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ABSTRACT  

The Walls We Build 

In The Walls We Build, the wall acts as a metaphor for the walls we build within ourselves and 

outside of  our selfs. Walls creating separation and alienation, leading to an increasingly polari-

zed society. 

In this thesis I will be investigating the wall from a material as well as a non-material stand-

point. By building a wall out of  glass I hope to be able to activate thoughts about what a wall 

is and what it does to us, and how the inner and outer walls are influencing each other.  

————————————————————————————————————
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INLEDNING 

Farmor - Del I 

Hildegard var bara 15 år gammal när hon år 1944 tvingades fly från sitt hem i  

Tyskland, dåvarande Ostpreussen . Lågt innan hon skulle komma att bli min 1

farmor. Efter en tids flykt genom landet bosatte hon sig tillslut i Erfurt, en stad i 

östra Tyskland och dåvarande DDR. Nedan följer ett minnesfragment av ett sam-

tal vi hade, då jag frågade henne om hennes känslor inför muren. 

- Vad har du för relation till muren egentligen? 

- Ja du, det är inte så enkelt som man kan tro… Allt fungerade ju, det var ett 

väloljat system. Alla hade arbete och mat på bordet. Så på det sättet så var 

det inte så illa.  

(Hennes ostpreussiska dialekt lät mer som småländska med rullande r.) 

- De gjorde också regelbundna ID-kontroller. Hade man inte med sig sin legi-

timation så fick man åka in till arresten. Men hade man bara legitimationen 

på sig så gick allt bra. Och det visste alla.  

Sa hon på ett sätt som fick mig att förstå att det här verkligen hade varit vardag 

för henne, och inte vart något märkvärdigt. 

-  Men samtidigt var man ständigt bevakad och kunde inte lita på någon. Inte  

på sina grannar eller ens närmsta vänner. Alla var misstänksamma. Det var 

fruktansvärt jobbigt. Usch jag gillar inte Erfurt. Jag är glad att jag slipper. 

Bakgrund 

Idag byggs det allt fler murar, både inom oss och mellan oss. De kan vara i form av motsätt-

ningar mellan till exempel olika folkgrupper, eller som förstärkta gränser mellan länder. Vad är 

det som får oss att bygga dessa murar? Jag hoppas på att i det här arbetet kunna aktivera tan-

karna kring vad en mur är och vad den gör med oss. 

Jag har själv sett på nära håll hur en mur kan sätta spår. Min farmor, Hildegard Asp, flydde från 

Tyskland under andra världskriget. Efter många långa år i livet och efter att he genomlevt mer 

än de flesta, så gick hon bort den 31 januari 2018. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg vad 

som har skett tidigare i historien, och har därför valt att låta minnet av henne leva vidare ge-

nom att ta med fragment av hennes historia i uppsatsen. 

 Ett område som innan andra världskriget tillhörde Tyskland men som idag ligger i Polen.1
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Syfte och metod 

Ordet mur är ett anagram  som läst baklänges skapar ordet rum. Ett rum är en plats som byggs 2

med hjälp av fyra väggar. Något som kan fungera som en trygg hamn. En plats en kan välja 

att gå in i. Men den är i regel ogenomtränglig. Den delar av och separerar och är inte något 

som en på samma sätt kan välja att ta del av.  

Min intention är att jobba med muren som företeelse, både ur ett materiellt och icke-materiellt 

perspektiv. Genom att bygga en mur på vårutställningen hoppas jag på att kunna få betrakta-

ren att reflektera över de ämnen som jag kommer att behandla i den här uppsatsen. Trots att 

jag i huvudsak jobbar med keramiska material så har jag den här gången valt att jobba med 

glas, eftersom glaset har mer passande egenskaper i det här sammanhanget, med bland annat 

dess genomskinlighet och balans mellan styrka och skörhet.  

Syftet med uppsatsen och arbetet är att undersöka hur vi använder muren som strategi på oli-

ka sätt. Frågor som jag intresserar mig för är: Vad gör murar med människor? Hur samverkar 

de fysiska murarna med de psykiska? När börjar murar som är tänkta att skydda, snarare ska-

da? Vad kan vi göra för att riva murar? 

Relevansen inom konsthantverket 

Drivkraften i min konstnärliga praktik kommer ur en önskan att vilja förändra. Genom att 

synliggöra maktstrukturer i samhället hoppas jag på att kunna upplysa om och föra samtal 

kring dem. Jag inspireras lika mycket av teori som av estetik och gillar att kombinera dessa. 

Därför börjar jag oftast snarare i idén än i materialet. 

En person inom konsthantverket som jag upplever jobbar på ett liknande sätt som mig är Frida 

Hållander. Hon bedriver just nu konstnärlig forskning via Konstfack och HDK. I sin avhand-

ling Vems hand är det som gör? utforskar hon frågor om konst/hantverk, klass och feminism. I ut-

ställningen Att ta strid på Gustavsbergs Konsthall undersökte hon möjligheten att ta strid ge-

nom att skapa konsthantverkliga objekt.  3

 https://sv.wiktionary.org/wiki/anagram2

 http://cargocollective.com/fridahallander/Att-ta-strid-To-Contest-23-SEPTEMBER-8-OKTOBER-20173

!6



 

Ytterligare ett exempel på en konsthantverkare som jobbar idébaserat och/eller politiskt, är 

Karin Hermansson. I sin kandidatuppsats Min lesbiska begravning, pratar hon bland annat om craf-

tism , klass och kraften i kollektivet.  Hon har även varit med och startat upp den Den nya kvin4 5 -

nogruppen, en kvinnoseparatistisk grupp med materialbaserade konstnärer 2013, efter ett behov 

av sammanhang och samarbete i form av samtal och workshops om konsthantverk och femi-

nism. ”DNK är gemenskap som politisk handling. Det här kan sluta var som helst.”.  I samma anda job6 -

bar även den kvinnoseparatistiska gruppen BOOM inom den traditionellt och historiskt mans-

dominerade glasvärlden.   7

Även gruppen We Work In A Fragile Material (WWFM) befann sig mer inom den idébaserade 

sidan av konsthantverket. De jobbade med att expandera synen på vad konsthantverk är och 

kan vara, och tog upp frågor som rörde kön, makt och nationalism. Och, snarare än estetik, så 

intresserade de sig istället mer för att, med hjälp av materialet, utforska mänskliga beteenden 

och sociala konventioner i sina arbeten, som ofta var upplevelsebaserade. 

Jag tycker det är bra att det finns en mångfald inom konsthantverket, med svängrum för att 

jobba både materialutforskande och idébaserat. Det som jag kan tillföra med det här arbetet 

är en ingång som är idébaserad men inte mindre materialbaserat. 

 Aktivism genom craft/konsthantverk.4

 Hermansson, Karin,  Min lesbiska begravning, kandidatuppsats, 2009.5

 http://cargocollective.com/dennyakvinnogruppense/OM-OSS6

 http://www.boomglass.com/whatisboom7
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THE WALLS WE BUILD 

Vad är en mur? 

The first person who, having enclosed a plot of land, took it into his head to say this is mine and 
found people simple enough to believe him was the true founder of civil society.  

What crimes, wars, murders, what miseries and horrors would the human race have been spared, 
had some one pulled up the stakes or filled in the ditch and cried out to his fellow men: "Do not 
listen to this imposter. You are lost if you forget that the fruits of the earth belong to all and the 

earth to no one!”  8

Jean Jacques Rousseau 

En mur är en hög och vanligen stabil struktur som åtminstone delvis avgränsar ett område på 

marken, kanske för att hindra obehöriga från att äntra området.  Den har traditionellt an9 -

vänds i syfte att skydda eller försvara, stänga något ute eller hålla något inne. Förr uppstod 

ofta landgränser naturligt vid till exempel bergskedjor och de behövde inte ytterligare förstär-

kas med en mur. Vad är det då som får oss att vilja bygga murar? Är det på grund av rädsla? 

Och i så fall: För vem och varför? 

När Berlinmuren föll år 1989 fanns det 15 murar som befäste landsgränder runtomkring i 

världen. Idag finns det över 45 stycken, och de ökar stadigt.  Exempel på idag aktuella murar 10

är: Ungerns mur mot Serbien och Bulgarien, Greklands stängsel mot Turkiet, muren i Melilla 

och Trumps mur mot Mexico. Något som är talande i dessa exempel, är det faktum att en 

mur oftast byggs av ett rikare land för att befästa en gräns mot ett fattigare land.  Kan en då 11

påstå att murarna vi ser idag nästan fungerar som en form av gated communities  på makronivå? 12

I en allt med gränslös och okontrollerad global ordning ger murar en bild av uppdämning som 
handlar om mer än skydd mot farliga inkräktare; snarare har de att göra med den psykiska ohan-
terligheten av att leva i en sådan värld.  13

 Rousseau, Jean Jacques, The origin of inequality, Dover Thrift Edition, (Mincola, 2004), s. 54.8

 https://www.allaord.se/mur9

 https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/11/11/these-14-walls-continue-to-separate-the- 10

world/?utm_term=.0a88ed8d8bc5
 Brown, Wendy, Inhägnade stater, avtagande suveränitet, Tankekraft Förlag, (Hägersten: 2011) s.113.11

 Uttrycket Gated Communities beskriver (oftast) välbärgade områden där det byggs murar kring husen för att 12

skydda mot ”obehöriga”.
 Brown, Wendy, (2011) s.122.13
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Farmor - Del II 
Tyskland år 1951. Det är en mörk och kall natt i Erfurt i dåvarande DDR. 

Hildegard har betalat en rysk kvinna för att kunna ta sig över från DDR 

till väst. Hon. Och fyra andra personer. Inga hon träffat innan. De har 

alla hittat hit för att de fått hjälp av den ryska kvinnan som vet precis hur 

man ska gå för att kunna ta sig över gränsen. I skydd av nattens mörker 

träffas de, och på given signal så tar de sig igenom luckan mellan de pat-

rullerande vakterna. Efter fjärde försöket hade hon äntligen lyckats ta sig 

över gränsen.  

Mauer im Kopf 

Murar är även något som kan byggas upp inom oss. De är som inom psykodynamiken kallas 

för försvarsmekanismer  – medvetna eller omedvetna strategier som vi använder för att hantera 14

vår verklighet, våra relationer och oss själva. I Tyskland har dem till och med myntat uttrycket 

die Mauer im Kopf   (muren i huvudet) för att beskriva hur de faktiska murarna blir till mentala 15

murar, som tenderar att leva kvar i folks medvetanden långt efter det att de faktiska murarna 

är borta. Några exempel på vanliga försvarsmekanismer är; projektion, förvrängning och iso-

lering. Projektion innebär att en person skyddar sig själv genom att undermedvetet förneka 

aspekter som denne inte gillar hos sig själv, och istället föra över dessa aspekter på andra.  En 16

person som till exempel är otålig kan vara blind inför sin egen otålighet och istället ständigt 

anklaga andra för att vara otåliga. Förvrängning sker när en person, medvetet eller omedvetet, 

förvränger och omformar det den ser för att kunna få det att bekräfta dennes egna världsbild. 

Ett exempel på förvrängning kan vara fördomar eller förutfattade meningar.  Isolering kan ske 17

både på ett fysiskt och socialt plan och på ett emotionellt plan och är kanske den typen av för-

svarsmekanism som allra mest kan liknas vid en mur, eftersom den syftar till att isolera. På ett 

emotionellt plan så handlar isoleringen om att isolera starka obehagliga känslor, genom att 

stänga ute kopplingen mellan känsla och tanke.  Isolering kan även leda till alienation – en 18

känsla av att inte höra hemma i kombination med en känsla av maktlöshet och 

!  Freud, Anna, Jaget och dess försvarsmekanismer, Natur och Kultur, 2 uppl. (Stockholm: 1976) s. 89.14

 http://www.zeit.de/1999/38/Die_Mauer_im_Kopf15

 Sigmund, Freud, Case Histories II (Penguin Freud Library v.9), (London:1988) s.132.16

 Freud, Anna, (1976) s.60.17

 Freud, Anna, (1976), s. 65.18
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meningslöshet. . Alienation sker inte bara på individuell nivå utan kan också ske på en kollek19 -

tiv nivå. 

Människan som handlande varelse 

Det är tydligt att människan vill vara något mer än bara sig själv. Hon vill vara en hel människa. 

Hon är inte tillfreds med att vara en enskild individ; hon strävar efter att bryta sin isolering, efter 
att bli delaktig av en ’helhet’ som hon anar och behöver, efter ett fullständigare liv, som den indi-
viduella begränsningen bedrar henne på.  20

Ernst Fischer 

Ernst Fisher resonerar i boken Konstens nödvändighet - En marxistisk analys om ett sätt att se på 

skapande som något gemensamt och allmängiltigt och som en viktig del i att vara människa, 

och ansåg att vi via det gemensamma handlandet kan bryta isolering och istället skapa gemen-

skap. I samma anda jobbade även Joseph Beuys som på 1970-talet myntade begreppet Social 

Sculpture . Det han kallade för Social Sculpture är ett konstverk som blir fullbordat först när det 21

aktiveras av besökaren genom någon form av deltagande eller handling.  Handling är även 22

något som den politiska teoretikern Hannah Arendt intresserade sig för. Hon ansåg att männi-

skans handling (action) är det som gör oss fria, (ett tydligt exempel på det är väl när berlinmu-

ren revs) och strävade efter en förnyelse av den politiska och offentliga sfären, där alla männi-

skor deltar aktivt och skapar gemensamma minnen och berättelser.  23

Farmor - Del III 

Sverige år 1959. Hildegard ville så gärna att hennes pappa skulle få se 

sina två barnbarn (hennes mamma hade gått bort i tbc innan kriget bröt 

ut). Men eftersom han var kvar i öst så vågade hon inte åka tillbaka av 

risk för att åka fast. De fick istället träffas vid gränsen och stod på varsin 

sida och vinkade åt varann. Det var första gången han fick se sina barn-

barn och sista gången hon fick se honom. När han senare gick bort så vå-

 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/alienation19

 Fisher, Ernst, Konstens nödvändighet - En marxistisk analys, Rabén & Sjögren, (Stockholm: 1971) s.8.20

 http://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/social-sculpture21

 http://www.joaap.org/webonly/moore.htm22

 Arendt, Hannah, The Human Condition, University of Chicago Press, (Chicago:1988)23
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gade hon inte åka till hans begravning, av rädsla för att inte komma ut ur 

landet igen. 

Muren inom kulturen 

Det finns flera exempel där murar har behandlats inom modern kultur. Ett klassiskt exempel 

är Pink Floyds album The Wall där temat är isolering och alienation. Huvudfiguren Pink byg-

ger redan som barn upp en mental mur inom sig för att känslomässigt skydda sig själv. Men 

detta resulterar snarare i en isolation som gör mer skada än nytta.  24

Även Marina Abramovich har arbetat med murens symbolvärde. I verket The Lovers: The Great 

Wall Walk  (1988/2008) går hon och hennes ex-man den 90 dagars långa vandringen från 25

varsin sida av kinesiska muren för att slutligen mötas på mitten och separera. 

Jorge Méndez Blake har i verket A single book disrupts the foundation of  a brick wall byggt en mur 

ovanpå Franz Kafkas bok Slottet.  Boken skapar en ojämnhet i muren och illustrerar hur en 26

liten idé kan ha stor påverkan i flera led genom att skapa ringar på vattnet. Att han valt just 

boken Das Schloss som handlar om alienation och maktlös byråkrati är nog ingen slump. Ordet 

Das Schloss har även två betydelser på tyska, både Slottet och Låset.  27

Ai Wei Wei har på uppdrag av Public Art Fond gjort en stor konstinstallation på gatorna i New 

York; Good fences makes good neighbors (12 okt 2017 - 11 feb 2018) . Denna består av flera verk i 28

form av avgränsningar (staket och murar) runtom i staden. Samlingsnamnet på utställningen 

refererar till dikten The mending wall av Robert Frost. Dikten beskriver två grannar som varje år 

träffas för att laga muren som går mellan deras marker. Den ena mannen fortsätter att uppre-

pa: ”Good fences makes for good neighbors”, medan den andra mannen inte förstår vad som 

är poängen med det hela. Dikten är alltså en kritik emot murar, men den har även felaktigt 

använts som propaganda för murar. Här är ett utsnitt ur dikten: 

… Before I built a wall I'd ask to know 

What I was walling in or walling out, 

 Fornäs, Lindeberg, Sernhede, "Pink Freud - Kulturklyftor och ungdomsproblematik”, Zenit, Nr 2, 198424

 https://publicdelivery.org/marina-abramovic-the-lovers-the-great-wall-walk/25

 http://www.thisiscolossal.com/2018/02/the-castle-by-jorge-mendez-blake/26

 https://www.dict.cc/?s=Schloss27

 https://www.publicartfund.org/ai_weiwei_good_fences_make_good_neighbors28
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And to whom I was like to give offence…  29

GESTALTNINGEN 

Min gestaltande del kommer alltså bestå i en mur av glas. Jag tänker att muren i sig själv kan 

väcka mycket associationer. Att den sedan är gjord av glas kan lägga till ytterligare en dimen-

sion på det. Jag hoppas med verket väcka reflektion kring det som jag har behandlat i uppsat-

sen, såsom alienation och de murar som byggs runtom i världen idag. Nedan kommer lite re-

flektioner kring verket och olika vägar som jag kan ta i mitt slutgiltiga gestaltande.  

Gestaltningen kan i sig själv återspegla två av de mentala försvarsmekanismerna som jag skrev 

om i kapitlet Mauer im Kopf. Förvrängningen kommer naturligt fram i det handblåsta glaset, som 

förvränger det en ser igenom det, och skapar liknande effekt som lustiga speglar i nöjesparker. 

Isoleringen är till stor del redan inneboende i verket, i och med murens funktion, men kan ytter-

ligare förtydligas genom placeringen i rummet. Den tredje, projiceringen, kan också komma att 

bli aktuell, då jag funderar på att projicera något genom eller på muren. Beroende på vad jag 

väljer att projicera så skulle jag med det kunna få fram känslan av handlande (action) som Han-

nah Arendt skrev om, genom att exempelvis föra fram ett budskap om att riva murar, utan att 

faktiskt behöva riva muren. Jag tilltalas även av tanken på gemensamt skapande som en potentiell 

lösning på isolering. Detta skulle jag kunna få fram genom att till exempel bjuda in till ett sam-

tal kring verket och temat. Eller kanske genom att i workshopformat bjuda in till en kollektiv 

rasering genom att gemensamt plocka ner verket den sista dagen?  

Jag vill att verket ska upplevas, inte bara betraktas. Jag vill styra upplevelsen, men ändå hålla 

det öppet för association. Vem vet, det kanske räcker med att enbart visa muren, utan ytterli-

gare tillägg? Det återstår att se.  

!  Frost, Robert, North of Boston, CreateSpace, (Unknown:2012) (1914) s.7.29
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SLUTDISKUSSION 

Det är ett faktum att sunda gränser är viktigt för den personliga integriteten. Men det är skill-

nad på en mur och ett staket med en grind i. På varsin sida av ett staket går det att mötas och 

prata, för att sedan välja vem en vill släppa in den andre eller ej. Men det går inte på samma 

sätta att göra med murar, som rent fysiskt förhindrar både möten och kommunikation. De 

stänger ute och skapar ett vi- och demsamhälle, som i sin tur leder till mer motsättningar och ali-

enation, som skapar mer murar och så är kretsloppet igång. 

Att sätta upp en mur (varesig den är mental eller fysisk) är ofta en enkel lösning på ett mer 

komplicerat problem. Som att hålla för öronen och blunda för att slippa se och slippa höra. 

För hur skulle det vara att leva i en värld där länder bygger murar för att befästa landsgrän-

derna, alla hus bygger murar kring sin tomt och alla människor bygger murar inom sig? 

Jag tror att de murar som måste rivas först, och som sitter som allra djupast, är de mentala 

murarna. De vi har inom oss och mellan oss, i form av försvarsmekanismer och fördomar. 

Den det är lättare att bygga murar än att bygga broar. Men där tror jag att konsthantverket 

(kultur i allmänhet) kan spela en viktig roll. Som en bro över murarna. Som en arena för sam-

tal. Eller bara som ett skapande av en gemensamma upplevelser. 

When you really know somebody, you can’t hate them. Or maybe it’s just that you cant really 
know them until you stop hating them. 

Orson Scott Card 
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Till minne av  

Hildegard Christine Asp 

Lass dich mal ausruhen. 
LG 
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APPENDIX 

Nå, hur ser jag på mitt arbete, så här i efterhand? På min vår och mitt slutresultat?  
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Jag tycker att hela arbetet har varit givande. Det har också ännu mer lärt mig att go with the 

flow. Att acceptera där jag är och jobba utifrån det jag har. Och att inte göra mer än vad jag 

mäktar med. Det är mycket nog ändå. Så jag har verkligen försökt att leva efter den devisen, 

och det har gjort att våren ändå har varit ganska behaglig.  

Examinationen kändes bra. Jag upplevde det som att mitt arbete hade nått fram till min op-

ponent, vilket var skönt, eftersom det verkligen inte är en självklarhet. Jag fick mycket bra och 

intressanta synpunkter på verket. Jag förstod också att de flesta verkade tycka att det låg en 

stark symbolik i muren redan som det var, och att jag kanske inte behövde lägga till något yt-

terligare, såsom en projektion eller liknande. Jag vilade i det och valde faktiskt att inte lägga till 

något på vårutställningen utan att ”bara” visa muren. Det känns kul att känna att det finns 

saker kvar att utveckla inför framtiden.  

Jag valde att bygga upp muren på plats, utan någonting under och utan att använda mig av en 

konstruktion. Jag murade omlott och limmade fast varje bit med glasklar silikon, de underst 

limmades fast i stengolvet. Det tog ungefär tre dagar att limma klart hela muren, eftersom alla 

bitar är unika och inga är raka, och silikonet behövde nästan ett dygn på sig att härda ordent-

ligt. Jag försökte att måtta med vattenpass så gott det gick. Jag ville ju gärna ha den i ögon-

höjd, men fick till slut välja att ha den strax under ögonhöjd. Jag lade också ner ganska mycket 

tid på att se till att muren skulle kännas som att en mindre bit av en större mur som hade rivits 

ur från sin helhet.  

Verket var placerat precis vid ingången vilket blev väldigt effektfullt. Det var många som stan-

nade upp för att titta igenom den. Många ville också röra vid den. Unga som gamla. Alla var 

liksom nyfikna på vad det var gjort av för material. Det var även intressant att se vilken respekt 

de hade för den, och rädsla för att den skulle gå sönder, eftersom ingen utom jag ju kan veta 

hur bra bitarna var fastlimmade. Men det blev ytterligare en effekt som jag tycker vad tillta-

lande.  

Att jobba med muren i mitt exjobb har också gjort att jag tittat närmare på mina egna murar. 

Det har varit en lång process av att identifiera mina egna murar och att försöka titta närmare 

på dem. Vissa har behövts rivas, andra kanske har flyttats lite.  
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Nu i sommar ska jag och klassen ställa ut på The Glassfactory i Boda, och då beslöt jag mig 

för att skapa ett videoverk av det istället, där jag river muren med en slägga. Denna video 

kommer att loopas på utställningen, och blir som en uppföljare på originalverket. The walls we 

tear? Det känns fint att cirkeln är sluten! Och att det föll sig naturligt. 

Något som jag haft i bakhuvudet under hela den här processen är Karin Boyes dikt Jag vill 

möta, så jag tänker avsluta med den. Jag tycker att den är så fin. Jag tror att om alla kan leva 

mer efter den devisen så skulle världen vara en lite bättre plats. Den förklarar så fint den sken-

heliga styrkan i de mentala murarna. 

Jag vill möta… 

Rustad, rak och pansarsluten 
gick jag fram -- 
men av skräck var brynjan gjuten 
och av skam. 

Jag vill kasta mina vapen, 
svärd och sköld. 
All den hårda fiendskapen 
var min köld. 

Jag har sett de torra fröna 
gro till slut. 
Jag har sett det ljusa gröna 
vecklas ut. 

Mäktigt är det späda livet 
mer än järn, 
fram ur jordens hjärta drivet 
utan värn. 

Våren gryr i vinterns trakter, 
där jag frös. 
Jag vill möta livets makter 
vapenlös. 30

 Boye, Karin, Härdarna, Bonnier Förlag, (Stockholm:2015)30
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