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Mitt projekt är ett antal rumsliga ingrepp där jag har försökt förstora historiska och samtida 
fenomen som rör gruvan i Grängesberg och genom det placera in gruvan i en global, 
kulturell, ekologisk och kosmisk kontext. Genom att plocka upp disparata företeelser som 
kan vid första anblick anses vara irrelevanta för utvecklingen av Grängesberg vill jag 
visa på den mångfald som påverkar platsers utveckling och som utgör byggstenar i en 
komplex sammansättning som bildar vår uppfattning om platsers identiter. Projektet i sig 
är en undersökning av arkitekturens förmåga att kunna referera till någonting utanför sig 
själv, hur arkitekturen kan verka mer performativt än operativt. Som designmetodik har jag 
använt mig av iscensättningen för att dramatisera de olika fenomenen.

På samma sätt som vi idag betraktar pyramiderna i Giza, Akropolis i Arten eller Forum 
Romanum i Rom har jag valt att betraktat gruvan i Grängesberg. 

Sven-Olov Wallenstein beskriver det urbanas roll hos Proust som den plats där minnet 
bearbetas och Verket blir till. Marcel vandrar genom olika världar, från huset i Combray till 
de mondäna salongerna, och genomlöper en semiotisk process, en bildningsroman som 
leder fram till tecken. Proust roman är skriven av den vuxne som genomför en spaning 
efter den flydda tiden och slutar med att tiden återfinns i konstens rena essenser, i Verket. 
De olika rummen som Marcel vandrar genom och den diversitet som finns inom dessa 
och hur de behandlas liknar enligt mig Manuel de Solà-Morales definition av det kollektiva 
rummet. Det kollektiva rummet är alla platser där vardagslivet utspelar sig, framträder, och 
är närvarande som minne. Den bild som framträder är ett offentligt rum som är flerfaldig, 
skiktad med en rad innebörder som går att omsätta genom en process av minne till Verk.

För mig framstår den förståelsen av rummet och platsen som en nostalgisk läsning, en 
förståelse av platsen baserad på en historisk idealiserad blick som vilar på önskade 
antagande. Men dessa önskningar är även läsbara som drömmar och förhoppningar. Jag 
har använt mig av nostalgi som ett verktyg för att öppna upp för drömmar, förhoppningar 
och ideal. Jag har undersökt om nostalgi kan fungera som en del av en designmetodik 
för att konstruera Verk. Jag har även intresserat mig för hur Verken kan referera till saker 
utanför sig själv och fungera som ett verktyg till att skapa en förståelse, ett samtal och en 
projektionsyta att bearbeta tillstånd i historien, samtiden och framtiden.

En lördag 1967 gör Robert Smithsson en liknande vandring (eller om man så vill flanerar) 
som Proust. Han går genom Passaic i New Yersey, en förort till New York och flanerar 
förbi, vad han benämner som monument. Monumenten är olika former av fysiska 
strukturer för infrastruktur, industrier, byggarbetsplatser och boende. Eftersom det är 
lördag är arbetsplatserna tomma på folk. Han beskriver både i text och fotografi 
övergivna grävmaskiner som förhistoriska varelser som fastnat i leran, som dinosaurier 
som blivit flådda. Han vandrar förbi en artificiell vattensamling med stora rör som pumpar 
vatten. Han gör en psykologisk läsning av den som en fontän med sexuella förtecken. 
Byggarbetsplatserna framstår som omvända ruiner. Det är motsatsen till den romantiska 
ruinen som vittnar om byggnader som fallit in i ruiner. Byggarbetsplatsen stiger in i ruiner 
innan de blir byggnader. Förorten, till skillnad från staden har inte rationella monument som 
vittnar om stora händelser. Förorten har ingen dåtid, bara tillstånd mot en framtid. Han 
avslutar sin vandring med att konstatera att framtiden ligger förlorad någonstans i den 
historielösa dåtiden, i gårdagens tidningar, på reklampelarna för science fictionfilmer och i 
de falska speglingarna av våra förkastade drömmar. Tiden omsätter metaforer till ting som 
sedan förvaras på kalla platser, himmelska lekplatser i förorten.

När jag vandrar bland de övergivna gruvbyggnaderna i Grängesberg 2014 upplever jag 
ett liknande tillstånd som Smithson gör i New Yersey 1967. Förortens övergivna maskiner 
liknar de monumentala verken i Grängesberg. Lavar sträcker sig upp mot himlen och det 
gudomliga. Traverser med stora betongpelare ramar in torg likt de grekiska kolonnerna 
ramar in antika tempel. Det enorma gruvhålet sträcker ut sig i landskapet likt ett sår från 
en meteor, en himmelsk kraft. Gruvområdet i Grängesberg är en kosmisk lekplats där tiden 
omsatt metaforer in till monument. 

För att förstå platsbegreppet och platsen som meningsbärare är det nödvändigt att 
gå tillbaka till Heideggers uppfattning om tillvarons ”vara-i-världen”, något som skiljer 
sig från den totalt objektiva cartesianska rumsuppfattningen och den totalt subjektiva 
psykologiska rumsuppfattningen. Enlig Heidegger är tingen (don) och rummet praktiska 
och har bara mening i förhållande till tillvarons verksamhet. Vi får i ”Varat och tiden” 
ett funktionalistiskt platsbegrepp vilket främst visas av att naturen inte tillskrivs någon 
autonomi, utan får sin mening genom tillvarons projekt. Arkitekturen tillskrivs en liknande 
roll i Konstverkets ursprung. Heidegger utgår från det antika templet och beskriver hur det 
skapar en övergång mellan grekiskans physis och polis, det vill säga en övergång mellan 
natur (i dess bredaste förståelse) och stad (politik). Heidegger fyller på så sätt begreppet 
arkitektur, som en del av ting med konnotationer av folk, vilket jag läser av som en politisk 
gemenskap. Utifrån Catharina Gabrielssons definition av medium som någonting som 
skapar en övergång mellan två former kan man förklara arkitekturen som ett medium om 
man utgår ifrån Heideggers definition av arkitekturen. Heideggers syn på templet framstår 
då inte enbart som en lokalisering utan som ett ursprungligt rumsgörande. Rummet skapas 
på så sätt i tillvaron. Gruvmonumenten i Grängesberg skapas även dem utifrån dess 
tillvaro.

Rosalinda Krauss lägger fram begreppet ”Den förmoderna monumentalitetens logik” 
i hennes text ”Skulpturen i det utvidgade fältet”. Begreppet används för att förklara 
skulpturen men kan likväl appliceras på Heideggers förståelse av arkitekturen och dess 
rumsgörande effekt. Enligt Krauss framställs den monumentala skulpturen i åminnelse av 

någonting. Den befinner sig på en specifik plats och talar på ett symboliskt sätt om denna 
plats mening eller användning. Skulpturen verkar på så sätt inom fältet för representation 
och markering och ingår därför ofta i en mimetisk tradition. De socklar som skulpturerna 
ofta står på blir viktiga övergångar mellan den faktiska platsen och tecknet. Sockeln blir 
en fysisk inkarnation av skulpturen som medium. Monumentet implicerar också en tidslig 
funktion. Det för in det förflutna in i nuet, förtätar historien och pekar mot framtiden. Den 
tidsliga aspekten sammanfattar Heidegger som Verkets mest väsentliga uppgift i stiftande 
av historia. Som Heidegger uttrycker det: ”konsten är historia i den väsentliga meningen att 
den grundar historia”. En omläsning av det utifrån en arkitekturkontext blir att arkitekturen 
kan avläsas som ett tacken som berättar någonting om platsen och kan fungera som en 
tidsmässig förflyttning. Grängesbergs gruvområde blir på så sätt ett medium för tolkning 
och tillförskaffning av kunskap.

Hannah Arendt tar vid Heideggers fenomenologiska resonemang och utvecklar ur det 
en förståelse för det politiska. Arendt uppfattar grunden för det politiska i att sanningen 
finns i verklighetens substans, det vill säga i tingen själva vilket innebär att metafysiken 
har en fysisk kropp. Ställda inför en samtid får tingen en samhällskritisk funktion, något 
jag uppfattar som ett resultat av tolkning utifrån en hermeneutiks tradition. Om man gör 
en distension mellan den yttre världen, det praktiska samhällslivet och den inre världen, 
det kontemplativa eller tänkande skulle de ur Arendts förståelse likställas.  Arendt utgår 
från den grekiska uppdelningen mellan det enskilda och det allmänna som normerande 
för privat och offentligt. Det privata rummet, däribland hushållet, tjänar de primärt 
livsuppehållande funktionerna och värdena, så som barnalstring, uppfostran, arbete, 
tillverkning och ekonomi. Det offentliga rummet anses av Arendt vara ett konstruerat 
element, likställt de grekiska statstaternas polis. Det offentliga rummet är de instiftade 
rum som garanterar det politiska livet per se. Enligt Arendt är det offentliga förbehållet de 
högsta och mest specifika formerna av mänskligt liv, det som rör det gemensamma. Allt 
av nytta och nödvändighet är uteslutet från det offentliga rummet. Privata relationer och 
släktförhållanden är helt uteslutna. Det offentliga rummet är totalt förbehållet politiken 
och det är en arena för tal, övertalning och kamp. Det främsta kännetecknet för det 
offentliga är det människliga handlandet. Handlandet är enligt Arendt förbundet med 
hennes självförverkligande, med hennes förmåga att uppnå det högsta av sin kapacitet. 
Handlandet är början på varje initiativ, varje form av mänskligt skapande och är därför 
enligt Arendts egna ord ”den politiska verksamheten par excellence”. Det politiska får på 
så sätt innebörden både som en naturgiven ordning - uttryck för vad människan är och 
som förhöjning och förädling av den.

Det politiska, hos Arendt, är väsensskilt från det blott och bart sociala. Hon ser uppkomsten 
av det sociala som ett slags urartning av den ursprungliga uppdelningen som en följd av 
samhällets tilltagande privatisering där särintressen bemäktigar sig det kollektiva utrymmet 
och degraderar det politiska till att enbart bli en fråga om nödvändighet. Det är en 
funktionalisering av politiken som berövar dess egenvärde. Därmed utplånas inte bara 
gränsen mellan det privata och det offentliga utan förändrar också dess innebörd, ett 
moment som Arendt menar är karaktäriserande för den ”nya tiden”. 

Catahrina Gabrielsson skriver att ”drivkraften bakom Arendts framställning är att motverka 
människans ”världsfrånvändhet” som påkallats genom en vetenskap som fjärmats från 
tingen och tagit sin tillflykt från samhället till subjektivitetens inre. Det är uppenbart att 
Arendt söker en egentlig form av demokrati som gått förlorad i samtiden, och att hon 
därför också kan betraktas som nostalgisk och reaktionär. I tanken om förlust – inte bara av 
det politiska, utan av det rum som medger det politiska – finns föreställningen om en kris, till 
följd av en gränslös expansion. Det har en bred motsvarighet i den tradition som framhållit 
”platslöshet” som resultatet av modernismens utbredning, ett slags förlust av verklighet som 
arkitekturteoretiskt har setts ske till följd av det modernistiska rumsbegreppet. Att se platsen 
bunden till mening, identitet, konkret förankring och specificitet är därför en spegling av 
Arendts tanke om förlust och begränsning.”

Jag vill ta vid Arendt och hennes förståelse av det offentliga rummet. Jag vill vara en del 
av en process som öppnar upp för en ny offentlighet eller hittar tillbaka till en förlorad 
offentlighet. Tanken kan tyckas vara naiv och bygga på idéer om ett samhälle som för 
längesedan gått förlorad. Idag finns det uppfattningar, framför allt inom regional planering 
att platsers identiter går att omforma och fyllas med temporära betydelser för att passa 
samtidens krav på konkurrens mellan platser. Arkitekturen blir en faktor bland många för 
att ge en plats en identitet och, som det brukar heta, sätta platsen på kartan. Att sätta 
någonting på kartan är enligt mig en tydlig metafor för den kamp som utövas för att få 
en plats i världen och att ge en plats mening. Det är en kamp som befinner sig långt ifrån 
Heideggers platsbegrepp där platsen i sig bär på mening i relation till tillvaron. Jag anser 
att gruvan i Grängesberg inte behöver omformas utan är någonting i sig som är så mycket 
större än vad som går att uppfattas vid en snabb åskådning. Mitt projekt tydliggör några 
faktorer som visar vilka kopplingar gruvan kan göra i ett större sammanhang. 

GRUVAN I GRÄNGESBERG

Grängesberg är en gruvort i södra Dalarna, en del av Bergslagen. Sedan 1500-talet har 
man brutit järnmalm i Grängesberg. På den tiden vistades man endast kring området 
under brytningssäsongerna. De första permanenta bosättningarna uppstod först under 
andra hälften av 1600-talet. Under det sena 1800-talet blev mineralfyndigheterna extra 
intressanta som en del av framväxten av de västeuropeiska industrisamhällena och i slutet 
på 1800-talet bildades Grängesbergsbolaget. Malmutförseln var av central betydelse, 
nästan all malm skeppades till andra länder. Grängesbergsbolaget blev snabbt ett 
av Sveriges viktigaste företag och kring sekelskiftet var Grängesberg en av de mest 
betydelsefulla ekonomiska platserna i Sverige och Grängesbergsbolaget var en av de 
ledande aktörerna i den internationella handeln med järnmalm. I takt med att brytningen 
trappades upp uppstod ett flertal nya bostadsområden i trakten. Som mest arbetade 
1500 personer kring gruvan och kring 1950 hade Grängesberg en befolkning på 6900 
invånare. På grund av rasrisk flyttade man 1970 centrumet och ett nytt centrum anlades 
längre bort från gruvan. Med flytten och en ny situation på exportmarknaden kom 
1970-talet bli en tid för förändring för Grängesberg. Malmen från Grängesberg förlorade 
sin konkurrenskraft och i och med konsekvenser från stål- och gruvkrisen under 70-talet 
upplöstes Grängesbergsbolaget och 1977 blev istället SSAB ägare av Grängesbergsgruva 
och drev gruvan fram till1989 när driften lades ned. Som en konsekvens av det tappade 
Grängesberg under de kommande åren nästan hälften av sin befolkning. Idag har orten 
omkring 3500 invånare.

EN HETEROGEN ISCENSÄTTNING



SITUATIONSPLAN



En iscensättning behandlar gruvproduktionens död. Verket består av en bassäng med järnpellets i den lägre nivån av krosshuset 
som ligger i anslutning till centrallaven. Över bassängen med järnpellets är det en bro. Produktionen av järnpellets i Grängesberg 
var ett initiativ för att möta de svåra problem som världsmarknaden för järnmalm medförde för svenska gruvor efter 1960. 
Idag är pelletsproduktionen ett känsligt ämne i Grängesberg. Många hävdar att det var investeringar och misslyckanden i 
produktionen som fick gruvan på fall. 

En iscensättning behandlar uppkomsten av den nya världen under 1800-talet och Grängesbergs betydelse för den. 
Nya städer växte fram främst i USA planerade efter tydliga rutnät som om de vore skapelser på papper uppritade med 
penna och linjal. Detta rutnät fylldes sedan av skyskrapor, kronan på verket av industrialiseringen. Trots de immateriella och 
platslösa förhållningssättet byggdes dessa städer av material som har en härkomst. Järnet var en förutsättning för dessa 
tidiga skyskrapor. Iscensättningen består av en fasad av gjutjärn på den östra delen av centrallaven, den del som idag 
saknar en fasad. Fasaden refererar direkt till de äldsta skyskraporna.

En iscensättning som behandlar gruvan och dess arbetares relation till solen och kosmos. I en kulturminnesutredning gjord av länsmuseet i Dalarna beskrivs arbetarna i gruvan som ”underjordsmänniskor”. Dessa underjordsmänniskor var 
av hälsoskäl tvungna att tillgodose sig med mycket solljus när de befann sig ovan jord. Därför fanns ett av Sveriges första solarium i gruvstugan. När en stjärna i storleken av Solen går in i sin sista fas i livet vänds dess energi inåt istället för 
utåt och en materiell omvandlingsprocess påbörjas där stjärnan slutar som ett klot av järn. Högst upp i laven hänger en kula av järn, en död sol. Laven som både sträcker sig nästan tusen meter ner under jorden och högt upp i luften 
mot solen får en artefakt som förtydligar det sambandet. Kulan påminner om det slutgiltiga för världen men även för arkitekturen då den har formen av en rivningskula. 

En iscensättning behandlar människans relation till naturen och landskapet, något som blir extra tydligt i Grängesberg där man livnärde sig på vad 
som fanns under jorden. Verket består av stora stenar och en figur i gjutjärn som har placerats i fonden vid den stora traversen. Under romantiken 
fanns det strömningar som läste av själslivet mot en fond av landskap. Landskapet återspeglade människan bakom blicken. Som en strömning mot 
den tidiga industrialiseringen vände sig människor aktivt bort från stadens maskiner. Grängesberg har ofrivilligt vänts bort från industrin. Allt som finns 
kvar är det monumentala gruvhålet som är en relik av industrialiseringen och är allt annat än ett naturligt landskap.

FYRA SKISSER VID CENTRALLAVEN



VATTENFALLET

Vattenfallet är en rekonstruktion av centrallaven utformat i form av ett tredimensionellt  
fackverk som är utplacerat mitt i en av gruvdammarna. Vattenfallet är en iscensättning 
av önskan om att återgå till det som gått förlorat, om att starta upp gruvdriften igen. I en 
miljökonsekvensbeskrivning som gjordes förra året för att undersöka möjligheterna att starta 
gruvdriften igen kom man fram till att det skulle ta två år att enbart tömma gruvdammen på 
vatten. Jag synliggör den processen genom ett vattenfall som tar över hela rekonstruktionen.

ELEVATIONER



PAVILJONGEN

Paviljongen är en iscensättning som är utformad med en oktagonal plan som ligger som en tredje 
oktogonal utbyggnad från gruvstugan. Jag har utgått ifrån de planmässiga proportionerna på de 
oktagonala rum som är sammanlänkade med gruvstugan. Verket behandlar Grängesbergsbolagets 
relation till Liberia där de bedrev gruvverksamhet fram till inbördeskriget i början på 80-talet. Verket 
gestaltar den vikt voodookulturen spelade för upprätthållandet av inbördeskriget. Jag har låtit 
verket i sig referera till det iscensatta med motiv hämtade från typiska performativa typologier, 
så som cirkustältet med harlequinmönstret. Operativt verkar paviljongen som ett andaktsrum, där 
reflektionen av oss själva är det centrala, likt voodookulturens tro på det andliga, det reflekterande 
jaget. I centrum av paviljonegen står en stor marmorsten som används som en yta att halvligga på 
för att kunna betrakta spegelbilden i de runda speglarna i taket.

FASAD
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FÅGELTORNET

Fågeltornet behandlar naturens övertagande av gruvområdet och läkningen av 
det sår gruvdriften medfört. Hötjärn, 2 km söder om det centrala gruvområdet var 
den plats man tidigast började bryta järnmalm. De gruvhål som finns där är inte 
daterade, men man kan tänka sig att de är från 1500-talet. Idag ser gruvhålen mest 
ut som diken i en skog. Hötjärn har även fungerat som slamdamm vilket har skapat 
ett extremt flackt landskap vid tjärnen, något som blivit idealt för vadare. Vissa 
extremt sällsynta arter har bosatt sig där. Det flacka landskapet är täckt av mossa, 
men där det är hål i väven av mossan kan man skymta det glittriga slammet. Jag 
har gjort ett verk som operativt verkar som ett fågeltorn och är placerat i skogsbrynet 
och skapar en utblick över det flacka landskapet. Verket medför också en möjlighet 
att faktiskt kunna ta del av fågelskådning då man inte får vistas på de öppna ytorna 
mellan april och augusti då dessa sällsynta vadare vistas i området. 
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PARKEN

Parken är en iscensättning baserad på en återuppbyggnad av rivna strukturer. 
Platsen framför Centralanläggningen är idag en sluttande tomt med grustäkt mark. 
Tidigare stod det ett antal stora fysiska strukturer där som användes för gruvdriften. 
De revs i samband med nedläggningen av gruvan. Jag gör en iscensättning 
där jag utgår ifrån vissa av de rivna formerna och skapar en ny typ av struktur. 
De cisternliknande formerna som tidigare stod där plockar jag upp och utormar 
en vandring genom en park bestående av ett antal runda oaser i ett abstrakta 
gruvlandskap. Vandringen avslutas i en upphöjd utställningsbyggnad som plockar 
upp formen av en utläggare för järnmalm som tidigare stod där. 
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