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Abstract 

We need to talk you and I, in a place that is our own. There, we can see everything 

around us as less important. There, I can sink into you, live, and tell everything. Take 

back the power over you. Take back the power over the events that destroyed us both. 

There, I can become a part of myself, and then, nothing else is visible. 

 

I listen to the body without distancing. Free movement of the body without the guidance 

of others. I let the mind meet the body, in a way it previously failed. Whatever we go 

through here, we will do it together, and no one else is inside. If we get through this, can 

we come closer to each other and experience the mental freedom that includes us both? 

We need to talk you and I, in a place that is our own. 
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Lungorna kommer aldrig  

kollapsa 

 

Tankens frihet ändlig  

allt dör sakta 

utanför mig 

innanför  

 

 

 

 

Jag lägger mig på din hals och hoppas att det är rätt 

att jag vill det här på riktigt 

 

 

 

Vill inte förstöras mer 

nedtryckt 

kan inte 

 

Måste brytas av 

brytas ner 

för att mötas 

 

 

 

För att få er att förstå 

för att få mig att bli hel 

 

 

För att få mig att bli hel 

Makten över min kropp 

När jag var 22 blev jag våldtagen. Jag försökte ta mig ur hans grepp, men hans grepp var den 

sanning jag trodde på då. En sanning som byggts upp genom livet som kvinna. Det han ville ha, 

det hade han rätt till. Jag som kvinna. Han som man. Jag tryckte mina armar mot hans överkropp 

och sa att han skulle sluta. Han slutade inte. Jag ville inte trycka hårdare mot hans kropp, jag ville 

inte poängtera att han gjorde något jag inte ville, jag ville inte bekräfta att han hade makten över 

min kropp, och att jag inte hade det. I samma sekund lät jag kroppen ta emot smärtan, medan 

mitt sinne stängde av, det var den lättaste vägen ur det. Min kropp och jag tog ett steg längre 

ifrån varandra. Min kropp hade tagit ett steg närmare mannen och mitt sinne fortsatte att stänga 

ner kommunikationen med kroppen. 
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Efter följde andra övergrepp, vissa mildare, vissa värre. Min kropp och jag fortsatte använda 

samma metod, sinnet stängde av, kroppen fick ta emot. Kroppen fick följa mannen istället för 

mig. Det fungerade. Kroppen tog en smärta som jag trodde försvann när märkena försvunnit, när 

lukten försvunnit. Om sinnet minns, kan det vara kvar för alltid, det var bättre såhär. Avståndet 

mellan mig och min kropp blev allt längre. Sakta byggde vi upp en stark motståndskraft mot det 

runtomkring oss, men förlorade varandra på vägen.  

Det har fungerat bra, övergreppen har inte fått ta över mig, har inte fått ta över mitt sinne. Men 

det tog över min kropp. Det gjorde uppdelningen av mitt jag större än vad det varit tidigare. Det 

skapade en barriär, förstörde en viktig kommunikation. Hatet mot kroppen är större än kärleken 

till vad den gör för mig, och det skrämmer mig. Men mest av allt ger det mig drivkraften till att 

göra något åt det.  

 

Att finna vägen 

Jaget är de sammansatta delarna av mig som skapar min personlighet. Jag vill hitta ett sätt att 

identifiera mig med den del av jaget som min kropp står för. För att kunna göra detta behöver 

jag finna ett sätt att föra tillbaka kroppen från mannens ägo till min, och vara beredd att 

välkomna den. 

Hatet som skapats via andras makt över min kropp och mitt sinnes frånvaro måste, enligt mig, 

brytas ner genom att återigen ta makten över kroppen. Jag måste skapa en möjlighet till en 

kommunikation med min egna kropp som ingen annan har någon möjlighet att bestämma över. 

Jag behöver skapa en plats som enbart jag och min kropp får vistas i, en plats där vi vill vistas. 

Göra denna plats synlig för andra men som de ej kan påverka.  Ett samtal där sinnet inte stänger 

av, utan istället lyssnar på kroppens egna signaler. Kroppen måste få möjlighet att påverka och 

känna. Kroppen och sinnet ska samtala genom känsel och rörelse, inte via synsinnet. Sinne och 

kropp ska aktiveras genom sammankoppling och därigenom ska de bli ett gemensamt jag.   

 

Jag behöver göra det här  

Jag ska göra ett performanceverk i form av en ritual där jag använder mig av filtning som metod 

och en tufftad väv som plats och arbetsyta. Ritualen ska genom en hantverkmässig metod i form 

av filtning möjliggöra en bättre kommunikation mellan kropp och sinne. Kroppen ska röra sig 

fritt över väven med fokus på minnen från situationer där min kropp och sinne inte 

kommunicerat. Ritualen fungerar som en inramning, där rörelser och känslor upprepas och på 

det sättet bearbetas. Ritualen blir en väg mot läkning. På väven skapas en ny plats för mig och 

min kropp att vistas, ensamma. Vävens utseende kommer att förändras och formas efter hur min 
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kropp rör sig över den under ritualen. När jag sedan lämnar väven har min kropps rörelser 

förändrat vävens utseende, ett bevis över vad som ägt rum.  

Jag vill finna min kropp via hantverket, se kroppen via känseln och på det sättet föra ihop den 

med jaget. Genom att återuppleva de händelser som skapat avståndet mellan kropp och sinne 

utmanar jag mig själv till att upptäcka delar av min kroppsliga identitet som jag tidigare 

undvikit. Om jag tar mig igenom det här, kan då kropp och sinne komma närmre varandra och 

uppleva en mental och fysisk frihet som innefattar de båda?   
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Genom att röra varenda del 

genom att erkänna hela dens existens 

är det då jag får tillbaka den? 

 

Kroppen 

 

 

 

Vi behöver samtala du och jag  

på en plats som är våran 

 

Se allt runtomkring som mindre viktigt 

sjunka in i dig 

leva där 

berätta allt 

 

Först då vet vi 

vad som är vår frihet 

 

 

Vi tvingar alla att lyssna 

skapar verklighet 

 

Jag  

istället för du 

placerar 

den placerade makten 

 

Den placerade makten 

Att vara och bli kvinna 

När ett barn föds får föräldrarna höra vilket kön deras barn tilldelats (Zalta 2014). När 

barnmorskan säger att det är en flicka rapporterar hon inte en redan bestämd information, utan 

en konstruerad situation. Denna handling och upprepningarna av den är skapade för att 

markera att det finns två olika naturer: mannen och kvinnan. Barnmorskan konstaterar hur 

detta barn hädanefter ska formas och påverkas av samhället, som flicka eller som pojke. Om du 

inte blir tilldelad det manliga könet medför detta ett socialt straff. Från det att jag föddes har jag 
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betraktats som flicka, tjej, kvinna. Jag identifierar mig som detta, jag är kvinna. Men problemet är 

att det är så mycket jag fått på köpet, det sociala straffet. Jag kan relatera till min kropp på det 

planet att jag är okej med att jag har bröst och en fitta, men jag är inte okej med den 

maktordning som kommer med det. Att vara kvinna medför att vi strukturellt blir straffade 

genom övergrepp, nertystning, utfrysning, idiotförklaring och andra sätt som ska få oss att veta 

vår plats nedanför mannen. Det som har hänt mig handlar inte om att jag har haft otur och 

hamnat i en situation där en dålig man har kunnat unyttja mig. Övergreppen är inte ett isolerat 

problem, det handlar om en struktur. De situationer en kvinna utsätts för dagligen synliggör 

samma maktstruktur. Mitt problem, de övergrepp jag utsatts för och min vardag, är inte enbart 

mina problem. De är symptomen på ett patriarkat där kvinnor, och de med kvinnliga 

erfarenheter utsätts för det straff som påbörjas direkt efter att det konstaterats att vi är tjejer.  

 

Att hantera mannen   

Niki de Saint Phalle sköt på målningar som ett sätt att göra sig fri (Weidemann 2014:44). Genom 

att skjuta sina målningar gjorde hon sig av med sin aggression och behövde inte längre ha den 

som en börda. Hon skapade en metod  för att hantera sig själv och finna mental frihet. 

Självterapi. Hon började med att ironiskt sätta upp sin expartners skjorta under en darttavla och 

kasta pilar mot den. Detta utvecklades senare till alla shooting sessions som det senare blev.  

På samma sätt som Niki de Saint Phalle vill göra sig fri vill jag göra mig fri från det som håller 

mig tillbaka. För Phalle var det aggression (och möjligtvis en partner som hon kanske egentligen 

ville skjuta oironiskt), för mig handlar det om en förvandling. Jag vill förvandla de minnena jag 

har till något jag kan se mig själv i, se min kropp i. Jag vill ta tillbaka makten, men inte genom att 

skjuta den som tagit den. Makten ska föras över till mig genom mig själv. Genom min kropp och 

genom mitt sinne vill jag gå tillbaka, tvinga mig själv att återuppleva minnena så att de enbart 

blir mina.  

Istället för att uppmärksamma personerna som förstört mig vill jag radera dem från de rörelser 

de är kopplade till. Om min kropp återgår till rörelser som är kopplade till dessa män, på en plats 

som enbart är för mig, blir rörelserna placerade i en ny kontext. Kontexten skapar ett nytt 

minne, genom att rörelserna och tankarna enbart tillåts innehålla mig själv. Denna plats blir 

sedan ett nytt minne över en situation jag förhoppningsvis har haft full kontroll över.  

 

Behovet av betraktaren 

Att använda smärta som metod var vanlig under 70-talet, med dess performancescen. Det 

användes av konstnärer som bland andra Chris Burden, Ulay/Marina Abramovic och Vito 

Acconci (O’dell 1998). Chris Burden lät en vän skjuta honom, Ulay sydde ihop sina läppar och 
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Acconci bet sig själv upprepade gånger. Genom att använda fysisk smärta kopplar konstnärerna 

an till betraktarens egna erfarenheter av smärta och den känslomässiga kopplingen till verket 

blir förstärkt genom betraktarens egna erfarenheter, skriver Kathy O´dell i boken Contract with 

the skin (1998). O’dell kallar dessa konstnärers arbete för masochistiskt men förtydligar att det 

inte behöver innebära att konstnärerna upplever sexuell njutning. Masochism i 

performancekonsten måste läsas på ett mer okliniskt sätt och fokusera mer på personens vilja 

att skada sig själv och att göra detta offentligt. Mellan konstnären och betraktaren skapas två 

motpoler. Den ena är konstnären som upplever smärta, medan de andra som är närvarande 

tillåter eller gör det möjligt för konstnären att uppleva denna smärta. Beroende på hur 

konstnären visar sitt verk är betraktarens roll självvald eller påtvingad. Betraktaren kan få ta 

rollen som dominant och bestämma över händelsen, eller som den som tvingas se på och på det 

sättet bli den undergivna.  

Händelserna där sinnet stängt av kommunikationen med kroppen är utgångspunkten för mitt 

arbete. I mitt arbete är inte smärtan fysisk, utan känslomässig. Den känslomässiga smärta jag 

känner kommer bli synlig och betraktaren kan ta del av den. Jag sätter mig själv i den dominanta 

rollen och bestämmer över betraktaren. Jag placerar betraktaren i en position där den blir passiv 

och maktlös, och där den i sin tur överlåter makten till mig. Jag känner ingen sexuell njutning i 

att andra ska se mig lida, men jag finner en ickesexuell njutning i allvaret, och det hade jag inte 

känt utan betraktaren. När jag lämnar ut mig själv, gör mig och min smärta synlig, skapas det en 

energi mellan oss som stärker mig i görandet. Det blir en koppling mellan två motpoler, som 

behövs för att jag ska hamna i rätt energi. Det är en känsla av makt genom utlämnande, och för 

att det ska ske behöver jag den andra motpolen: betraktaren. 

 

 

Jaget – Sinnets centrala punkt 

Skalet och de svävande händerna 

När jag var yngre kunde jag länge stå framför spegeln och försöka intala mig själv att den jag såg 

verkligen var jag. Ju längre jag stod och analyserade mig själv, desto svårare var det att förstå att 

mitt ansikte tillhörde mig. Jag kunde enbart identifiera mig i de tankar jag tänkte, inte den kropp 

jag såg framför mig. Jaget var mina tankar, inte skalet som fanns runtomkring. Stunderna vid 

spegeln skapade en rädsla inom mig; en klaustrofobisk känsla. Jag kände mig ensam, eftersom 

den enda platsen jag existerade på var i mitt eget huvud. Jag försökte kämpa emot känslan av 

klaustrofobi genom att klargöra för mig själv att min kropp också är en del av mitt jag, ett 

komplement till sinnet, inte enbart ett skydd eller en översättning av detta sinne. 
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En vän till mig berättade om att hon kunde känna något liknande, att hon kunde känna sig som 

ett svävande huvud. Hon berättade även att hon senare började se sina händer också. Ett 

svävande huvud med två händer. Möjligtvis har det att göra med att händerna får en funktion i 

hantverket, som vi båda praktiserar. Handen bär sitt eget värde, och blir på det sättet en del av 

jaget. I Material feminism läser jag om hur kroppen inte ska ses som en transport(Alaimo 

2008:52). Jag blir förvirrad av all filosofi, allting låter som en förklaring av något jag vill uppleva 

istället för att läsa om, men här hittar jag något som jag känner igen i något jag tidigare känt. Jag 

vill inte se kroppen som ett transportmedel för sinnet, kroppen är en del av mig. Jag tror att 

kroppen blir en del av jaget via hantverket, där kan inte kroppen enbart vara ett transportmedel. 

Sinnet ska inte utnyttja kroppen, de ska använda varandra, som jag gör i hantverket. Kroppen är 

något som inte går att uppfatta som en förlängning av sinnet, kroppen är en egen del av jaget.   

 

Genom den flytande insikten    

Det ni gör är inte viktigt. Det enda viktiga är i vilket sinnestillstånd ni gör det. Performance 

handlar bara om sinnestillstånd. Så för att hamna i rätt tillstånd måste ni vara mentalt och 

fysiskt förberedda. (Brancusi citerad av Abramovic 2017:235) 

Jag behöver vara fysiskt och mentalt förberedd för det jag ska göra. Kroppen behöver vara vaken 

och sinnet behöver vara närvarande. Det jag gör under min ritual är inte oviktigt, som Brancusi 

menar. Det jag gör under ritualen ska vara med och skapa det sinnestillstånd jag behöver för att 

hantera situationen. Mitt hantverk och kroppens medverkan är det jag måste fokusera på för att 

komma närmre det som Abramovic kallar ”flytande insikt” (Abramovic 2017:149). Enligt 

Abramovic är det då en upplever fullständig harmoni, detta gör hon genom repetitiva, 

uthållighetskrävande och oftast smärtsamma performance. En liknande känsla ser hon i 

Dostojevskijs Idioten där ett epilepsianfall förklaras vara ett resultat av en påtaglig känsla av 

lätthet och lyskraft i naturen, som helt enkelt blir för mycket för kroppen. En måste trötta ut 

kroppen för att uppnå detta.  

Jag behöver kunna uthärda den emotionella smärtan under ritualen, och klara av att stanna kvar. 

Jag söker ett närvarande sinnestillstånd, och detta kräver att jag har en uthållighet att stanna 

kvar i görandet så pass länge att jag hamnar där. Mina tester och tidigare undersökningar i 

görandet har fått mig att inse att jag behöver hamna i ett tillstånd där jag inte har en tanke på 

vad som händer efteråt, då kan jag inte längre vara i nuet. För mig handlar det om uthållighet, att 

klara av att se situationen som oändlig tills den är avslutad.  

Jag vill uppnå denna ”flytande insikt” då jag tror att det är just det sinnestillståndet som skapar 

möjlighet för mitt utforskande. Sinnet måste vara öppet under min ritual, annars kommer 
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kommunikationen mellan kropp och sinne inte att fungera. Jag vill uppnå den flytande insikten 

för att vara redo för bearbetningen, men jag tror samtidigt att det är den flytande insikten jag vill 

uppnå när bearbetningen är klar. Jag tror att den psykiskt smärtsamma bearbetningen kan 

hjälpa mig dit, att låta kroppen upprepa de impulser den får och sedan finna den utmattning som 

leder till den flytande insikten.  

 

Jaget – Kroppens centrala punkt  

Hantverket via den fria kroppen  

När en vävstol används finns det tekniker som händerna och fötterna måste hantera. Placering, 

precision, styrka och teknik. När tufftväven tillverkas måste en maskin behärskas och användas, 

och kroppen följer det mönster tufften ska tillverka. Dessa hantverkmässiga metoder är något 

min kropp är van vid, och där den fyller en tydlig funktion. Kroppen har ett syfte mer än ett 

transportmedel. Kroppen hamnar i ett tillstånd där den utför rörelser som den har kontroll över. 

Min händer svävar tillsammans med huvudet. Min kropp blir en del av jaget i hantverket, det har 

byggts upp en hantverkskropp som jag kan identifiera mig med.  

Jag kallar det jag gör på väven för görandet. Görandet står för de rörelser som kroppen gör under 

ritualen, som i förlängningen blir hantverksmetoden. När min kropp rör sig över ullväven 

uppstår friktion mellan kropp och väv som gör att filtningen uppstår. Ullfiberns fjäll fastnar i 

varandra och filtas samman till en plattare och mer kompakt textur. Kroppens rörelse tillverkar 

en ny textur, kroppen hantverkar. I görandet på väven finns inte hantverket i den kontrollerade 

formen som den finns i vävstolen och tufften. Hantverket finns i kroppens egna rörelser. Dessa 

rörelser är ännu inte kopplade till hantverkskroppen, men i och med att det är ett hantverk som 

utförs, kan en koppling mellan hantverkskroppen och den skadade delen av kroppen uppstå.  

Jag behöver mitt hantverk för att hjälpa den skadade delen av min kropp, den jag har distanserat 

mig ifrån. För att jag ska kunna bearbeta övergreppen och maktmissbruket över min kropp 

behöver jag komma nära kroppen igen. Rörelserna som är kopplade till övergreppen är fyllda 

med skam och smärta, och jag undviker dem. För att det ska vara möjligt för mig att gå igenom 

dessa rörelser igen, och på det sättet bearbeta dem, behöver jag sammanföra dessa rörelser med 

mitt hantverk. Om jag ser rörelserna som en del av mitt hantverk kommer de att vara enklare att 

knyta an till, och göra dem till mina egna. Mitt textila hantverk har redan identifierat min kropp, 

nu behöver jag identifiera de rörelser som inte är kopplade till hantverket, via hantverket.  
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Den intensiva beröringen 

Lygia Clark undersöker genom terapeutiska metoder hur vi kan knyta an till kroppen via 

materialet (Macel 2017). I verk som Luvas sensoriais och Máscaras sensoriais kontrollerar 

objekten din syn eller känsel och förändrar ditt sätt att möta ett objekt, i det här fallet en 

plastpåse. Genom att använda dessa verktyg är kroppen tvungen att hamna i djupt fokus, den 

djupaste dimension i nervsystemet enligt Clark. Kroppen blir medveten om vad den gör och 

hamnar i ett fokus där huden tar in allt den känner.  

För att komma närmare min kropp behöver den utforskas, den behöver sättas i fokus och bli 

medveten om vad den är, vad den gör. En kroppslig terapeutisk metod. Filtningen som blir till 

när kroppen pressas och rör sig över ullväven kan förstärka kroppens känsla av beröring och 

genom detta komma närmare det djupa fokus Clark talar om.  Min väv ska inte kontrollera min 

kropp och jag kommer därför inte att använda mig av verktyg som försvårar kroppens 

intagningsförmåga av det runtomkring. När min häl pressas ner i väven upprepade gånger på 

samma ställe uppstår en fördjupning i väven. När mina fingrar blir svettiga och samtidigt 

pressas mot väven reagerar ullfibern och drar ihop sig och blir till en ny textur. När jag sitter på 

ett visst sätt på en viss plats på väven flera gånger syns det att jag suttit där. Väven förändrar sig 

under hela ritualen. Detta gör att kroppen måste undersöka varje plats på väven flera gånger då 

den inte är likadan som den var förra gången platsen vidrördes, eftersom kroppen själv 

förändrat den genom beröring av texturen. Kroppen måste alltså vara medveten om sina egna 

känsel, och kan inte ta det den känner för givet. Kroppen måste vara aktiv. Jag vill undersöka om 

jag kan använda vävens texturer som det material min kropp och mitt sinne ska fokusera på, att 

vävens textur kan användas som ett verktyg som låter mig fokusera på kroppen. Kanske är det 

möjligt att utesluta verktyg som raderar eller försvårar de andra sinnena, om vävens 

beröringskommunikation med kroppen är tillräckligt långvarig och intensiv.  

 

Vävens förändring via kroppen 

Clarks arbete handlar om kroppen, den egna och den kollektiva. Den inre och den yttre kroppen. 

I verket Baba antropofágica låter Clark deltagarna placera en trådrulle i sina egna munnar, dra 

ut tråden och placera det på en utvald deltagares kropp. När trådrullarna är slut placeras 

virrvarret på golvet. Här används tråden som en materiell sammankoppling mellan kroppar. 

Samtidigt skapar tråden en möjlighet för saliven att färdas mellan kropparna. Dna blandas till 

ett virrvarr och kropparna blir sammankopplade till en och samma.   

Jag arbetar med två kroppar, min egen och väven. Jag ser även dem som sammanfogade. Väven 

är färgsatt med samma färger som en kan finna i min hud och längden på luggen visualiserar 

kroppens nivåskillnader i närbild. Väven är även tillverkad av mina händer och mina tankar och 
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blir även på det sättet en del av mig. Jag vill knyta an till min kropp via väven, och jag tror att en 

av vägarna dit är att föra väven närmare min kropp, att det möjligtvis blir två delar av samma 

kropp som möter varandra. I likhet med Clark i verket Baba antropofágica vill jag sammanföra 

flera kroppar och göra dem till en, en materiell med den människokroppen. Beroende på hur 

och var min kropp rör sig över väven under ritualerna förändras de olika texturerna på väven. 

Väven går ifrån att visa ursprungsformen tillverkad av tufftmaskinen till att visa hur min fysiska 

kropp rört sig över väven. Min huds färger finns kvar, men vävens textur är förändrad. Det är 

fortfarande jag som representeras, men nu fler delar av mig, fler delar av samma kropp.  

I videoverket Blood sign står Ana Mendietamot vänd mot en vägg och drar sina armar längs med 

väggen ner mot golvet (Mendieta 1974). Hennes händer är täckta av blod och lämnar två 

markanta linjer på väggen. Denna rörelse blir ihågkommen av blodet. Det som finns kvar efter 

rörelsen är den nedåtgående energin, samma nedåtgående energi som fanns i rörelsen. Det är 

mer än två linjer på en vägg, det är en kropps rörelse som gjort ett markant avtryck, som inte går 

att undvika. Rörelsen som finns kvar på väggen påvisar en uppgiven rörelse samtidigt som den 

visar en påtaglig makt över att lämna kvar och visa vad som skett. Den ursprungliga formen av 

min väv går inte att få tillbaka efter att kroppen bearbetat texturen. Detta poängterar kroppens 

makt över situationen. 

I samspråk med Mendietas verk vill jag skapa avtryck som påvisar vad som hänt på platsen, om 

än något mer diffust. Kroppens rörelser formas och blir beständiga, något som inte går att 

radera. På samma sätt blir rörelserna jag gör på väven ihågkomna, en makt som blir 

ihågkommen. Formen som skapats blir ett bevis över vad kroppen går igenom, ett bevis över ett 

minne som skapats genom kroppen. När jag sedan lämnar, finns den sammansatta kroppen kvar. 

Väven blir ett förevigande, ett minne av vad som har skett på platsen. Ett minne av den nya 

händelsen som skapats tillsammans med väven.  
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Låter kroppen röra sig 

ingenting annat är synligt längre 

jag lägger mig 

 

Kroppen känner 

sinnet lyssnar 

 

 

Fruktansvärda minnen 

värdefull makt 

blir en del av mig själv 

 

Vad vi än går igenom nu 

gör vi tillsammans 

och ingen annan är innanför 

 

 

Ni är utanför 

och vi tvingar er 

att vara betraktare 

 

 

Allt fortsätter 

Det finns flera anledningar till varför jag inte knyter an till min kropp på ett så pass nära sätt 

som jag vill att jag ska göra. Jag vill att hela min kropp ska vara en del av det svävande huvudet, 

bli mer än ett skal runtomkring mitt sinne. Vissa anledningar är mer påtagliga än andra, och 

vissa går inte att identifiera, men de finns där. Det finns ingen enkel lösning, det är ett evigt 

sökande, och jag är medveten om det. Ett utforskande är en väg till ytterligare en väg. Mannens 

makt över min kropp är just nu den mest väsentliga anledningen, den jag konkret kan känna har 

försämrat kommunikationen mellan kropp och sinne. Men lösningen är inte konkret, och 

utforskande av den är inte heller det. Mitt mål är att undersöka vad jag kan finna genom att 

fokusera på en av anledningarna till problemet, och vad detta utlöser. Denna undersökning 

kommer inte att vara min enda lösning. Genom att arbeta med makten som ligger hos mannen, 

genom en kroppslig, hantverkmässig metod och med ett närvarande sinne, tror jag att jag tar 

mig en bit på vägen. Jag börjar här, och fortsätter så länge min totala, mentala och kroppsliga 

frihet inte har uppnåtts. Mitt arbete handlar om en oändlig process, ett blivande av jaget. Och 

denna process kommer pågå så länge jag är vid liv.  
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Innanför vävens kanter - reflektion 

När jag påbörjade första ritualen så ville jag främst upptäcka väven, jag ville vara tillsammans 

med min vävkropp och min fysiska kropp. En påbörjan av ritualprocessen som förberedde mig 

för nästa steg. Jag ville känna lugnet och friheten att vara på en plats som enbart var till för mig. 

Det som fattades vid detta steg var frustrationen och det riktiga kroppsliga hantverket. Mina 

rörelser var för lugna och de långa repetitionerna av rörelserna uteblev. Därav utmanade jag 

inte kommunikationen mellan kropp och sinne, eftersom jag inte utforskade kroppens rörelser 

tillräckligt. Jag utforskade inte heller görandet, kroppens hantverkande, eftersom jag inte tillät 

kroppen att röra sig så pass mycket som den behövde för att få väven att filta sig. Efter ritual del 

1 kände jag mig redo för att fortsätta utveckla Ritualia, jag var redo för att pressa mig på det sätt 

som kunde behövas för att koppla samman hantverkskroppen med den skadade kroppen, och på 

så sätt komma närmre kommunikationen mellan kropp och sinne. 

Under Ritual del 3 fann jag en väg in i den flytande insikten, och makten genom utlämnandet. 

Detta fick jag av betraktaren. Betraktaren påverkade mig på ett sätt jag inte var beredd på. Den 

bestämmde inte vad jag skulle göra, men den bestämde min koncentration och energi. Detta är 

antagligen något jag inte kan bortse från, att jag på ett plan blir påverkad av någon annan än mig 

själv. Men betraktaren gav mig mer än vad den tog.  Betrakataren gav mig en nervositet som 

skapade en koncentration jag tidigare inte känt. Koncentrationen låg i kroppens rörelser, och 

inte vad sinnet ville skulle hända. Kroppen rörde sig fritt och var redo att utforska. Sinnet 

kontrollerade inte kroppen längre, och här fann jag den flytande insikten. Jag fick även makten 

genom betraktaren, och ett lugn i att känna smärta. Jag gick igenom de rörelser och minnen 

kopplade till övergreppen, och kände den känslomässiga smärtan, och det gjorde ont. Men det 

fanns ingen rädsla för denna smärtan, istället fanns styrkan. Känslorna fick ta plats, och 

betraktarens fanns där att ta emot mina känslor. Jag vågade visa mig sårbar eftersom jag kände 

styrkan genom att göra smärtan synlig. Jag hade makten över att synliggöra min smärta, jag 

bestämde över vad betraktaren skulle klara av att se, och det gav mig makten över hela 

situationen.  

Under Ritual del 3 kom jag närmre bearbetningen av den skadade kroppen, men även närmare 

görandet, kroppens hantverk. Eftersom jag nu kommit närmare frustrationen och smärtan föll 

det sig naturligt att upprepa rörelserna och öka hastigheten. Jag hade även ändrat på mina 

förberedelser innan varje ritual. Istället för att meditera värmde jag nu upp med upphopp och 

andra pulshöjande övningar. Detta aktiverade kroppen redan innan ritualen, en förberedelse 

som gjorde det lättare för kroppen att vara mer aktiverad under själva ritualen än vad den varit 

tidigare. Jag ville få upp pulsen och känna att kroppen arbetade och fick möjlighet att använda 
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den djupaste dimensionen av nervsystemet genom friktionen mot väven. Genom detta började 

kroppen hantverka, ullen började filtas och väven förändras. Hantverkskroppen blev här en del 

av ritualen, och det stärkte kroppen i de utlämnande rörelserna. Jag hade nu mer kontroll, 

kroppen hade blivit en del av mitt jag genom hantverket. Det gjorde även att jag stannade kvar i 

rörelser längre, och genom det utmanade kroppen ännu mer. Detta var möjligt eftersom 

hantverkskroppen samtidigt gav mig styrka att utforska all smärta utförligare.   

Jag märker att varje ritual blir sin egen. Allting spelar in. Ritualen utgår från vad jag behöver 

göra, hur jag mår, och vad för energi jag får av betraktaren. Det som är det väsentliga är att 

platsen är min egen, och att jag fokuserar på det jag behöver göra. Det är dock viktigt att jag 

utmanar mig själv i ritualerna, att bearbetningen av mina minnen påverkar väven och förändrar 

den. Jag behöver få kroppen att hantverka för att förstå vad ritualen egentligen kan ge mig. Jag 

vill skapa en kommunikation mellan sinne och kropp, och det gör jag enbart om kroppen 

utmanas. Jag vet att jag kan utmana mig själv att känna mer, att bearbeta mer när jag är på 

väven. Väven ger mig möjligheter eftersom den ger mig lugn, styrka och makt. Jag är inte rädd 

för smärtan på väven, och det är något som jag värdesätter högt. Jag har inget statiskt mål, men 

jag har skapat en plats där det finns större möjligheter för min kropp att utforska och 

kommunicera som jag tidigare aldrig funnit. Jag hoppas att den plats jag skapat blir större, att 

min kropp, någon gång, kan känna frihet tillsammans med sinnet även utanför vävens kanter.  
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