvinde bevidst.

Når jeg giver mig i min krops vold
lader den fylde og regere
mærker jeg dybden i min blødhed
mærker glæden og styrke
ved at modtage
mærker – mærker – mærker –

Den non-verbale kvinde

Mytisk Kvinde sagde ikke noget, havde
bare indtaget en ukrænkelig plads dybt i
det underbevidste.
Da jeg først begyndte at arbejde med filmen, faldt billedet af Mytisk Kvinde klart
i øjnene – hun overstrålede simpelthen
alle andre optagelser på filmen. Billedet
drog mig, og jeg kopierede det i utallige
eksemplarer.
Jeg malede billedet med transparente
farver, så fotografiets struktur forblev
synlig. Først malede jeg billedet én gang,
så malede jeg det én gang mere. Jeg
fandt hende meget smuk. Selvom hun
var helt non-verbal, var hun også meget
udtryksfuld. Jeg var meget fascineret og
min bevidsthed søgte mod det sted i mit
indre, hvor hun havde taget bolig.
Gennem de næste 3-4 år malede jeg nok
billedet omkring 10 gange, indtil det endelige billede af Mytisk Kvinde - Den Røde

Min krop gør krav på mig
fylder mig op
fylder mig ud
så der ikke er plads til andet
end krop i mig
Jeg føler mig stor og blød og varm
nærmest dampende
i slægt med de tunge malkekvæg
flydende med månens energi

I dag er jeg til
sammen med min krop
Jeg føler mig dybt erotisk
og meget, meget smuk.
Kvinde - kom frem og blev mit billede af
Den Mytiske Kvinde.
Endnu nogle år senere fik billedet sin titel
– og først mange, mange år senere forstod jeg, at det var hende, den mytiske
kvinde, der igen dukkede op i billederne
og digtene Ocean Woman, Navnløs og
Mørkets Dronning - alle arbejder, der er
med i bogen her. Billederne fortalte mig i
et stadigt tydeligere sprog om en ukendt
kvinde, der tilsyneladende lever på bunden af bevidstheden. Og billederne flød
som en understrøm, hvorigennem denne
ukendte mytiske kvinde talte til mig.
På samme tidspunkt, som jeg begyndte
at male Mytisk Kvinde, havde jeg min
første meget stærke oplevelse af menstruationen. En åbning til en meget dejlig,
ja salig tilstand, som var helt anderledes,
end jeg før havde oplevet. Mytisk Kvinde
hviskede nu til mig - og jeg fæstnede
oplevelsen i et par digte, som fik en
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Bebudelsen

umådelig betydning. - De kom til at virke
som dokumentation for, at oplevelsen
faktisk havde fundet sted. Oplevelsen var
i første omgang enkeltstående, men jeg
var sporet ind på at forholde mig mere
vågent til menstruationens kraftfulde felt.

Bebudelsen
….Så gik årene, og i forbindelse med
tolkningen af en drøm, fik jeg igen en
meget dyb oplevelse i forbindelse med
en menstruation. Jeg tegnede på drømmen og pludselig sad jeg med en tegning af en livmoder, som siden blev til et
billede.. Billedet er malet i dén tilstand af
intuitiv åbenhed, som følger menstruationen. Det var både mig og ikke rigtigt mig,
der malede. Det føltes snarere, som om
Den Store Skaber tog over. Processen var
meget stærk og i en vis forstand skræm-
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mende – jeg malede et billede, jeg ikke
selv forstod, en livmoder med et tændt
stearinlys og et guldkors i periferien af
billedet.
Og så skete det mærkelige…..præcis 9
måneder senere ”fødtes et barn” i form
af billedet Lille Guds Barn….Jeg opdagede ikke sammenhængen lige med det
samme, men et par måneder senere
gik det op for mig, at Livmoderen og
Lille Guds Barn var dybt forbundne – og
at menstruationen altså kunne danne
udgangspunkt og ramme om dybt befrugtende processer på et ikke-fysisk plan.
– Det var på det tidspunkt, det for alvor
gik op for mig, at jeg skulle bruge menstruationen helt systematisk til at trænge
ind i dybere lag af eksistensen. Det var
i 1992 – og i årene, der fulgte, forholdt
jeg mig lyttende, undersøgende – og

andægtig.
Under menstruationen ”undfangede” jeg
billeder og digte – og i perioderne mellem blodet malede jeg og arbejdede med
teksterne.
Processen forløb år efter år og gradvist
blev jeg på den måde bevidst om nogle
rytmer, som tager udgangspunkt i den
enkelte menstruation. Med afsæt i den
enkelte cyklus viste der sig også forløb over 9 måneder, som vi kender det
fra undfangelse og fødsel – og som det
genfindes i den jungianske drømmeanalyse. Som årene gik, føjede der sig flere

opdagelser til – og efterhånden opstod
den erkendelse, at der findes et princip,
som jeg har valgt at kalde walking on my
eggs - en kvindelig vej i mødet med sjæl
og ånd. ”At gå på sine æg” er at flyde
med strømmen af æg - men i en bevidst
væren - lyttende til de mange signaler,
som kan opfanges i den særligt sensitive
tilstand, som de første dage af menstruationen kan være.

Lille Guds Barn
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Ocean Woman
Ocean Woman
As She is in the Ocean
the Ocean is in Her
She is one with the Ocean
- She is the Ocean
the Ocean is She
As She belongs to the
Ocean
the Ocean belongs to Her
As time passes by
She becomes one
with the Ocean
And through that
time dissolves
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in the Ocean
as everything
is dissolved
in the Ocean
She is everywhere
- and nowhere
She is in the moment
- gone in the next
Though She has always been
- and will always be
She has no age

She is out of time
always the same
deeply connected with
the moment
now
as thousand years ago
As soon as you try
to relate Her to time
She disappears
Simply because
She is one with
the moment
- out of time

