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uppmätningar av valv vid moskéer och portar

Välkommen till den linjära staden. Jag bor halvvägs 
västerut om man åker från den gamla stadskärnan 
som också utgör den östliga änden. Bortom den stiger 
vägen upp för att runda berget, men staden följer inte 
med. Här vänder spårvagnen, runt det gamla national-
biblioteket, och kör tillbaka längs samma raka sträcka 
som trafikeras av alla vagnar, passagen mellan bergen 
där Sarajevo klämt in sig. Hela staden vill ha resten av 
staden inom synhåll. Därför ser man, när man tit-
tar bortom den första raden av berg, bara mörkgröna 
sluttningar och inga röda tegeltakpannor. Stadens berg 
står still, de hålls på plats av husens vikt, men bakom 
dem rör sig bergen fritt. Ibland står de så nära at man 
kan urskilja de snötäckta topparna, ibland är de bara 
mörka silhuetter och ibland finns de inte alls.

Bakgrund
Sarajevo har alltid varit en stad i gränslandet mellan det västeuropeiska och  orienten. Under 500 år 
var staden del av det ottomanska imperiet och togs på  1800-talet över av Österrike-Ungern. Båda 
kulturer har lämnat tydliga spår i  staden och positionen mellan öst och väst återspeglas också i den 
kulturellt  och religiöst blandade befolkningen. Här levde muslimer, ortodoxa, katoliker  
och judar sida vid sida under flera århundraden. Som huvudstad i Bosnien Hercegovina,  en av 
republikerna i det forna Jugoslavien, blev staden också ett kulturellt  centrum under andra hälften av 
1900-talet.   
Under krigsperioden 1992-1995 var staden belägrad och dess invånare helt  avskurna från 
omvärlden. Detta har satt djupa spår både i den fysiska miljön  och i stadens och medborgarnas 
identitet. Återhämtningen har gått framåt,  men har ständigt bromsats av invecklade politiska läget 
som uppstått efter  Daytonavtalet. Detta avtal innebar att landet delades upp efter etnicitet i två  
entiteter, en bosnisk-serbisk och en federation mellan bosniaker och bosnienkroater.  I praktiken 
innebär detta att de olika etniska grupperna väljer egna representanter  som sedan samsas om 
regeringsmakten. Eftersom det fortfarande  finns stora spänningar mellan grupperna blir resultatet 
ett ineffektivt system  där parterna omöjliggör varandras möjlighet att åstadkomma förändring. 
Dessutom  blir de administrativa utgifterna enorma eftersom statsapparaten är oproportionerligt  
stor vilket medför att vissa samhällsfunktioner negligeras eller  prioriteras bort. Ett sådant exempel 
som väckte stor uppmärksamhet och irritation  hos befolkningen är beslutet att stänga ner landets 
nationalmuseum, en  av de äldsta institutionerna i Sarajevo, på grund av bristande ekonomi.  
 Just frågor som rör de kulturella institutionerna är känsliga då det finns en  
stark tradition av kulturutövande i staden. Det finns flera exempel på människor  som under 
belägringen av Sarajevo hade en stark tro på vikten av kultur i  samhället och vägrade ge upp den. 
Det startades provisoriska teatrar och biografer  och man lyckades ge ut en dagstidning varje dag. 
Efter krigsslutet har  kulturen spelat en viktig roll i att bearbeta det som hänt och flera filmer som  
behandlar kriget har uppmärksammats internationellt. Sarajevo Filmfestival som grundades 1995, 
under belägringens sista år, har vuxit stadigt sedan dess  och är idag balkanområdets största i sitt 
slag. 

Varför?
 Målet med projektet har varit att skapa en informell institution som erbjuder alla en möjlighet att 
inte bara ta del av kulturen, utan även själv kunna skapa. Byggnaden rymmer förutom en stor 
utställningshall både verkstad och ateljéer som är öppna för allmänheten. De olika funktionerna 
flyter in i varandra utan riktiga avskiljare, bara genom rumshöjd, trappor eller väggens krökning 
markeras övergången från ett rum till ett annat och leder besökaren genom byggnaden. Hela stadens 
linjära form förvrängs här av platsens förutsättningar och ljusförhållanden tills alla rum omsluts i en 
lång, mjuk rörelse av den slutna muren. 
 
Hur ser byggnaden ut?
 När vi gick igenom gamla stan, som man ofta gör som besökare i Sarajevo, svängde vi in på en 
gammal hantverkargata där man också lätt hamnar. Kopparslagarna där ägnar sig åt att knacka till 
kaffeserviser och kitschiga bilder på stadens landmärken. Jag fastnade för texturen i den knackade 
plåten på kaffekannorna. De små, mjuka groparna skapar ett taktilt intryck som går emot materialets 
egenskaper. Jag gick in i en butik där jag hörde hamrande och bad hantverkaren göra i ordning en 
liten bit plåt åt mig. Jag ville prova att gjuta mot plåten för att överföra reliefen till betong. Redan 
innan vi åkte visste jag att jag skulle arbeta med tunga material. Byggnadernas massivitet är en 
stadens framträdande egenskaper, från de ottomanska moskéernas tjocka murar till den socialistiska 
betongbrutalismen. Från den råa betongen med det subtila mönstret växte projektet fram. Det andra 
elementet som styrt formen är valvbågarna som jag hämtade inspiration till från de gamla 
moskéernas entréfasad. Jag ville skapa ett system inom vilket öppenheten och den flytande rörelsen 
kunde rymmas. Det blev ett valv som är 12 meter högt och 10 meter brett som vandrar över tomten 
och ner i marken och definierar byggnadens rum. På utsidan omsluts valvbågarna, och hela 
byggnaden, av den slutna betongmuren, platsgjuten mot den knackade kopparplåten som med sina 
mjuka kurvor och det subtila mönstret fångar ljuset och regnet och all smuts i luften och de ger 
väggen nya färgskiftningar och ett eget liv. 

Grytan, asfalten, solen, skuggan

gubben som skickar honung med busschauffören 

det lite mindre krångliga

det sotiga, nötta

det raka skakiga

det löser sig

det råa, det glada

det nya stora, det gamla monumentala

det snabba, otåliga

det är tid för kaffe.



Söderut vetter tomten mot floden Miljacka och ett grönt 
promenadstråk. De omkringliggande museernas monu-
mentalitet skapar en buffert mot den stora vägen i norr 
(åtta filer + spårvagn) och hela platsen har en känsla av 
lummigt lugn som är sällsynt i staden. Det är känslan av 
att inte trängas på smala trottoarer mellan smoggråa fasa-
der och aggressiva bilar, känslan av att kunna stå still utan 
att vara i vägen, känslan av ett statiskt synfält som tillåter 
dig att slappna av.

De små groparna i kopparplåten ser ut som tumavtryck 
i lera. Ett mjukt mönster i den glänsande metalliska 
ytan. 

Om man gjuter emot kopparplåten får man ett subtilt 
mönster i det tunga och grova. Nu blir summan av be-
tongens egenskaper inte längre densamma som förut. 

och till sist, mina favoritsaker:

de vita begravningsplatserna i bergen

stigen genom de blommande buskarna framför filosofiska fakultetet

de fina och de fula katterna som ligger och vilar på hustaken

de branta gatorna

restaurangen ovanför saluhallen

oändlighetsallén i Ilidza

Smog uppstår när staden är bakfull och drar täcket 
över huvudet för att ljuset sticker i ögonen och ger 
staden en outhärdlig huvudvärk. Staden försöker 
blunda bort den. Klockan är redan mycket och den här 
staden är ändå förlorad.

Smog landar på fasaderna, lägger sig i alla veck och 
gropar som damm på ett vitrinskåp och om man rör 
vid väggen blir man lite smutsig om fingrarna, men 
man lämnar inga avtryck. Den nya fasaden växer lång-
samt, lager på lager och för varje år blir trottoaren lite 
smalare.



östväst

platsen

Sekelski�sstaden

Gamla stadskärnan
1 
Nationalmuseet, grundat 1888, är den äldsta museiinstitutionen 
i Bosnien och Hercegovina. Den funnits på nuvarande plats 
sedan 1909 då den �yttade in i en nyuppförd byggnad. Den �ck 
omfattande skador under belägringen av Sarajevo 1992-1995, 
men har sedan dess genomgått en restaureringsprocess. Sedan 
oktober 2012 har museet varit stängt för allmänheten på grund 
av bristande �nansiering.

2 
Historiska museet uppfördes på platsen 1963, då som Revolutions-
museet. Byggnaden är i idag i dåligt skick, men museet är fortfar-
ande öppet för allmänheten med en permanent utställning om 
staden under belägringen.

3 
I öst-västlig riktning går en stor väg (åtta �ler + spårvagn) 
genom hela den långsmala staden. Den följer ungefär �odens 
lopp och är omgiven av berg på bägge sidor. Sett uppifrån ser 
den ut som en pinne som staden klamrat sig fast vid, när man 
färdas på den känns den som en korridor som rum för rum, 
eller stadsdel för stadsdel ger fysisk form åt stadens utveckling 
över tid.
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Flygbild av Sarajevo
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Historiska museet
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Floden Miljacka

Huvudleden genom staden 3
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1. Huvudentré
2. Utställningslokaler
3. Kontor
4. Ateljé
5. Varumottagning
6. Bibliotek
7. Hörsal
8. Kafé
9. Uteplats/skulpturpark



kopparplåt
takpapp
råspont
10 list (för vent)
200 cellplast
250 platsgjuten betong

kopparplåt
fuktspärr
råspont
cellplast
platsgjuten betong

planteringsjord
makadam
rotskydd
fuktspärr
150 cellplast
200 platsgjuten betong

makadam
200 cellplast
1000 platsgjuten betong
golvplatta

gräsarmering betong

Materialdetalj 1
Knackad kopparplåt

Materialdetalj 2
Betong gjuten mot kopparplåten

a. 1:20
b. 1:20

d. 1:20

c. 1:20

tvärsektion a-a 
1:100

1 2 5m



Utställningsytor Kontor

Verkstad

Ateljé Bibliotek Hörsal Kafé

Utrullad längdsektion 1:200

1 2 10 20m
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elevation väst 1:400

elevation norr 1:400

elevation söder 1:400




