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Inledning 
Jag har alltid använt mig av min kropp för att uttrycka mig. Kanske är det därför den här uppgiften blir 
så svår för att jag inte kan prata med min kropp. Jag har bara orden att tillgå. Jag vill försöka förstå 
hela bilden och fånga allt. Jag har läst igenom allt jag skrivit och tittat på allt jag fotat, filmat, lyssnat 
på ljudklipp som jag samlat på mig under året. Jag vill samla allt för att göra en sådan optimal 
bedömning som det går. Av mig själv och mitt konstnärskap, i kontexten Svarta Speglar. Jag vill 
försöka förstå mig själv på den här utbildningen. Vad som hänt och vem jag är idag. Nu. Vem jag var 
innan och vem jag varit under tiden. Jag vill inte råka missa någonting. Jag vill fånga in och förstå min 
kärna. Det känns hela tiden som att det är någonting jag missar i den här skrivprocessen. Det är 
någonting jag inte lyckas få tag på. Något som finns där. Vi får se, det kanske kommer upp snart. Jag 
vill gräva djupare. Förstå det mystiska eller bara vara i det, det som jag inte förstår.  
 
Jag lovade mig själv att på denna utbildning skulle jag göra mitt bästa och ta vara på de resurser som 
finns. På intervjun fick jag frågan om hur jag kände inför att gå in på okända stigar osv. Jag bara: det 
känns spännande, kul, ja absolut! Men jag gick i princip inte in i något utan att ha läst på om det innan. 
Jag har velat förstå allt vi gör. Innan kursen började så läste jag allt jag kunde hitta om metoden vi 
arbetade med, jag läste alla uppsatser som fanns tillgängliga på nätet. Jag läste allt jag hittade som 
kanske kunde avslöja något om utbildningen. Det var kul. Lite som ett detektivarbete. Det enda jag 
inte var förberedd på var sång-rummen, tonandet (s.5). Jag läste om den tekniken först efter första 
dagen. Kanske var det därför den övningen fick störst effekt i min kropp? I efterhand kan jag tycka att 
det var lite synd att jag inte vågade släppa mer på kontrollen. Att jag inte vågade gå in i det mer öppet 
och nyfiket i stunden. Jag har dock gått in i det 100% och tappat bort mig själv flera gånger. Tappat 
kontakten med mina gränser. Skämts. Flyttat mina gränser lite längre ut. Funderat över vad som är 
konstnärligt och vad som är privat och vad skillnaden är, om det finns någon skillnad.  

Frågeställningar 
De senaste åren har jag arbetat med ett koreografiskt projekt som handlar om min ärliga danskropp. 
Jag har jobbat med att läka och hitta tillbaka till min kropp. Jag vill frigöra min kropp från normer och 
hämmande strukturer så att jag kan hitta min dansröst och kunna dansa fritt, med en fri energi i 
kroppen. Jag har utforskat hur min kropp förhåller sig till det offentliga rummet. Hur jag tar plats eller 
inte tar plats med min kropp. När jag andas fritt och när jag inte gör det. Jag har ett minne av att vara 
fri i kroppen och eftersträvar att komma i kontakt med det minnet.  

 
Jag letar efter känslan i bröstkorgen när jag sprang barfota under fullmånen på det blöta gräset… Jag 
vill våga vara. I livet. I dansen. I konsten. Jag vill kunna vara i min kropp i världen. Våga släppa 
fram hela kroppen. Hela mig i min kropp. Tillåta mig själv att vara mig själv. Att acceptera allt som 
är just nu, allt som känns just nu. 
 
Jag drömmer om  
en fri kropp i en trygg värld,  
en trygg kropp i en fri värld.  
en fri värld i en trygg kropp.   

   (Anteckning innan publikmötet, Maj 2019) 
 
Förutom att läka kroppen har jag även arbetat med att hitta dansen i min kropp och förstå vad 
danskänslan är. Jag ser den här utbildningen som en hjärt- och lungräddning på danshanna. Jag 
upplevde att danshanna höll på att försvinna från mig. Om danshanna dör, dör Hanna. Jag behöver 
danshanna. Så jag måste rädda livet på henne. Eller väcka henne. Jag har alltid förknippat dansen 
starkt med lusten att leva. Livslusten. Viljan till liv. Livsgnistan. Jag dansar för att jag måste för att när 
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jag inte dansar så är jag halvdöd. Jag är inte helt levande. Dansen har alltid varit livsnödvändig för mig 
för att orka med att leva, för att orka med min omgivning, oavsett om dansen varit fri eller bunden. 
Dansen har varit mitt sätt att kommunicera med min omvärld. Jag har ett minne av att kunna dansa. 
Att ha tillgång till hela min kropp. Att känna energin flöda i hela kroppen. En hunger i kroppen. En 
framtidstro. Jag kan. Jag har möjligheter. Det är nog det. En slags lust. Är det lusten jag tappat? Jag 
försöker förstå vad jag vill komma tillbaka till. Det känns som min kropp har blivit stum. När någon 
frågar mig vill du verkligen dansa? Så är det som att få frågan vill du verkligen leva? Dansen är som 
mitt syre. Den elektriska pricken. Den gudomliga energin. Det magiska. En total närvaro i kroppen. En 
levande närvaro, danskänslan. Jag blir deprimerad när jag inte dansar. Hur framkallar jag danskänslan? 
Vad är det jag tappat? Behöver jag bara ta en danslektion? Eller har det bara ändrats? Har jag bara 
blivit äldre? Är det så här ålderdomen känns. Ingen framtidstro. Jag kan inte se ljust framåt. Hittar inte 
danskänslan. Så fort jag öppnar mig låser jag mig hårdare. Något vill inte ut. Något håller tillbaka mig. 
Någon. Jag.  
 

När jag dansar låter jag musiken eller känslorna fylla min kropp. Tonerna, rösterna eller känslorna 
tränger in i min kropp eller kommer ut från min kropp och vibrerar cellerna. När jag använder 
den/svarar an på den vibrationen dansar jag. Att känna mig fri i min kropp handlar mycket om att 
tillåta mig själv att vara mig själv. Att acceptera allt som är just nu, allt som känns just nu.  

 (Labbreflektion, mars 2019) 
 
Jag har under året haft en inre konflikt med min frågeställning. Ibland vill jag inte läka kroppen. Jag 
har frågat mig om min process kanske är en undersökning som inte måste leda till något performativt. 
Är det ens en konstnärlig frågeställning? Det kanske inte är en process som ska delas. Mer upplevas. 
Inifrån. Jag söker efter en fri kropp men mitt mål handlar delvis om att få total kontroll över min 
kropp. Sökandet efter frihet handlar om att få en total kroppskontroll. En total tillgång till min kropp. 
För att kunna välja hur jag använder den. Medvetandegöra hela kroppen. 
 
Hur ska jag kunna utforska detta utan att det blir för utlämnande och gränslöst? Det har varit ett 
genomgående tema för mig under hela utbildningen att undersöka var mina gränser går. Att känna in 
när jag delar med mig av för mycket. Andas och försöka känna in i stunden. Men också vidga 
gränserna, kasta mig ut. Ruckas om. För att inte stå helt still, för att utvecklas. Jag har skämts för 
nästan allt. Vaknat upp med skamångest när jag känt att jag delat med mig av för mycket. Över allt jag 
sagt, allt jag gjort och allt jag visat. Återkommande frågor i mitt huvud har varit: Är jag gränslös nu? 
Kan jag någonting? Är jag värd att vara här? Tvivlet. Det konstanta tvivlet. Är det jag är tillräckligt. 
Vad kan jag? Kan jag ingenting? Vad kan jag ge världen? Vad vill jag med min konst? Beröra. Eller är 
det bara en narcissistisk uppvisning? Hela tiden under utbildningen, från första texten på workshopen. 
Det konstanta tvivlet och sökandet. Hur ska jag hitta in till min kärna om det ändå är en föränderlig 
plats? Är det ens möjligt? Skammen efter att jag öppnat upp. Jag skäms så mycket så ofta. På mig 
sätter det sig väldigt tydligt i axlarna. Men också som en tyngd i kroppen. Jag låser kroppen. Jag har 
funderat mycket på min skam, varifrån den kommer, varför den kommer och på den ärvda skammen. 
Jag läste att man kan ärva trauman via dna. Även skam? Vems skam bär jag på? Hur släpper jag den? 
Och det oändliga sorgdjupet som triggas hela tiden, hur kan jag förhålla mig till det så att jag inte går 
under? 
 

Bakgrund till frågeställningarna och varför jag sökte till utbildningen 
Efter min dansutbildning kände jag mig vilse. Jag visste inte vilken slags dans jag ville dansa. Jag 
hade under min utbildning parallellt arbetat som dansare både inom den kommersiella dansen med ett 
showjazzkompani bakom artister, på galor i olika tv-program etc och dels i ett danskonstkollektiv som 
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satte upp egna föreställningar. För mig krockade de två världarna. I showjazzvärlden var jag ett 
glittrande objekt och i den andra ett grått subjekt. Jag ville arbeta med en blandning av de olika 
världarna, men jag såg den inte då i Stockholms dansvärld. Jag var också helt slut och övertränad efter 
tre års hårt arbete på dansutbildningen. Jag tappade mitt driv och kände mig mållös, utan riktning. 
Långsamt började min resa med att laga min kropp och mitt psyke. Jag gick i olika terapier och tog 
dansklasser men jag sökte inga dansjobb aktivt. Jag tog bara de jobben som kom till mig. 
 
Ett par år senare insjuknade en nära anhörig i cancer vilket vände upp och ner på min värld. Jag 
bestämde mig för att ta en paus från dansvärlden och studera till arbetsterapeut på Karolinska 
Institutet. Jag kände att jag blev för narcissistisk i dansen och ville ge tillbaka till samhället och hjälpa 
människor på ett mer konkret sätt. Jag läste nästan halva utbildningen innan jag insåg att jag måste 
tillbaka till dansen. Utbildningen var fin men jag kände att det fanns ett stort glapp mellan vad vi fick 
lära oss i utbildningen och vad som faktiskt gick att implementera ute i vården. Jag kände att om jag 
ska läsa klart utbildningen och arbeta som arbetsterapeut måste jag brinna för det så jag orkar kämpa 
för att förändra förutsättningarna. Men jag brann inte för arbetsterapi. Det enda jag tänkte på var att 
jag ville dansa och att kulturen/konsten känns så mycket mer effektiv i att hjälpa människor. Det 
värkte i kroppen av dansabstinens och så fort jag fick tillfälle var jag nere i danssalen på institutionen 
och dansade.  
 
Jag hoppade av utbildningen och började arbeta mer som dansare. Jag fortsatte med dansläkandet samt 
började leta efter den ärliga dansen, den genuina rörelsen.  
 
Året innan jag började på Svarta Speglar hade jag igen successivt börjat få sämre kontakt med min 
kropp. Jag hade börjat arbeta mer som dansare, men kände mig ändå inte lycklig. Jag var så trött. 
Deprimerad. Jag orkade inte gå långpromenader. Det kändes som att min ämnesomsättning helt hade 
stannat av. Jag svettades inte. Jag var förkyld och sjuk under större delen av året och kände mig 
konstant sömnig. Jag kände att jag inte hade någon riktning. När jag såg den här utbildningen dyka 
upp så skrev jag ansökan direkt. Jag kände tydligt att detta var någonting jag ville göra. 
 

Jag upplever de senaste tre åren som ett konstnärligt misslyckande. Jag har suttit fast som konstnär 
och förstår inte riktigt varför jag inte kommer vidare. Jag känner att jag inte tagit ansvar för min eld 
inombords som brinner för att skapa och dansa. Jag förstår inte helt vad det är som stoppar mig. Jag 
anar dock att prestationsångest är en del av det men inte allt. Jag har jobbat med ett projekt som 
handlar om att jag vill hitta min ärliga danskropp. Jag har kommit en bit på vägen men jag fastnar i 
mig själv. Även om jag är i en för mig maximalt trygg miljö så lyckas jag inte dansa 100% ärligt. 
Jag tycker att det är intressant och tänker att det kanske inte är i den totala tryggheten jag kommer 
hitta den saknade biten, utan behöver mer utmaning. Jag känner att jag sitter fast men att jag saknar 
insikt/verktyg att ta mig vidare. 

Första uppgiften från workshopen inför Svarta Speglar, oktober 2018 
 

Året 
Efter ansökningsworkshopen till Svarta Speglar på hösten blev jag pigg. Det varade i en vecka 
ungefär. Jag var glad och kände att jag verkligen ville gå denna utbildning. Det kändes skönt att vilja 
någonting så tydligt, att ha en riktning. Första dagen på vårterminen blev jag jättepigg. Jag började 
svettas igen. Kunde känna blodet röra sig i kroppen. Jag fick syre upp till hjärnan. Jag orkade mer, 
kände mig glad och kom i kontakt med en viljekraft. Jag vet inte om det var syret eller vibrationerna 
av ljuden vi tonade på golvet eller bara att jag kom tillbaka till minnet av dansen. Att igen äntligen få 
ägna mig åt något jag faktiskt älskar på heltid. Det var en känsla av att komma hem till någonting. Till 
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min kropp. Komma hem till min kropp. Det kändes också väldigt fint att få vara i en grupp. Jag hade 
längtat efter det kollektiva. Jag upplevde att det relativt snabbt skapades ett tryggt, tillåtande rum, 
vilket för mig var läkande. Jag kände mig sedd och jag såg. 
  
Rösten, meditationerna och det andliga 
Under året har jag funderat mycket kring den delen av min kropp jag inte utforskat så mycket alls. 
Rösten och vad som händer i kroppen när jag använder rösten vs inte använder den alls. I mitt liv har 
jag haft perioder där jag nästan inte pratat alls och då är det som att gränsen mellan mig och min 
omgivning suddas ut något. Jag känner mig osynlig och finns inte riktigt i rummet. Ibland pratar jag så 
tyst att ingen hör. Jag liksom glömmer att föra ihop stämbanden tillräckligt. Jag blir rädd för 
vibrationerna i kroppen och vad de väcker. Kanske är det därför som röstövningarna och 
röstmeditationerna påverkat min kropp mest tydligt? Efter första röstövningen vi gjorde på golvet så 
hände det väldigt mycket med mig. Jag blev helt plötsligt närvarande i rummet och fick ett skal, en 
kontur. Det blev lättare för mig att möta de andra i rummet. Jag har under året förstått hur viktiga 
ljudvibrationerna är för mitt välmående. För att finnas och ta plats. Som konstnär och som människa. 
Att få låta som jag gör. Att få sjunga som jag gör.  

Vi har dels arbetat med en röstteknik som baseras på NGVW ”The Nadine George Voice Work”, en 
teknik utformad av Nadine George och Roy Hart baserad på en teknik som uppfanns av Alfred 
Wolfsohn. Först med Aleksandra Czarnecki Plaude på vårterminen och sen med Pia Olby på 
höstterminen. När vi arbetade med den delen av tekniken där vi tonade framför pianot blev jag som 
mest kraftfullt påverkad i kroppen. Efter första dagen kunde jag dansa (!). Bara en eftermiddag, men 
ändå. Min hjärna darrade efter lektionen. Det kom upp en massa känslor. En tsunamisorg. Jag kunde 
inte zoona ut och var tvungen att vara i nuet. Jag tappade kontrollen fler gånger under sångveckorna. 
Första dagen på höstterminens tonande med Pia kände jag mig lite tryggare för jag visste ungefär vad 
som skulle hända. Jag vågade kasta mig ut lite tidigare. Jag kom i kontakt med något som jag inte känt 
sen jag var liten. Någon slags total frihet. Jag kastade mig ut i tonerna. Skrattade sjukt mycket. Jag var 
helt obrydd om jag träffade rätt ton eller så. Fast hade ändå ett fokus på att göra övningen. Vi arbetade 
lite med text och det var kul att få feedback på det. Hur en kan läsa. Det var svårt. Viktigt. Har mycket 
att lära mig. Kul. På andra röstrummet sjöng jag lättare när jag fick blunda. Kunde ta större plats när 
jag blundade. Jag kastade mig ut. Kunde sjunga så högt. Vissa toner blev jättehöga. Volymmässigt. 
Men vissa blev också väldigt klara. Vissa var helt sjuka. Hade aldrig hört de ljuden komma från min 
kropp förut. Mina läppar darrade. Min kropp vibrerade. 
 
Vi har även arbetat med meditationer hämtade från Kundaliniyogan. När jag utövar Kundaliniyoga 
läker jag hela mig samtidigt. Jag kommer in i mitt lod. Mitt center. Jag hade tidigare enbart ägnat mig 
åt tyst meditation. Det var något helt annat att använda rösten. Återigen var det vibrationen i 
bröstkorgen som satte igång en massa processer i min kropp.   
 
Vi fick en föreläsning om Hilma Af Klints konstnärskap av Gertrud Sandqvist som gav mig väldigt 
mycket och inspirerade mig. Det väckte också en bortglömd längtan efter det andliga. Intresset för det 
esoteriska och det undermedvetna. Vi fick under ett par tillfällen möta en Schaman och vara med om 
trumresor. Det var fantastiskt för det öppnade upp nya kreativa rum i min kropp och mitt sinne.  
 

Att dela med sig av sig själv och bli speglad. I det en inte ser. Att bli medveten om det 
undermedvetna. Vi går så jävla djupt. Jag måste hitta en riktning ut. Mot något. För nu gräver jag 
ner mig så jävla djupt i svärtan. Samtidigt som jag vill till det allvarliga, det som bränns. 

    Anteckningsboken, maj 2019 
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Platsen  
Jag ser den här utbildningen så som att jag fick en plats att vara på. Ägna mig åt konst på. Jag har en 
konst. Det känns fint. Jag upplever att jag får lite mer plats att vara på i världen. Vad gör det med mig 
att få detta utrymme denna plats att utforska och misslyckas på. Denna bubbla. Men borde inte livet 
vara så? En bubbla att utforska och misslyckas och testa och lyckas på i osv. Platsen min kropp är på. 
Kan gå till om den vill. Huset som blir magiskt efter 18. När alla gått hem men energierna är kvar i 
huset. Någon slags frihetskänsla. Att ha en plats att vara länge på och få vara ifred på länge med sin 
process. Ett rum att processa saker i. Ett helt hus. Att ha en plats att gå till där jag kan göra det jag 
älskar. Ägna mig åt min passion. På ett sätt har utbildningen känts så. Som en liten oas i en ganska 
hård värld. Att få möjlighet att gå in i sin egen konst och få tid att reflektera i ett tryggt rum. 
 
Kroppsliga läsningar 
Under början av höstterminen arbetade vi med kroppsliga läsningar av olika platser, både i Stockholm 
och i Tallinn. Kroppsliga läsningar är en metod som Aleksandra Czarnecki Plaude utvecklat. Man 
använder kroppen som instrument för att läsa av en plats, lagra kroppsminnen. Vi tog oss till olika 
platser i tystnad som vi läste av och efteråt så flödesskrev vi i listform. Det var nytt för mig på ett sätt 
men på ett annat sätt så var det väldigt bekant. Det kändes tryggt att få arbeta med kroppen. Men jag 
förvånades över att när jag läste av platserna så kom inte samma kreativitet, lekfullhet och lust fram 
som jag hade förväntat mig utan det var mest mörker, död och ångest. Fast inte bara. När vi gjorde 
kroppsläsningarna i naturen kom den lustfyllda kreativiteten till mig.  

Labben 
Under vårterminen har vi arbetat i olika labb. Först hade vi en heldag var och sen en halvdag där vi 
fick möjlighet att testa olika saker utifrån en självvald frågeställning kopplad till vår konstnärliga 
praktik. Det var enormt givande både att ha labb och att få möjlighet att delta i mina klasskamraters 
labb. I mina labb försökte jag utsätta mig och min kropp för olika utmaningar. Jag ville rucka om 
kroppen för att få fatt på något jag tappat. Jag tror att jag måste gå igenom vissa grejer och lätta på 
andra för att få tillgång till min kropp. På mitt första labb hade jag en sektion då jag läste upp 
hemligheter för min klass när vi satt runt tända värmeljus i mörkret. Jag tänker att hemligheter sätter 
sig i kroppen och när jag berättat hemligheter är det som att energiblockeringar i kroppen frigörs.  
 

”Jag hade inte planerat att ligga i tystnad efteråt men jag var tvungen. Min kropp blev väldigt tung, 
men jag andades fritt. Jag brydde mig inte om hur det togs emot i gruppen, jag släppte den yttre 
blicken. Behövde ligga ner och andas…”  
”… Efter labbet kände jag mig helt matt och uttömd. Dagen efter kändes det som att en massa hade 
hänt i min kropp. Kände mig mer i den. Liksom friare. Dels hade nervositeten som jag burit sen i 
höstas släppt men också annat. Många trasiga cirklar hade läkts. Det hade vart så roligt, så fint och 
så många fina tillfällen. Kunde inte sluta skratta på skrattrummen båda dagarna efteråt. Det var både 
ett frigörande och ett smärtsamt skratt. Det var mycket i kroppen som släppte. Något annat hände 
också efter mitt labb. Var helt vilse och visste inte vart jag skulle gå eller vad jag ville jobba med. 
Hade fått ur mig så mycket. Är som att det är en massa gift som frigörs i kroppen. Rensas ut. Är 
sjukt svag efteråt och matt. Jag sov i 14 timmar. Men vaknade stark. Med energi. Levande. En massa 
har hänt i kroppen. Jag visade så mycket. Galet. Bara körde. Lyssnade inte inåt.” 
 

(Labbreflektion 1, mars 2019) 
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Kroppsminnen från vändpunkter under året 
Det har funnits många tillfällen under utbildningen som jag har upplevt som vändpunkter för mig i 
mitt liv och i mitt konstnärskap. Här några av dom:  
 
En meter kvar på klätterväggen 
Vi var på ett klättercenter och klättrade en förmiddag i början av året.  
På varje klätterbana får jag blodtrycksfall på exakt samma höjd varje gång. Jag blir yr. Men kastar mig 
upp. Jag har valt att lita på instruktören som håller mig uppe genom ett rep och olika metallfästen. Jag 
vågar kasta mig. Jag litar på. Vinnarskallen tar över rädslan och ger mig en riktning. Jag ska högst 
upp.  
 
I den vita lampan 
Under första veckan med dramaturgi med Synne Behrndt så får vi testa att skapa utifrån olika 
dramaturgiska metoder. Jag samarbetar med två klasskamrater. 
Vi har satt ihop en kort scen tillsammans Det är ett snabbt, kreativt, flowigt, roligt samarbete. Vi gör 
en kontorspionsfars. I slutet av scenen står jag med huvudet i en vit spretig lampa och ångestgråter och 
allt runtomkring mig är kaos. Jag har kul och känner mig levande.  
 
I den snurrande fåtöljen 
Under ett labb. 
Jag ligger upp och ned i en mjuk fåtölj. Mitt huvud snuddar vid golvet. Jag är omsluten av en schal. 
Jag hänger så länge. Blodet fyller mitt huvud. Någon snurrar stolen långsamt runt runt runt. Någon 
spelar piano. Någon ställer sig framför mig upp och ner så våra blickar möts. Jag tittar men efter ett 
tag ser jag inte. Jag har kommit i kontakt med min femåriga kropp. Jag vill att tiden ska stanna för jag 
har hamnat i ett av mina finaste barndomsminnen.  
 
I Chewbacca  
Under första terminen dansade jag ofta i en stor chewbacca-kostym för att jag kände mig friare i 
kroppen när jag var inne i kostymen. En av de första sakerna som händer under mitt första labb är att 
jag dansar ett solo i kostymen. 
Jag hör alla andetag väldigt högt. Jag känner mig helt skyddad och blottad samtidigt. Jag ser inget. Jag 
ska för första gången dansa för min klass. Eller inte dansa. Röra mig till musik. Vill inte starta någon 
prestationsångest. Jag ska röra mig till Star Wars-temat. Kan inte andas och ser ingenting, men har 
ganska kul. Jag vågar röra mig i hela rummet fast dom tittar. Jag leker. Några skrattar. 
 
På taket  
På mitt labb ägnade jag ett block åt skam. Jag gav de andra i gruppen frågor om skam. Vi diskuterade 
och sen jag utsatte mig för saker som jag tyckte var skamfulla. För att bryta igenom skammen. Vid ett 
tillfälle dansade jag på taket.   
Det regnar blötsnö. Jag står högst upp på taket. Jag är bararmad. Pälsmössan skyddar mig. Jag dansar 
med en svala som flyger förbi. Jag känner mig helt fri i kroppen. Jag kan se långt över taknockarna. 
Jag känner snöregnet mot mina armar. Kylan mot kroppen. Skyddet från gummistövlarna och 
mormors pälsmössa. Jag känner mammas scarf mot min hals. Jag låter kroppen röra sig som den vill. 
Tar in platsen jag står på, allt jag hör och känner. Efter ett tag testar jag att släppa all skam. Släppa den 
från kroppen. Axlarna sjunker ned.  
 
 
 



	 	 Hanna Åhs 

	 8	

Nedanför fönstret 
Vid ett annat tillfälle under skamblocket stod jag utomhus nere på gatan nedanför rum 33.  
Jag blåser i näverluren och skriker ut mina slutbetyg från gymnasiet som ingen fått se då de inte är 
perfekta. Jag känner mig fri och stark i min kostym. Jag skäms inte för min kropp. Jag blir modig av 
kostymen och av att jag har någon med mig. Jag struntar i alla som är runtomkring. Eller jag struntar 
inte i dom. Jag njuter av att ta plats. Mitt fokus är på uppgiften och på mina klasskamrater. 
 
Bakom pianot under idolsången 
Det är andra delen av mitt första labb och vi reser i tiden. 
Hela klassen är vid pianot. Alla är utklädda och har fått välja varsitt instrument, en del har två. Vi 
spelar och sjunger idol-sången. En låt jag kom på när jag var nio. Det var så fint. Momentet var inte 
planerat men blev ett av de viktigaste ögonblicken på labbet. Det läkte någonting i mig. Jag var i min 
kropp och struntade i att jag inte behärskade det jag gjorde. Jag bara lekte. Tillsammans. Min kropp 
dansade inombords. Jag var nioåriga Hanna och nu-Hanna samtidigt. Både fri och dansande.  
 
I det mörka rummet/skogen 
Under en annans labb får vi uppgifter att skapa utifrån. Jag leder alla en och en genom ett kolsvart 
rum. Sen släpper jag dom när dom är bakom gardinen och så får dom gå den sista biten själva fram 
till den lilla ljusinstallationen som är gömd bakom gardinen.  
Jag tar kontroll över mörkret. Jag håller alla i handen. En och en. Sen släpper jag. En gång går jag rakt 
in i väggen på vägen tillbaka.  
 
Bakom gardinen 
Efter vi arbetat med tonandet framför pianot får vi möjlighet att läsa en text. Jag valde att inte göra 
det tidigare men nu testar jag. Jag väljer att läsa texten bakom den svarta gardinen i rummet för jag 
vågar inte göra det annars.  
Jag står bakom gardinen och har precis läst färdigt min text. Men nu vill jag inte gå ut härifrån. Jag 
förstår att jag måste gå ut. Men jag vill stanna kvar här. Jag dansar lite tyst så att det inte ska märkas. 
Jag vill inte bli sedd. Jag vill bli glömd bakom skynket. Jag skäms för min text. Jag skäms för att jag 
står här, intryckt mot en vägg, bakom en gardin. 
 
I taxin  
Jag sitter i en taxi på väg mot mitt andra labb.  
Det gör så ont. I hela kroppen. Jag har inte kunnat sova, jag har inte kunnat äta, jag har inte hunnit 
klart med labbplaneringen. På vägen till labbet åker jag taxi för jag har så mycket rekvisita och är ute i 
sista sekund. Taxin åker förbi Greta Thunberg som blir intervjuad vid riksdagshuset. Tårarna börjar 
rinna på mig och jag funderar över var mitt mod är? Och varför jag är så narcissistisk. Jag känner mig 
för fokuserad på min egen prestation och inte på konsten, vad konsten kan göra. Jag har glömt bort det 
viktigaste.  
 
I spegelgrottan  
Under labb 2 så höll jag en begravningsceremoni för en scenpersona, ett alter ego.  
Jag ligger här på en spegel som mitt alter ego, min superhjälte: isflickan och är död. Runt omkring mig 
står en massa stora speglar och människospeglar och ljusstakar med stearinljus. Två låtar spelas och 
jag ligger här död. Min klass har efter instruktion satt rosettdiademen de tidigare hade på huvudet på 
halsen. Jag slappnar av helt i kroppen. Den är död nu. Iskall. Jag försöker andas så lite som det går 
samtidigt som jag gör allt vad jag kan för att verkligen låta henne dö. Jag släpper alla muskler jag 
känner. Jag visualiserar hur hon svävar bort från mig. Upp. Ut i friheten. 
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I klosterruinen 
Kroppslig läsning i Pirita klosterruin.  
Jag är ensam kvar i klosterruinen. Det är jag och några fåglar som delar rummet. Jag går runt och 
låtsas att jag är ett spöke. Jag har en speldosa med mig. Om det blir för mörkt i tankarna drar jag i den 
lilla veven och en låt spelas upp. Den är från 1989. Den spelar en glad låt men jag vet inte vilken. Jag 
hittade den hemma av en slump och tog med mig den för att lindra alla dödstankar som kommer upp 
på kroppsläsningarna. Jag leker själv. Jag springer. Gömmer mig bakom olika pelare. Spelar lite. 
Fryser. Ser ett rum som ser ut som botten på en pool. Vill leka. Här. Men inte själv. Tänker att det 
hade vart en perfekt lekplats när jag var liten med alla roliga rum. Jag fortsätter gå runt själv i ruinen 
tills jag fryser så det gör ont. Ser ett rum jag inte vågar gå ner till. Det är som en mörk källare. Jag 
börjar gå ner för trappan men backar upp. Känner att jag fryser och avslutar kroppsläsningen.  
 
I vattnet som Duncans syster 
Kroppslig läsning vid stranden utanför Tallinn.  
Jag slår det svarta tyget i vattnet. Jag kastar det upp i vinden. Jag följer efter det. Det är kallt i vattnet. 
Mina fötter har domnat bort. Jag sjunker i med hela kroppen. Vatten till axlarna. Min mössa värmer. 
Jag slår och slår och slår schalen. Jag skvätter i vattnet. Jag tänker att jag borde dansa nu, men jag vill 
inte det. Jag vill bara vara den här arga karaktären som gett upp allt. Jag tänker på Isadora Duncan och 
hennes schalar. Jag känner att jag är hennes värdelösa tvilling. Kan inte vara graciös, kan inte vara 
nöjd och glad. Kan inte vara vän. Jag är bara arg och uppgiven och kantig. Jag fortsätter tills kylan gör 
att jag börjar skaka. Jag vänder mig mot stranden och ser att jag blir filmad. Dras tillbaka. Blir Hanna. 
Går upp.   
 
I båset 
Kroppslig läsning vid stranden utanför Tallinn. 
Jag står naken i ett brunt träbås på stranden, det är en kvadratmeter stort. Det blåser kallt. Vattnet 
rinner längs min kropp och torkar bort i vinden. Jag känner hela kroppen samtidigt. Inifrån och utifrån. 
Vinden rör mig överallt. Jag är fri i luften. I naturen. Jag står stilla. Jag fryser men vill stå kvar. 
Gåshud. Jag skakar. Inser att jag är helt oskyddad här och klär på mig fort. Känner inte mina fötter.  
 
På elscootern 
Egen kroppslig läsning längs en sjöpromenad i Tallinn.  
Jag flyger. Jag är en fågel. Jag gapskrattar för mig själv och åker fram och tillbaka längs vattnet länge. 
Kan inte sluta. Jag sjunger. Jag pratar högt för mig själv jag är helt euforisk. Manisk. Helt plötsligt 
tappar jag en plastpåse ur min väska. Den är tom så den flyger iväg i den kraftiga vinden. Jag vänder 
och följer efter den med min scooter. Jag vill inte att den ska hamna i vattnet. Ibland lyckas jag nästan 
fånga den, stannar scootern och försöker hoppa på den. Men så flyger den iväg igen. Jag skrattar. Och 
fortsätter jaga den. Jag måste fånga den. Jag lyckas fånga den precis framför en äldre dam som går 
långsamt längs vattenpromenaden. Jag kastar mig från scootern och hoppar på plastpåsen. Jag fångar 
den! Jag gapskrattar. Damen ler inte. Jag åker förbi folk i min klass. Åker fram och tillbaka fram och 
tillbaka. Jag åker efter en cykel upp i en gång. Inte förrän jag är i mitten av gången inser jag att jag 
åker med scootern genom ett minnesmonument. Skammen sköljer över mig. Jag ser att det står en 
massa namn inristade i den svarta stenen. Blir iskall. Fan fan fan. 
 
Ovanpå monumentet  
Kroppslig läsning på ett monument i Tallinn 
Jag vill klättra högst upp. Jag vill flyga. Jag vill andas fritt. Jag vill vara en fågel igen. Jag är arg på 
mig själv för att jag elscootrade mig igenom monumentet. Jag skäms. Jag vill titta döden i ögat. Jag 
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vill möta mörkret. Jag ställer mig och tittar argt ut över monumentet. Jag blir en ny karaktär. En arg 
vakt. En kung. En galen obehaglig kung. Någon går förbi nedanför. Jag tittar argt på henom. Vad gör 
hen där nere. Jag känner mig som en gud. Jag är över. Jag tittar ut över horisonten. Ingen kan nå mig 
här. Jag är spänd i hela kroppen. Jag bestämmer allt. Ingen kan röra mig här. Ingen kan nå mig här.  
 
I gläntan 
Kroppslig läsning på ett naturreservat utanför Tallinn. 
Någon har gjort en mandala runt mig av bruna löv. Jag ligger helt stilla på en något upphöjd gräsplätt. 
Solen värmer mig. Och mössan. Jag hör röster och skratt på avstånd. Påminns om barndomssomrarna 
hos mormor och morfar. Total trygghet. Jag somnar sakta, helt blottad bredvid ett träd. Vaknar av att 
jag fryser. Solen är bakom molnen. Går tillbaka mot de andra. Hittar några ekollon.  
 
Hytten 
Slutet av Tallinnresan på färjan.  
Vi ska snart gå av båten. Vi överlevde. Vi sitter på soldäck och tittar ut över skärgården. Solen värmer 
lite och det blåser. Vi är en grupp fast också individer som snart ska skiljas och ta oss ut från vår 
bubbla. Någon kommer fram och lägger sin hand på min axel. Jag ler men när jag vänder tillbaka 
huvudet ut mot vattnet börjar jag gråta. Jag börjar gråta och kan inte sluta. Jag går ner till hytten. Får 
en panikattack och tar ångestdämpande. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Jag gråter, jag kan inte 
andas. Jag börjar dansa för att försöka lugna ner mig själv. En städerska öppnar dörren och jag känner 
mig helt naken. Hon stänger dörren snabbt. Jag packar ihop allt och går av från båten. Jag gråter hela 
bussresan hem. Jag gråter hela lördagen. Jag gråter i en vecka. Någonting hade öppnats i min 
bröstkorg.  
 
I gardinen 
Röst/sång med Pia Olby.  
Jag står inrullad i en gardin. Gråter ut mitt hjärta och sjunger stakande ut en musikallåt mellan 
snyftningarna. Jag är så jävla arg. Det är min tur att sjunga. Jag gråter. Jag kan inte. Pia frågar om jag 
vill sjunga mot väggen. Det vill jag. Går dit och rullar in mig i den hängande svarta filtgardinen. Jag 
rullar in mig hårt så den omfamnar mig. Jag är i en kokong. Jag är en larv. En korv. En kåldolme. Jag 
trycker mig mot väggen. Dunkar huvudet försiktigt i väggen. Tårarna rinner. Jag säger att jag måste 
viska låten först. Ok. Jag viskar texten. Sen försöker jag sjunga. Jag tar en ton och börjar gråta. Det 
brister. Jag tar en till. Mer gråt. Jag fortsätter så en stund tills jag lyckas sjunga första versen. Sen 
bryter jag ihop igen. Dunkar huvudet mot väggen kramar åt tyget hårdare. Jag skriker. Jag är så arg. På 
mig själv, på de som tystat mig i mitt liv, att jag låter deras ord fortsätta tysta mig. Jag provar igen. 
Gråter. Jag har hamnat i min djupaste sorg. I den mest smärtsamma smärtkroppen. Jag håller på så ett 
tag tills jag känner mig färdig. Och kan andas utan att det krampar. Jag kan inte sluta gråta. Nu är jag 
klar säger jag och går ut. Det gör så jävla ont.  
 

Här är jag just nu, saker som förändrats och insikter 
Jag längtar ofta bort. Men jag har inte gjort det under det här året. Jag har älskat allt, även om det har 
gjort ont. Därför känns det så smärtsamt att skiljas åt. Jag kände mig död och nu känner jag mig 
levande. Jag kände mig avstängd och nu känner jag mig påslagen. Jag måste hitta ett sätt att fortsätta 
känna mig levande. Inte gå tillbaka in i döden. Under Tallinn-resan hittade jag ett djupt lugn i mig. Jag 
behöver förstå vad det var som gjorde att jag blev så lugn och komma ihåg att jag behöver 
återhämtning för att kunna fungera. Det har varit skönt att fått vara i kontexten utbildning. Att få yttre 
ramar och en plats att vara på.  
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Jag fattar inte varför labbet betyder allt. Jag fyller upp 100% av mitt liv med det. Varför? Är det 
kanske för att jag fått möjligheten att rymma in i en annan värld? Är det det som jag har längtat 
efter? Att rymma. Eller att fylla mitt liv med något som inte är mig själv i verkligheten utan mig 
själv i fantasin och kreativiteten? In i världen där allting är möjligt, där jag kan vara vem jag vill och 
inget någonsin tar slut?  

(Dagboksanteckning innan labb 2. Maj 2019) 
 
Jag är inte lika rädd för saker. Jag har fått med mig ett annat mod. Jag har helt plötsligt börja göra 
saker jag tidigare fått ångest för. Ibland upptäcker jag det inte förrän jag är mitt i det. Och bara oj nu 
borde jag ha ångest va? Och så kommer det. Men det är ändå en utveckling Framåt. Jag har börjat 
minnas att jag en gång varit modig. Att jag en gång kände mig stark och slogs för det jag trodde på 
och för det jag brann för. I början av första terminen kände jag tydligast skillnad i att jag hade mycket 
lättare att möta människor närvarande. Hamnade i mig själv. Jag har hittat en slags trygghet i att jag 
har en konstnärlig process och insett att jag behöver respektera den och ta den på allvar. Våga ta den 
på allvar. Jag har blivit tryggare i mig själv som människa och som konstnär. Jag har förstått lite mer 
om min konstnärliga process, att jag har en t ex. Jag har fått syn på vad jag gör och vad jag inte gör 
som konstnär och människa. Jag har blivit speglad. I andra och i mig själv.  
 
Jag har gått igenom anteckningar, foton och filmer från mitt liv som jag känner har berört det jag 
undersöker nu. Både från dansjobb och från tillfällen där jag känt mig fri/ofri, hel/trasig. När jag känt 
mig mest fri i dansen är jag oftast i en tydlig roll och inte endast en förhöjd Hanna. Alltså en kostym 
eller ett annat jag som förstärker och ger mig tillräckligt mycket utrymme att vara mig själv. 
Scenkläderna/kostymen/kläderna har påverkat mig mycket. Jag har funderat på i vilka lokaler jag 
känner mig mest fri. Oftast är det i stora luftiga lokaler, där mina känselspröt kan flyga fritt, där hela 
jag får plats. Möjliggörande faktorer för danskänslan och frihetskänslan: utmaningen, kostymen, 
ljussättningen, närvaro, acceptans, lekfull, lustfylld, allvarlig och trygg känsla i rummet. Den 
vibrerande kroppen. 
 
När jag har studerat de dansimprovisationsfilmer jag gjort kontinuerligt under året kan jag se en tydlig 
utveckling utifrån hur jag använder mig av min kropp i rummet, vad som har hänt i kroppen 
energimässigt osv. Från att ha behövt låsa in mig i mörkret och dansa ensam i ett mörkt rum till att 
kunna dansa framför andra och jag har börjat dansa i ljuset. I början av året behövde jag ligga ner på 
golvet och röra mig långsamt för att kunna vara i kroppen hundra procent och röra mig efter de 
impulser som lyssnandet inåt gav mig. Nu kan jag dansa ståendes och snabbt och ändå vara i kontakt 
med min kropp. I början funderade jag mycket på danskroppen och kroppen och skillnaden mellan 
dom. Nu ser jag det mer som samma kropp. Danskroppen känns mer som en aktivering av kroppen. 
Det är intentionen i den som gör att den ändras. (Betyder det att dansen är intentionen, aktiveringen?)  
 

Framtiden och drömmarna  
Jag letade mig ut när jag sökte magisterprogrammet. Jag ville ut med min konst. Nu vet jag inte riktigt 
vad som är min konst. Om jag verkligen vill någonting så kan jag jobba hur hårt som helst för att nå 
dit. Men nu vet jag inte riktigt vart jag vill. Jag vet inte hur jag ska ta mig fram för jag vet inte vart jag 
vill gå. Det jag vet är att det är livsviktigt för mig att arbeta konstnärligt. Jag vill arbeta konstnärligt 
och befinna mig i konstnärliga samarbeten, processer och sammanhang, men jag vet inte på vilket sätt. 
Jag tycker om att vara i en grupp. Jag tycker om att arbeta kollektivt. Jag behöver hitta sammanhang 
som känns viktiga för mig. 
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Som det känns nu vill jag fortsätta undersöka det jag redan gör. Jag tror att det är en livslång process.  
Jag har insett hur viktig dansen är för mig och för mitt välmående. Det är jätteviktigt för mig att ha 
möjlighet att kunna dansa själv i en danssal. Jag har under året börjat utvecklat en dansträning för mig 
själv. Som en slags grundträning för att hålla kroppen igång och landa i mig själv, där jag också 
successivt blandar in det jag får möta på utbildningen. Jag vill fortsätta utveckla den och leta efter fler 
dansröster. Frigöra danskroppen. Läka kroppen. Jag vill fortsätt leta efter dansen i kroppen, livsgnistan 
och förstå mer vad dansskänslan är. Arbeta med min röst. Väva in min röst i mitt konstnärliga arbete 
så jag får tillgång till hela min kropp. Jag har mycket att lära mig vad gäller rösten och det känns kul. 
Under tiden som jag skrivit denna essä har jag i pauserna filmat en massa röstimprovisationer där jag 
hittat en hel del roliga karaktärer. Jag vill utveckla de olika karaktärerna jag hittat under året och lära 
mig hur jag gör det. Jobba med text. Jag tycker det är väldigt kul att gå in i andra karaktärer och jag får 
tillgång till nya delar av mig själv/min kropp när jag gör det.  
 
Jag måste komma på vad jag vill göra efter utbildningen. Förstå vad jag vill jobba med konstnärligt 
och vilken inriktning jag vill ha. Lyssna på min inre röst. På mitt hjärta. Våga lyssna på mitt hjärta. 
Hitta det mitt hjärta brinner för. Det jag orkar kämpa för. Hitta det jag tycker är viktigt och som 
intresserar mig. Förstå vad jag vill göra för konst? Jag vill eventuellt göra sensuell politisk konst som 
berör och väcker saker i människor. Som sår frön i andra. Som får människor att bli närvarande. 
Läkande konst? Konst som läker sår hos andra. Som läker sår i mig. Jag vill skapa konst som räddar 
världen. Jag vill förstå livet, existensen. Det magiska. Det mörka. Jag vill prata mer om saker jag bryr 
mig om på riktigt. Våga uttrycka högt vad det är jag verkligen vill. Våga vara ärlig. Stå för vad jag 
vill. Använda min röst i rummet, i samhället, i livet, i konsten. Våga skapa. Jag behöver hitta ett tryggt 
rum. En trygg och kreativ kontext. Utbildningen har varit det för mig det här året och jag har insett hur 
viktigt det är mig att få vara i en sådan miljö.  
 
Jag har under året kommit i kontakt med hur mycket jag älskar att vara på teatrar och arbeta i scenrum 
och att filma. Jag älskar att stå på scenen och gå in i magiska världar. Jag älskar allt arbete 
runtomkring också. Att rigga. Att planera. Att ljussätta. Att skapa ett rum. Att städa rummet. Allt. 
Precis allt. Jag kan jobba hur länge och hur hårt som helst. Jag är nästan aldrig uttråkad i ett scenrum. 
För det är aldrig likadant. Det är alltid något nytt. Och jag älskar det. Den extra energin. Laddningen. 
Livskänslan. Dansen? 
 
Det har kommit glimtar av dansen till mig under utbildningen, men de har ganska snabbt försvunnit. 
Jag öppnar, hittar någonting och backar. En av de saker som hindrar mig från att hitta dansen och 
livsgnistan tänker jag är rädslan för att dö. Om jag lever kan jag dö. Men om jag bara är i limbo är jag 
odödlig. Under höstterminen har det mesta handlat om döden och avslutet för mig. Jag har också med 
det modet som närheten till döden ger mig öppnat upp till en gräns där jag har kommit till vad som 
känns som ett slags maxläge i öppenhet och vippar lite på en kant. Jag tror inte jag har vart över den 
kanten förut och vet inte vad som väntar på andra sidan. Måste välja. Gå över kanten eller vänta. Hela 
processen för mig har varit en slags fin balansgång mellan att öppna för fort och lagom takt för vad jag 
klarar av. Jag har inte riktigt släppt på kontrollen. Några gånger har jag kastat mig ut. Men känt mig 
ganska tom och utlämnad efteråt. Det har gjort så jävla ont så jag vet inte om det var rätt fast å andra 
sidan har det tagit mig framåt både konstnärligt och privat så det blev nog rätt till slut ändå. Jag får 
fjärilar i magen när jag tänker på att jag kan göra vad jag vill. Just nu. Vad stoppar mig. Från att våga? 
(rädslan att bli utstött, att inte bli älskad, galenskapen). Jag vill testa att våga maxa. Det kanske är dags 
att testa nu? Kasta mig ut med gruppen som trygghet. Försätta mig själv i tillstånd utan kontroll under 
den tid som är kvar på utbildningen.  
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Även om känt mycket motstånd under skrivprocessen är jag glad att jag höll ut och gjorde det. Jag 
skrev färdigt och det gav mig väldigt mycket. Mycket mer än vad jag trodde att det skulle. När jag 
tittar tillbaka i texterna jag skrev i början av året så kan jag hitta svar på många av de frågor jag nu 
ställer mig. Jag kan också i ordlistorna vi skrev de första veckorna hitta alla de teman jag arbetat med 
under resten av året. Allt fanns där från början men jag har genom utbildningen fått syn på vad som 
fanns och finns. Jag har fått syn på vad jag vill sträva mot, vad jag vill kämpa för och vad jag vill 
släppa taget om.  
 

I slutet. 
Jag känner mig tom efter labbet. Jag har tömt ut allt. Jag är i ett vakuum och väntar på nästa sak. Hur 
gör en när en väntar på att se nästa steg. Hur hittar jag min nästa riktning? Jag vet inte vad nästa steg 
är. Är det såhär det känns att vara fri? Hur ska jag gå vidare nu? Fattar att jag måste vila i det och 
bara åh vad intressant men har svårt att göra det. Jag vill vidare. Men vart ska jag? Hur ska jag nå 
dit?  

(Dagboksanteckning efter första labbet, mars 2019)  
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

På Monumentet I Tallinn. Foto: Clara Diesen 
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 Jag börjar leta efter dansen i min kropp. Stillbilder 
från egen filmdokumentation. 2019 
 
	

	
  
	
	

	
	
Dagen jag hittar dansen i min kropp efter tonandet framför 
pianot. Stillbilder från film. VT 2019 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
 
	
	
 	
	
	
	
	
	
	
	
	

På stranden i Tallinn. Foto: Sanna Ansgård 
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