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Inledning

Med mitt arbete vill jag förhöja menstruationens värde. Blodet, smärtan, livmodern och 
livskällan. Människan bär på en magisk kraft med makten att kunna skapa och bära ett liv och 
att blöda - utan att förblöda. Jag vill med mitt arbete förstärka mensens värdefullhet och öka 
människans medvetenhet om hur vidunderlig kroppen och livmodern är. Jag vill lyfta tabut att 
menstruation är något skamfullt och orent, men för att göra det måste vi förstå var tabut kommer 
ifrån.

Jag vill med mitt arbete bryta tabut som existerar kring mens då det skapar skamkänslor, 
oro, känsla av orenhet och rädsla bland blödande människor, vilket i värsta fall leder till att 
sjukdomar och syndrom inte upptäcks och skapar onödigt lidande. Det verkar inte finnas plats 
för menstruation i det sociala rummet och något så naturligt och alldagligt som mens är märkligt 
nog tabu och nästintill onaturligt. Jag vill ta reda på var tabut kommer ifrån och på så sätt kunna 
dechiffrera dess problematiska förflutna och likaså analysera synen vi har på menstruation idag. 
Har mensblodet bara ansetts negativ eller finns det fler mensvärldar än de vi hör talas om här i 
västvärlden? Finns det några samhällen som hyllat menstruationen och givit den dess 
rättmätiga status?

Mitt gestaltande arbete består av relikvarier av mensblod, upphöjda och mystiska. De 
relaterar till den blödande människan och urkraften hen faktiskt bär. Jag vill elevera och 
idolisera menstruationen och det gör jag genom att referera till heliga reliker och talismaner. Jag 
arbetar med konsthantverksformen korpus. Korpus som medium är relativt brett, då det finns 
kyrkokorpus, treasury art och det mer alldagliga korpuset som används i vardagslivet. Jag vill 
undersöka möjligheterna att med kyrkokorpus och treasury art som referens skapa 
menstruationskorpus. 

Kyrkokorpus bär ett högt värde, paten och kalken som serverar Jesu kropp och blod 
samt relikvarium som förvarar reliker av helgon. Genom att skapa mensreliker hoppas jag 
kunna skänka menstruationen som fenomen den vördnad och status den alltid förtjänar.
Jag vill skapa korpus som får människor, av alla kön, att se värdet i menstruationen och låta 
dem förstå att menstruation är en betydelsefull del av allas liv och därmed förtjänar en större 
plats än den redan har. 

Bakgrund

Vi börjar i Brygge, år 2005, då jag besökte “Heliga Blodets Kyrka”. I basilikan fanns en dyrbar 
relik med Kristi blod som varje dag efter mässan bars fram av prästen i ett följe av en manlig 
kör. Väl framme vid altaret lade prästen ner den utsmyckade vita kudden som reliken vilade på 
och en kö bildades av de besökare som ville gå fram och nudda vid den. Själva relikvarien 
bestod av ett glaskärl som var ornamenterad av guld och ädelstenar. Inuti fanns en klar vätska 
med en gul-orange klump som lagt sig i ena hörnet. Detta var alltså Jesu Blod. Den blev tydligt 
behandlad som den heligaste av reliker av besökarna som en efter en kunde gå fram och röra 
vid, eller kyssa den som så många gjorde. Prästen satt på andra sidan reliken med ena handen 
hållandes guldkedjan fäst därvid och i andra handen en vit linneduk som han försiktigt torkade 
av reliken med mellan varje besökare. Den andaktsfulla stämningen som uppstod då reliken 
uppenbarades var ytterst påtaglig och det verkade inte vara någon tvekan om prästens och de 
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ivriga besökarnas övertygelse om dess äkthet. Det var Kristi blod som låg där i. Något annat 
vore otänkbart. 

                                               

                                                                      Relikvarien med Jesu blod i Heliga Blodets Kyrka.

Själv är jag, som ateist, något obekväm samt tveksam till validiteten. Hur kunde det bevisas att 
det verkligen var Kristi blod? Thierry av Alsace förvärvade reliken först i Andra Korståget (år 
1145-1149ekr), 1100 år efter Jesus död. Men det var ändå en spännande upplevelse att få delta 
i denna ritual och att ha nuddat vid “Jesu Blod”. 

Den hänförelsen så många kände inför Jesu Blod vill jag låta rinna av till 
menstruationsblodet. I mitt arbete refererar jag även till talismaner och amuletter med deras rika 
historia av stärkande och skyddande krafter.

- Det är dags att låta detta livets blod ta plats. Det är vad mitt examensarbete handlar 
om. Jag skapar objekt som får människor att våga samtala om menstruation och därigenom 
avdramatisera tabut som existerar där i kring. Mina korpusobjekt skapas i olika material och 
innehåller ljud, ljus samt rörelse och således fångar uppmärksamhet och nyfikenhet hos 
åskådaren. Min mening är att förhöja mensens värde samt sprida viljan och modet att prata om 
mens.

Tabu

Under historien har menstruation ansetts både magisk och mäktig såsom farlig, oren och giftig. 
Delaney, Lupton och Toth menar att den menstruella processen i början av tiderna inspirerade 
fruktan och under. Kvinnans blod särskiljde sig på ett mystiskt och magiskt sätt från mannens 

4



blod då hennes flödade utan att åsamka henne skada eller död och den regelbundenheten hon 
blödde med kunde ingen människa förändra. För att minska hotet av förgörelse från de 
övernaturliga krafter den blödande kvinnan besatt, valde männen att göra livmodern till en 
gudinna. Blidkande dyrkade de henne för att försäkra sig mot denna mäktiga gudinna.1 Kvinnan 
besatt alltså en makt som männen försökte blidka och på så sätt kontrollera.

När sedan jägar- och samlarsamhället gick över till jordbruk stabiliserades tillvaron så 
pass att männen inte längre var i behov av att blidka gudinnan. Istället lät de isolera den 
blödande kvinnan och på så sätt förskjuta hennes makt och hon tabubelades. Själva ordet tabu 
kommer förmodligen från det polynesiska ordet tupua som betyder menstruation. 2 Enligt 
Nationalencyklopedin betyder tabu;

tabu [tɑ:ʹ- eller -bʉ:ʹ] (engelska taboo, tabu, av tonga t apu ’avgränsad’, ’förbjuden’), i sitt 
ursprungliga kulturella sammanhang i Polynesien något som var beroende av religiösa eller moraliska 
inskränkningar.3

Om än bara ett sammanträffande, beskriver orden “avgränsad” och “förbjuden” alltför väl 
hur menstruation har betraktats och bedömts av västvärlden genom tiderna. Men enligt boken 
Blood Relations bär ordet tabu en dubbel betydelse; 

The Polynesian word is made up from the root ‘ta’, meaning ‘to mark’, and ‘pu’, which is an adverb of 
intensity; ‘tabu’, therefore, means ‘marked thoroughly’. 

I flera polynesiska språk har orden helig och förbjuden en oskiljaktig betydelse. Något 
som är heligt är samtidigt förbjudet och således tvärtom. Alltså kan exempelvis en fijiansk 
kvinna benämnas som dra tabu vilket betyder heligt blod.4

I Dakota, norra USA, kallade siouaner tabu för wakan, vilket betyder invigd, spirituell,  
underbar och obegriplig. Även här användes detta ord för den menstruerande kvinnan.5 

Följaktligen verkar ordet tabu vara laddat med olika innebörder beroende på var i 
världen vi är. Västerlandets och Nationalencyklopedins tolkning är direkt negativ, medan andra 
kulturer har en djupare och mer spirituell definition av ordet. Vi kan även se att synen på 
menstruation sammanfaller med kulturens definition av ordet tabu. I västerländsk kultur är 
menstruation något som dolts undan och förbjudits ta del av vardagen, medan exempelvis 
polyneser och siouaner ansett menstruationen vara upphöjd och spirituell.

Det är oftast, om inte näst intill alltid, västerländska män som har skrivit historian, och 
tagit sig ett tolkningsföreträde där de de egentligen inte har den. Alltså bör vi komma ihåg att 
varken kvinnans eller den ickevästerländska personens röst har hörts och därav kan vi inte lita 
på historian vi läser. Det är ju den vita mannens tolkning av menstruation som dokumenterats 
och blivit historia i västvärlden.

Olika mensvärldar

I många kulturer har kvinnan reglerats vid menstruation. Hon har isolerats och förbjudits diverse 
sysslor, allt för att kontrollera henne och inte låta det förbjudna blodet förorena något.

1 Janice Delaney,Mary Jane Lupton,Emily Toth, The Curse - A Cultural History of Menstruation, 1977, s.1
2 Janice Delaney,Mary Jane Lupton, Emily Toth, The Curse - A Cultural History of Menstruation, 1977,s.1
3 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tabu
4 Chris Knight, Blood Relaions - Menstruation and the Origins of Culture, 1991, s.378-379
5 Chris Knight, Blood Relaions - Menstruation and the Origins of Culture, 1991, s.381
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Regleringen kunde innebära att hon inte fick komma i kontakt med män och deras 
redskap, och inte heller med viss mat eller växter och djur. Varken vattendrag eller marken fick 
komma i kontakt med hennes blod, då det ansågs kunna förgifta en hel skörd eller torka ut 
vattnet. 

Denise Malmberg skriver i “Skammens röda blomma? att redan från flickans första 
mens, menarchen, genomgick hon ett statusbyte över till de vuxna kvinnornas grupp. Flickorna 
avskiljdes från det övriga samhället och detta kunde vara i upp till två år. 

De förhållanden, som rådde för flickan under denna tid, framställdes inte sällan som i det närmaste 

outhärdliga och skildringarna har en nästan skräckinjagande karaktär. 6 

Isoleringar har i vissa kulturer pågått under varje menstruation och på en del ställen fick 
kvinnan ensamt bo i en separat avgränsad del i hemmet medan på andra ställen fick blödande 
kvinnor bo tillsammans i särskilda hyddor utanför samhället. 7 

 Det finns få om knappt några berättelser inifrån dessa hyddor och isoleringar bevarade. 
Det är istället män som utifrån sett tolkat och skrivit ner historien enligt deras värderingar och 
därav kan vi inte med säkerhet veta hur kvinnor faktiskt har upplevt dessa isoleringar.

I en intervju jag förde med Denise Malmberg berättar hon vidare om isoleringarna:
“De tolkningar som antropologer gjorde är förmodligen från ett västerländskt tänkande. 

Så när de såg att till exempel kvinnorna isolerades så kan ju det ses som något positivt, att de 
fick vara ifred och fick en lugn tid. Men det har då framställts som något negativt. Det behöver 
inte genomgående vara något negativt. Det är inte mensen det handlar om utan det handlar om 
kvinnosyn. Det är inte mensen som är intressant egentligen utan man tar mensen som en 
ursäkt för att isolera och hålla kvinnor utanför.” 8

Så låt oss föreställa att de blödande kvinnor som avskiljdes från det övriga samhället 
njöt av pausen de fick från sina många dagliga sysslor och istället kunde umgås med sina andra 
blödande vänner. Sina blodsystrar. De kanske fick chansen att vila och må hända att de även 
talade med varandra om sina menssmärtor eller om sitt mensblod. Det utrymmet kanske var en 
fristad, där alla accepterade mensen som fenomen och där de upplevde en gemenskap och 
värdesatte denna period.
 Jag vill skapa större mensvärldar än de som monopoliserar våra historieböcker med 
negativa berättelser om hur det var att menstruera. Det finns många olika platser och kulturer 
där det har ansetts kraftfullt och mäktigt att blöda. Det är viktigt att sprida denna information och 
låta den ta större plats så att vi kan förstå att menstruation inte alltid inneburit leda och 
förskjutning. Jag ser det som ett stort steg på vägen till att förhöja menstruationens status idag. 
Nedan följer några exempel.

Det första exemplet ägde rum i antikens Rom, där en menstruerande kvinna ansågs 
kunna stoppa kraftiga oväder om hon avtäckte sin kropp. Hon bar även kraften att kunna 
skrämma bort skadedjur från åkrar och skörd.9 Menstruationsblodet ansågs vara en gåva och 
ha en stark övernaturlig kraft som kvinnan kunde använda i ett gott syfte och detta är något jag 
vill framhäva i min gestaltning. Den mäktiga kraften och styrkan mensen bär. Det andra 
exemplet är tuaregerna i Sahara, som ansåg att mensblodet symboliserade liv och fertilitet. 

6 Denise Malmberg, Skammens röda blomma?,1991, s.26
7 Denise Malmberg, Skammens röda blomma?,1991, s.26-27
8 Intervju med Denise Malmberg, nedtecknad i författares ägo, 30 december 2014
9 Havelock Ellis, Man and Woman: A Study of Human Secondary Sexual Characters, 1894
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Kvinnorna födde sina barn på jordgolvet i moderns hus, omringad av sina matrilinjära släktingar. 
Blodet från förlossningen sögs upp av jorden och band därigenom samman kvinnorna, platsen 
och den nyfödde. Tedis, deras ord för ‘mage’ betyder matrilinjär. 10

Det tredje exemplet kommer från Muskogee i Oklahoma, USA, där kvinnan ansågs 
naturligt renas då hon blödde och att männen istället månatligen behövde rena sig själva i en 
svetthydda. Enligt Oglala-folket växte kvinnans kraft i takt med månens faser. Heligt vatten som 
användes i ceremonier av Oglala-kvinnorna, eller buffalokvinnor som de även kallades, 
tillreddes av vatten och röda aroniabär.11

Följande exempel är ett citat som förklarar statusen de blödande “buffalokvinnorna” 
hade. De betraktades som oumbärliga och de bar på livets kraft och magi. Detta är något vi 
verkligen bör betänka och eftertrakta i dag. 

Again we see the connection being made symbolically between buffalo women . . . and life. Moreover, 
if red is sacred and sacred water and menstrual blood are red, then symbolically sacred water is menstrual 

blood. If sacred water is life, menstrual blood also symbolises life.12 

Detta skrev M. N. Powers och han beskriver hur “buffalokvinnor” symboliserar livet. Den 
heliga röda färgen likställs med heligt vatten och menstruationsblod och även symboliserar livet. 
Jag gestaltar en relik med inspiration från detta citat. Den heliga röda vätskan omsluts i ett 
glaskärl och höjs upp på gyllene fötter. Mitt sätt att idolisera denna heliga, livets kraft.

Jag tror att vi behöver höra om dessa positiva betraktelser av menstruationen för att 
kunna omvärdera den mestadels negativa syn vi har på menstruation idag och istället kunna 
låta menstruationsblodet flöda i sin röda, fulla prakt. 

När vi väl hör talas om mens idag handlar det ofta om mensvärk, fläckfobi och ofräschet. 
Det finns en rädsla att någon ska få reda på att vi blöder. Detta är egentligen en obefogad och 
onödig känsla som vi lärt oss att känna av i vår omgivning, och istället bör vi omfamna och 
erkänna mensblodet och dess kraft. Mina korpusverk är ett av alla de verktyg som krävs för att 
åstadkomma detta. Känslorna jag eftersträvar i min gestaltning är förundran, mystik, 
magnificism och existentialism. Jag försöker sudda bort tabut och ofräschhetskänslan som är så 
dominerande.

Att se på menstruation som något mystiskt och kraftfullt gjorde Virginia Woolf (1882-
1941). Hon skrev i sin dagbok den 18 februari 1928:

I had thought to write the quickest most brilliant pages in ‘Orlando’ yesterday - not a drop came, all, 
forsooth, for the usual physical reasons, which delivered themselves today. It is the oddest feeling: as if a finger 
stopped the flow of ideas in the brain: it is unsealed and the blood rushes all over the place.  13

Woolf ansåg menstruationen förlösa hennes fantasi och hjälpa henne att nå ett upphöjt 
tillstånd. Det är också detta jag vill framhäva i min gestaltning, det upphöjda och mystiska 
mensen innebär.
 

10Melissa L. Meyer, Thicker than Water, The Origins of Blood as Symbol and Ritual, 2005, s.142
11 Chris Knight, Blood Relaions - Menstruation and the Origins of Culture, 1991, s.381
12 M. N.Powers, Menstruation and reproduction: an Oglala case, 1980, s.61
13 Janice Delaney,Mary Jane Lupton,Emily Toth, The Curse-A Cultural History of Menstruation, 1977, 
s.193

7



Mens idag

Barnmorskan och forskaren Gun Rembeck har upptäckt att de unga flickor som innan deras 
menarch får lära sig mer om och har öppna samtal kring menstruationscykeln och 
kvinnokroppen, får en mer positiv attityd till sin mens och känner sig mer stolta för den.14

Detta går hand i hand med min teori om att vi behöver prata mer om mensen och våra 
kroppar, både i vår skolutbildning men också utanför skolan. Det är märkligt att det inte görs och 
det är inte konstigt att vi då skäms för vår mens när ingen pratar om den. Alla människor har en 
direkt eller indirekt relation till menstruation, men ändå är det inget vi pratar om och något som 
allmänt anses orent eller pinsamt. Det är dags att lyfta på det gamla unkna locket som håller 
nere mensen i mörkret och börja prata öppet om den. På så sätt skulle sjukdomar och syndrom 
såsom endometrios och Premenstruellt Dysforiskt Syndrom (PMDS) upptäckas i tid och den 
som lider av det kan få rätt hjälp och lindring. Även forskningen om dessa sjukdomar samt om 
den blödande kroppen skulle säkerligen bli mer utökad och tas mer på allvar. Och vi skulle inte 
behöva skämmas mer och äntligen bli stolta över våra kroppar.

Sedan en tid tillbaka har det uppmärksammats en hel del om mensen och hur det är 
dags att bryta dess tabu. Antologin Kvinnor ritar bara serier om mens kom 2014 och är en 
samling serier tecknade av kvinnor som bara handlar om mens. Inspirationen till boken kom från 
serietecknaren Liv Strömqvists deltagande i radioprogrammet Sommar i P1 år 2013, som 
tillägnades mensen.15 Både radioprogrammet och boken fick stor uppmärksamhet i media och 
många började tänka på mensen på ett nytt sätt. 

Organisationen MENSEN startades 2013 och arbetar för att ta bort menstruationstabun 
och öka människors kunskap om mens. De arbetar ur ett queerperspektiv då mensen inte har 
något med könsidentitet att göra.16 De syns i flera sociala forum såsom Facebook och 
Instagram vilket hjälper spridningen av deras budskap och kunskap. Josefin Persdotter, medlem 
i MENSEN, har drivit konstprojektet Mensverket där hon bland annat gjort mensörhängen och 
hållit föreläsningar om mens. Första gången hon sålde örhängena som föreställde blodiga 
tamponger, på en hantverksmarknad i Göteborg, ombads hon ta bort dem från bordet då de 
väckte för mycket anstöt enligt arrangörerna. Även fast de ”sålde som smör”.17 Det bekräftar 
den tabuiserade synen som finns om mens, men det fantastiska i detta är fascinationen och 
intresset kunderna hade för tampongsmyckena. Intresset finns där, vi behöver bara hjälpa den 
lite på vägen!

MensMagi-gruppen startades också 2013 och är en grupp kvinnor som bland annat utför 
rituella performans med mens. Genom att använda sina kroppar och sin mens på egna villkor 
och på ett respektfullt och läkande sätt, kommer de i kontakt med deras undermedvetna 
trauman och kan på så sätt bryta dem.18 Sättet de tar i mensblodet och låter det täcka sina 
kroppar är mycket tabubrytande och hjälper även betraktaren att möta sina egna fördomar vi 
kulturellt har lärt oss att ha kring mens. Bilden nedan är tagen från en av deras mensritualer.

                                                                                                                           Zeze Ritual, Mens Magi.

14 Dagens Nyheter, 20/1-15
15 http://www.kartago.se/bocker/kvinnor-ritar-bara-serier-om-mens/
16 https://mensenorg.wordpress.com/om/
17 http://tidningenrepublic.se/mensmakt
18 http://www.mensmagi.com/#!om-oss/ccds
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Reliker, talismaner och amuletter

Ursprungligen bestod reliker enbart av aska eller ben från en helig människokropp men mot 
slutet av 1500-talet började även andra kvarvaror benämnas som reliker. Till exempel Jesu 
förhud från hans omskärelse samt hår och bröstmjölk från Jungfru Maria. 

Främsta relikerna kom från Jesus, Jungfru Maria och sedan Apostlarna, lärjungarna och 
evangelister19. Men även lokala helgon hade ett högt värde20. För att förstärka värdet i relikerna 
besmyckades de kraftigt med guld och ädelstenar och dessa helgedomar kom att skapa en ny 
medvetenhet om sakrala ting. De kyrkor som ägde dessa reliker fick en ny och högre status, 
vilket även hjälpte till att stadga den kristna kyrkans inverkan på folket.21 Med relikerna följde 
också pengar, de städerna som hade de heligaste av reliker blomstrade av vallfärdan från alla 
besökare. 

Steget mellan blod, bröstmjölk och menstruationsblod är inte långt. Låt oss föreställa att 
Jungfru Marias mensblod hade bevarats och förheligats i relikvarier. Vilken mäktig symbol vore 
inte det för livets källa?

Talismaner och amuletter är också objekt som anses bestå övernaturliga krafter. En 
talisman sägs bestå magiska krafter som drar åt sig lycka, medan en amulett är ett naturligt 
objekt som tros besitta skyddande egenskaper. En amulett kan till exempel bestå av ädelstenar, 
stenar, bär, djurhår eller korall. Medan en talisman är ett objekt som via en rituell ceremoni 
tillgivits dess krafter.22 

Mina korpusverk bär inslag av dessa kulturellt starka objekt. Menstruationsblodet som 
ansågs magisk och bestå helande krafter har en stark koppling till talismanerna och amuletterna 

19 Charles Freeman, Holy Bones, Holy Dust, 2011, sida 86
20 Charles Freeman, Holy Bones, Holy Dust, 2011, sida 88
21 Charles Freeman, Holy Bones, Holy Dust, 2011, sida 88
22 Encyclopedia of Magic & Superstition, 1988, sida 180-181
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och dem har jag tagit tillvara på i gestaltningen. Jag har försökt ge dem ett magiskt skimmer, 
som utstrålar styrka och oanade krafter. 

Jag vill skapa reliker av mensblod. Ge mensen den plats den alltid borde ha. Jag vill att 
menstruationsblodet ska dyrkas, förheligas, ses upp till och realiseras till det under mensblodet 
faktiskt är! Det är källan till livet och livets gåta. 

Jag vill återerövra mensens status som kraftfull och magisk. Jag vill låta kvinnan åter 
känna en stolthet över sin kropp och sitt jag. Hela sin kropp. Därför vill jag skapa gudomliga 
relikvarier och talismaner och amuletter som innehåller mensblod. Vi ska se upp till mensen och 
hänföras av dess under, magin den bär på att skapa liv, att kunna synkroniseras med sina 
medsystrar, att komma i kontakt med sig själv.

Gestaltning

Jag använder riktigt menstruationsblod som relik. Det är en egentligen den viktigaste delen av 
mitt arbete. Jag vill visa upp mensen som något heligt och gudomligt och tvätta bort 
smutskänslan menstruationen oförtjänligt erhållit.

Själva relikvarien är enbart ett verktyg för att hjälpa innehållet, reliken, att uppnå en 
annan status. Såsom alla relikvarier gör. De ska vara utsmyckade och se värdefulla ut. Jag 
använder mig av guldfärgad metall och kapslar in vissa reliker i glas. Guldet, den dyrbaraste 
metallen, var en självklar del av de gamla relikvarierna. Glaset berättar en egen historia om att 
innehållet är något onåbart och dyrbart och inte menat att nuddas vid. 

Jag arbetar även med ljud och ljus i mina relikvarier. Detta för att förstärka känslan av 
menstruationsblodet som något levande och magiskt. Jag arbetar med pulserande ljud och 
varma ljustoner som påminner om glödande kol och flytande guld och har hela tiden i åtanke de 
som ärat mensen.

Mina verk viskar även om mystiska talismaner och amuletter. De bär en aura av något 
invigt och rituellt. Några av objekten påminner om något anatomiskt och organiskt, men med en 
diffus brytning av något skapat av människohanden. De är i gränslandet för vad vi tolkar som ett 
hantverk och vad som likväl kunde vara naturens skapelse. Det odefinierbara som väcker en 
undran och ett ifrågasättande, såväl om objektet som den definition vi för givet gett 
menstruationen. 

                                                            Korpus från Blödande Tidvatten.
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Sammanfattning

Att menstruationen missbedömts och förebråtts under en stor del av vår historia, och även till 
stor utsträckelse idag, är det tyvärr ingen tvekan om. Men det är dags att vända blad och 
påbörja mensens nya historia. Jag vill att vi plockar upp menstruationens alla positiva händelser 
under historian och blodets faktiska positiva innebörd. Vi behöver upplysas mer om den 
blödande kroppens anatomi och prata om den tillsammans - blödande som ickeblödande 
personer. På så sätt kan vi tvätta bort smutsstämpeln menstruationen så länge burit och istället 
vara stolta över detta under våra kroppar faktiskt är. 

Tidvattnet kallar och floden är på väg. Låt oss gemensamt, med öppna ögon, sköljas 
med i dess röda våg och leva lyckliga i alla våra mensiga dagar.
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Abstract

My work is about elevating menstruation, and by that breaking the undeserving taboos 

menstruation for a long time has suffered. We learn to whisper about menstruation, or rather not 

talk about it at all, and this creates consequences for bleeding people. Many people feel 

ashamed about menstruating and feel that their blood is unclean. This results for instance in 

syndroms and illnesses not being discovered and thereby unneccesary suffering.

In my research I try to find where the taboos come from and if there is any time and 

place in history where menstruation has been looked upon as something positive and powerful. 

I have used the results of the latter as an inspiration for the objects I have created. I am working 

with corpus generally and church corpus and treasury art specifically. I have chosen these 

crafts because they are meant to enhance their content and that is exactly what I want to do 

with the topic of menstruation. I have researched the field of relics and talismans and also 

referred to them in my corpus pieces consequently to gift the blood a sainted and powerful 

worth. 

The results of my research is that there are many societies that idolized the 

menstruation blood and the womb, and this information is not widely spread in the western 

world. Along with Christianity, the blood became taboo and the patriarchy took over. And ever 

since we have hidden our blood and learned to be ashamed of it. Research prove that if we, in a 

young age talk more openly about our bodies and the blood, feel more positive and proud over 

our bodies. 

My corpus pieces contain real menstruation blood, to heighten the purpose of my work. I 

also use materials imitating organic matter and anatomic organisms to create a mystic aura. As 

enhancements I use metal, golden colours and glass, shaped in elevating forms. The objects 

have an empowered feeling that in this context symbolize the wonders and force of 

menstruation.
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