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BEGRÄNSAD GRÄNSLÖSHET 

Av Margareta Danhard 

 

Titeln på verket är Begränsad gränslöshet. En 14 meter lång och 33 centimeter bred röd väv 

med vita inslag. Vävens mått är uträknat så den ska täcka det mellersta trappsteget, av tre, 

som finns mellan långhus och kor i Svärta kyrka, Nyköping. Platsen är vald utifrån att den är 

en gränsplats i kyrkorummet, mellan det profana och det heliga. Jag ställer mig frågan om det 

är här helighet skapas? Är det i, på, detta mellanrum som vi har möjlighet att uppfatta närvaro 

av helighet? Är det här man kan spänna ett membran, varpa en varp? Uppleva en dimension 

av ångest och tomhet, över förlorad symbios, över begär av det onåbara? 

 

 

 
Begränsad gränslöshet (detalj), Svärta kyrka, juni 2018: Den röda väven har glipor, den är inte perfekt. 
Undersidan är flurig där trådar väller fram. Vissa inslag i väven är långa och ”rinner” ner för trappstegen och ut i 
långhuset…. 
 
 
Utgångspunkten har varit hur människan, då hon i sin barndom separerades från sin 

symbiotiska relation med modern och därmed, tappade kontakten med sin ursprungliga 

helhetskänsla. Hur vi som människor sedan försökt nå tillbaka till, återskapat denna helhet. 

Det jag har tagit fasta på i gestaltning har varit separationen, förlustkänslan, frustrationen över 

att inte kunna nå tillbaka till symbiosen. Ska man kämpa eller ge efter?  
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Begränsad gränslöshet (detalj), Svärta kyrka, juni 2018: Väven avslutas i bägge sidor av en metallbit med 
palindromet MAMMAM. 
 

MAMMAM: Mamma, ett begärsobjekt. Freud tar i sin teori om Oidipuskomplexet upp hur 

barnet i sin falliska (oidipala) utvecklingsfas ovillkorligt kräver att få äga sin mor och därmed 

indirekt uttrycker en vilja om att förgöra sin far, vilken ses som ett hot mot barnets begär efter 

moderns fulla uppmärksamhet.1 När väl barnet inser att det inte går att återvända till 

symbiosen (med sin mor) blir dess strategi att offra sitt själviska ägandekrav. 

Psykoanalytikern Jacques Lacan kallar detta för symbolisk kastration och Lacans teori om 

”spegelstadiet” behandlar denna konflikt mellan det själviska jaget och ”den andre”.2 

 

I min gestaltning tar jag fasta på separationen från modern som en metafor, en bild för 

heligheten. Att heligheten är den ångest som infinner sig när jag inser att jag inte kan nå 

tillbaka till symbiosen. Separationen sker mentalt i barndomen men när den väl sker rent 

fysiskt blir separationen total, med en känsla av total tomhet. Inför kursen på konstfack hösten 

2017 hade jag just begravt min mor under våren. I mitt verk använder jag en av min mors vita 

blusar. Jag klipper den i remsor, transformerar blusen till ett material som blir integrerad i 

väven. En likadan vit blus beklädde hennes kropp i hennes sista vila. Jag broderar bokstäver 

på de vita remsorna, låter remsor falla ut ur väven, fäst i väven men ändå på väg bort… 

																																																								
1 Utifrån Tom Sandqvist föreläsning om Freud och Oidipuskomplexet under kursen Helig, helig är bilden på 
Konstfack läsåret 2017-2018, se även exempelvis artikel av Ervik Cejvan (doktorand vid Tros- och 
livsskådningsvetenskap i Lund), blogspot 20120402; http://ervikcejvan.blogspot.com/2012/04/gud-ar-
omedveten-en-lacansk-lasning-av.html 
2 Cejvan, 2012. 
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Begränsad gränslöshet (detalj), Svärta kyrka, juni 2018: Remsa av mammas vita blus (med broderade bokstäver) 
som är invävd i verket. Vissa remsor faller ut ur väven, ut över korgolvet… 
 

Jag tänker, likt professor Tom Sandqvist beskriver i sin bok Helig, helig är bilden, att begäret 

efter (saknaden av) symbiosen även visar sig i nattvardens rituella handling.3 Här handlar det 

om att återförenas med Gud.4 Kyrkorummet är uppdelat i kor och långhus där skeendet i 

koret, enligt teologie doktor Peter Bexell beskrivelse, står för det himmelska där Gud kan 

manifestera sig genom nattvardsakten och långhuset står för paradiset där vi människor har 

vår plats.5 Bexell menar att poängen är att kor/himmel och långhus/paradis i en växelverkan 

är beroende av varandra. I nattvarden kan vi människor för en kort stund återuppnå 

symbiotisk helhet, helighet med Gud. 

 

Min väv är röd som blodet. Som det blod som utgjutes för oss människor genom Jesus. 

Platsen där min väv är placerad, på gränsen mellan långhus och kor, är även platsen där man 

kan finna Jesus korsfästelse, triumfkrucifixet.6 

 

Sandqvist talar om det yttersta begärsobjektet, där den kristna nattvarden, som bild betraktad, 

framstår som en metafor för den symbiotiska föreningen med Gud. Det är här det sker, i 

nattvarden kan vi bli ett med gud igen. Vi människor är separerade från helheten, från Gud. 

Men i ett tillstånd av extas, där Tom hänvisar till Martin Bubers ”ékstatis”, vilket ytterst 

handlar om att äta guden, förenas människan i kärlek med Honom.7 Kristendomen lyckas med 

																																																								
3 Sandqvist, 2011, s. 157. 
4 Sandqvist, 2011, s. 157. 
5 Angående koret och långhusets representation som det himmelska och det paradisiska (skapelsen utan 
syndafall/ondska) se Bexell, 2015, s. 69. 
6 Bexell, 2015, s.72. 
7 Sandqvist, 2011, s. 157. 
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att återupprätta beteckningen för den symbiotiska återföreningen. Genom nattvarden men 

också genom att den kristne kan se fram emot den saliga symbiotiska föreningen med den 

imaginära referenten i form av den Kristus som kommer att återkomma på den yttersta dagen 

för att upprätta sitt rike.8 Ångesten kan härmed börja övervinnas, men hur kan det då se ut för 

den icke Kristne? 

 

En mer profan bild av helighet blir för mig insikten av att helheten funnits men att jag aldrig 

kan nå den igen då jag väl en gång mist den. Bilden av helighet blir en gestaltning av den 

ångest som uppstår då jag inser att jag aldrig kan nå tillbaka till helheten, symbiosen. Skulle 

jag nå tillbaka så innebär det att jag skulle förlora mig själv. Så det jag vunnit med förlusten 

är ett jag-medvetande. Med mitt jag-medvetande kan jag stå på gränsen, fylla hela gränsen 

med min närvaro, spänna min väv mitt membran och känna ångesten över förlusten. Här kan 

jag vara i det heliga, jag kan släppa och tillåta det rinna över, välla fram. Men jag måste också 

kunna återvända.  

 

För att återvända, för att behålla mitt jag-medvetande, blir strategin, så som professor Per 

Olof Olofsson nämner, att förflytta begäret efter den ”yttre” modern till begär efter den ”inre” 

modern.9 Den ”yttre” modern som barnet upplevde genom sina sinnesintryck kan inte längre 

vara den åtråvärda referenten. Istället blir den ”yttre” modern en betecknare som hänvisar till 

den ”inre” modern, som blir referent till det åtråvärda.10 Modern får nu beteckna en föreställd 

godhet, bli sinnebilden för den helhet barnet, människan eftertraktar. Modern i sig kan 

givetvis inte leva upp till den föreställning om godhet, den ursprungliga helhetskänsla, som 

barnet nu skapar/återskapar i sin fantasi. Moderns inre som imaginär referent för det ”goda” 

existerar nu bara i barnets tankeverksamhet.11 Konflikten mellan barnets fantasi/tankevärld, 

vilket Olofsson kallar Urfantasin, och verkligheten leder till ångest och känsla av tomhet. I 

fantasins verklighet finns inte den verkliga ”yttre” modern. För att föreställningen om den 

goda ”inre” modern ska existera måste den ”yttre” modern destrueras.12 Och då barnet inser 

detta uppstår den totala tomheten. Att finna ett sätt att leva i balans mellan dessa båda 

verkligheter blir ett måste. För om man skulle leva helt i Urfantasins ”verklighet” skulle det 
																																																								
8 Sandqvist, 2011, s. 191. 
9 Olofsson, 1987, s. 26f. 
10 Olofsson, 1987, s. 27. Det åtråvärda som modern står för benämner Olofsson som ”godheten” medan jag 
också vill benämna det som ”helhetskänsla”, dvs begär efter den upplevelse av symbios som barnet förlorat. 
11 Olofsson, 1987, s. 28.	
12 Olofsson, 1987, s. 27ff. Angående att destruera moderskroppen så tar Sandqvist upp Kristevas begrepp abjekt 
vilket betyder ”kasta ifrån sig”. Abjektet, i ett gränsland mellan hotet mot identiteten (jag-medvetande) och 
begäret efter symbiosen. Här kommer en skräck för kroppsvätskor till uttryck. Sandqvist, 2011, s. 166f. 
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leda till fullständig förödelse.13 

 

Det är här konsten kommer in tänker jag. Som Olofsson nämner kommer människan att 

lockas av den imaginära värld som uttrycker Urfantasin. Detta eftersom vi har ett begär efter 

att nå helheten, hel-ig-heten, tänker jag. Men för att vi ska våga umgås med denna imaginära 

värld måste denna noggrant avgränsas från sådant som kan påminna om den imaginära 

förstörelsen av det primära begärsobjektet.14 Konstnären har, tänker jag, kapaciteten att gå in i 

och ut ur de båda verkligheterna med full närvaro eftersom arbetet är begränsat. Arbetet är 

som ett barns lek, en allvarlig lek, en lek som gestaltar en verklighet där Urfantasin får 

spelrum. Men leken kan ta slut när konstnären själv vill och betrakta resultatet av sin lek från 

den andra verkligheten. Titeln på mitt verk Begränsad gränslöshet hänvisar även till denna 

möjliga omöjlighet. 
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