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Bakgrund 

Under ett besök på Zornmuseet i december 
2021 blev jag fascinerad av museets 
stengolv. Stenarna var utlagda på ett sätt 
som fick golvets mönster att se ut som 
infraröda foton av yttre rymden.

Infraröd bild av vår galax (NASA) Bild av Zornmuseets stengolv



Beskrivningen intill Zorns 
målning Älven vid Gopsmor 
sommartid,1917 på museet 
informerar oss om att ”Zorn 
kunde gestalta förtätade 
naturskildringar, men hängav 
sig aldrig till naturromantik 
eller symbolism. Här har han 
målat Dalälven vid Gopsmor, 
h a n s fi s k e s t u g a o c h 
vildmarksateljé två mil norr 
om Mora.”




När jag vandrade runt i Mora så upptäckte jag till min förvåning att stenen finns överallt i stadens centrum. Den är främst 
använd som markbeläggning, men också använd runt skulpturer och som socklar till offentliga gestaltningar. Hade inte 
renderingarna jag fått över den nya entréhallen till Mora lasarett inslag av samma färg? Jag titta efter och där var det, på 
materiallistan: Älvsdalskvartsit.  



Jag blev mer och mer intresserad av älvdalskvartsiten, och mina efterforskningar ledde mig till flera geologiska webbplatser 
och undersökningar gjorda i området tills jag fick reda på att stenen bröts endast några kilometer bort – vid Mångsbodarna. 
Brytningen har pågått där i industriell skala sedan början av 1900-talet och stenen har använts för många olika ändamål. 



Älvdalskvartsiten bildades på alluvialslätter under miljontals år, och den är 1,5 miljarder år gammal. Det tar oss tillbaka till en 
tid då flercelliga varelser börjar sin evolution, och där de tidigaste formerna av svampar dyker upp. Jorden före 
superkontinenten Pangea, före dinosaurierna och långt före ögonblicket då en meteorit slår ner och bildar Siljansringen. 
Inga djur fanns att se, och Sverige låg någonstans i höjd med ekvatorn.




De lager som kan ses i älvdalskvartsiten är sedimentära. Liksom trädens årsringar är de ett resultat av tidens gång. Ett slags 
arkiv som innehåller information om en verklighet långt innan människan dök upp på jorden



Under min Mora-resa besökte jag också 
biblioteket där jag hittade en bok utgiven 2012 
för Mora lasaretts 100-årsjubileum. Ett kapitel 
i boken avslöjar att Mora vann kampen mot 
Orsa om att få bygga sjukhuset på sin mark 
tack vare sina underjordiska vattenkällor.



	 


En annan historia som kopplar samman 
vattenkäl lor och hälsa är den om 
trefaldighetskällorna, också kända som 
offerkällor. Källorna förekom på flera 
platser i trakten, och var föremål för 
hedniska och senare katolska ritualer. 


Källan dekorerades på ett specifikt sätt på 
en specifik dag under året. Ritualerna 
kunde variera från plats till plats, men det 
centrala var detsamma: på denna dag 
genomsyrades vattnet i källan av magiska 
krafter som kunde hela. 


Lokalborna samlades runt källan, och 
ceremonin då vattnet dracks hade sitt 
specifika upplägg. Ofta utfördes ritualen 
efter midnatt, och på vissa platser var det 
viktigt att vara tyst hela tiden för att inte 
störa vattnets magiska egenskaper.




Dessa trosföreställningar och 
ritualer går tillbaka till en tid då 
människorna här hade en nära 
relation till naturen. Till dess 
mystiska och oförutsägbara 
beteenden men också till dess 
rytmer. 


I en videointervju jag gjorde i 
samband med min utställning 
Time Observatory på Uppsala 
Konstmuseum 2020 berättar Marie 
Kvarnström, biolog och författare, 
om sina förfäder i bondesamhället 
i Mora-trakten på 1830-talet. 


Eftersom elektriskt ljus ännu inte 
nått utanför de större städerna, 
och fossila bränslen inte var 
a l lmänt t i l lgäng l iga , levdes 
vardagen närmare och i samklang 
med naturen och dess cykler. 


Länk till video

https://www.youtube.com/watch?v=CUFhGXjXpxo


Sedan den industriella revolutionen i väst har individens tidsuppfattning gradvis separerats från naturens rytmer för 
att istället bli en kvantifierbar resurs. 


Teknikens vidareutveckling och den digitala revolutionen har haft en enorm inverkan på hur tiden uppfattas. 
Hundratals böcker har skrivits om ämnet ”time management” och ändå blir allt fler utbrända. 


Tid som kvantifierbar resurs leder till tanken om att spara tid, och tron på effektivitet. Ny teknik designad för att 
hjälpa oss spara tid är ständigt tillgänglig, och ändå är den allmänna uppfattningen att tiden inte räcker till eller att 
tiden bara går snabbare. 


Vår relation (människornas) till naturen är verkligen en av de största existentiella utmaningarna under vår epok, och 
mitt arbete tar ofta upp det ämnet ur ett tidsperspektiv genom att erbjuda ett alternativt sätt att se på eller uppleva 
begreppet tid.  


För mig är det viktigt att konsten fungerar på flera plan: på en estetisk och innehållsorienterad nivå, och dessutom 
som ett filosofiskt verktyg som kan ha praktiska och upplevelsemässiga möjligheter. 


Jag vill att mina verk ska vara tillgängliga för så många som möjligt, och för alla åldrar. Och i det här fallet vill jag 
också att det ska vara av värde både för dem som arbetar på sjukhuset och för dem som besöker det – ofta i 
tillstånd av nöd eller oro.




Vid mitt första besök i Mångsbodarna 
hade det redan hunnit bli mörkt och det 
var minus 20 grader, men jag var nyfiken 
på att få se något som jag tidigare bara 
sett på några bilder på internet. 


Jag var nyfiken på några stenar som 
hade ett väldigt speciellt mönster. Där 
fanns som väntat sedimentlinjer, men 
också en yta av förstenade vågor 
liknande de mönster som ibland formas 
på stränder där vattnet möter land. 


Jag har sett dem när jag har dykt, och 
ibland vid lågvatten, men här var 
sandvågorna 1,5 miljarder år gamla. 
Stelnade, intakta och bevarade under ett 
tunt lager snö.


Men mörkret och kylan gjorde det svårt 
att se vad jag hade framför mig. Jag 
behövde gå till bilen innan mina händer 
blev helt frusna. 



Nästa dag var jag bättre förberedd. I dagsljus och 
med hjälp av en kvast kunde jag äntligen se 
vågorna tydligt. Jag stod där och tittade på det 
förflutna. På en fossiliserad bit av en flod eller ett 
hav, från en tid på jorden långt före människorna.




Förslag : Att Återvilda Tiden - (Rewilding Time) 

Koncept 

För en tid sedan kom jag i kontakt med konceptet ”rewilding” – ungefär ”återvilda” på svenska. Rewilding handlar 
om att låta naturen ta hand om sig själv. Möjliggöra naturliga processer att forma land och hav, reparera skadade 
ekosystem och återställa förstörda landskap. Genom rewilding skapar den naturliga rytmen hos växt- och djurlivet 
miljöer med större biologisk mångfald. 


Som tidigare nämnts i researchdelen blev mätningen och kvantifieringen av tid mer exakt, men också mer abstrakt, 
år 1879 då normal (klock)tid blev föredragen standard framför lokal (sol)tid. Ända sedan det ögonblicket har tiden 
skilts från sin lokala plats och sakta övergått till att bli en global standard. 


En annan intressant aspekt av tid är att även om den är en av de vägledande krafterna i våra liv så har forskare och 
fysiker ännu inte kunnat enas om vad tid faktiskt är. 


Konceptet att återvilda tiden handlar om att återkoppla tiden till naturliga processer. Att ändra föreställningen om 
tiden, eller till och med upplevelsen av den, som något som inte är exakt kvantifierbart.


Icke-kvantifierbar tid skulle vara ekosystemets rytmer som omger oss, planeternas rotationer runt varandra, tiden 
det tar för en sten att bildas, tiden det tar för en människa att uppleva närvaron av en sten, eller till och med tiden 
det tar för kroppen att läka sig själv. 


Att återvilda tiden är att avkvantifiera den för att kunna uppleva den.


Jag har blivit ombedd att lämna två förslag, ett utomhus och ett inomhus, till entrén till den nya byggnaden på 
Mora lasarett. Jag har valt att behandla detta som ett förslag i flera delar.  



Del 1 (utomhus): 
Att sitta med stenen som funnits i 1,5 miljarder år och uppleva tid 

För utomhusverket föreslår jag en av sandstenarna från Mångsbodarna som huvudobjekt.




Stenen placeras på det lilla torg som leder till entrén, och runt stenen fästs en rund bänk. Installationen blir ett 
filosofiskt verktyg som tjänar syftet att uppleva tid. Ett upplevelseverk för dem som väljer att följa instruktionen på 
bänken. Men också en plats att mötas på, eller helt enkelt att sitta och vila på.




På bänken står inskriptionen ”Att sitta med stenen som funnits i 1,5 miljarder år och uppleva tid”.


För att skapa ”en plats” eller ”ett rum” där människor kan sitta och vänta eller vila omfattar installationen också marken 
under den. Ett vågmönster format av kullersten sträcker sig under och runt platsen för att markera den och göra den 
synlig. Kullerstenarna är också gjorda av älvdalskvartsit. För design och stenmönster föreslår jag ett samarbete med 
landskapsarkitekten. En dialog är redan inledd  för att säkerställa genomförbarheten av denna del av förslaget.   




En miniatyrkopia av installationen 
placerad på sandstenen anspelar på 
tidsaspektens många lager.



Till vardags går de flesta av oss förbi utan att lägga märke till det, vi tar det helt enkelt för givet, att när solljuset 
passerar genom små öppningar och landar på en yta så projiceras små bilder av solen. (bilden visar väggen i ateljén)



Under 2018 och 2019 gjorde jag en serie fotografier med titeln ”Direct Cinema”. För bildserien gick jag ut i skogen och 
placerade bärbara skärmar på olika platser. Målet var att synliggöra de mönster av solljus som projicerades genom 
träden och som, även om de alltid finns där, är svåra att se med blotta ögat. 



Den andra delen av det här verket består av ljus som 
kommer att bli synlig på eftermiddagar, kvällar och 
under natten.



En storskalig projektion lyser upp hela den gångväg som leder från parkeringen mot sjukhuset. Mönstren skapar en 
illusion av skuggor projicerade på marken av solljus – som om gångvägen gick mitt i en skog.



 


Med hjälp av skärmtekniken jag beskrivit på 
föregående sida hämtar jag skuggmönster från 
skogar i Mora-trakten, med start i skogen vid 
Gopsmor nära Zornstugan. 




Mönstren projiceras på 
marken med hjälp av 
GOBO LED-projektorer 
och lyser upp hela 
gångvägen. För en 
sömlös projektion krävs 
7–8 projektorer 


(utmärkta med siffror på 
föregående sida). 



Verkets två delar blir en helhet av två tidsaspekter: det extremt tillfälliga och flyktiga nuet 
fångat på skärmarna i skogen samt den oändliga, ändlösa aspekten av tid som finns i stenen.




Del 2 (inomhus): 
Tidens gång 

I det här förslaget kallar jag den gångväg som går från den gamla byggnaden till den nya, Tidens Gång.

Tidens Gång



Vild tid och Mänsklig tid

Diagrammet sammanför två 
temporaliteter: Vild tid och 
Mänsklig tid. Vild tid har ingen 
början och inget slut. Den kan 
inte kvantifieras eller fångas. 
Mänsklig tid är däremot en 
social konstruktion som är 
ändlig och exakt, och som 
håller människors aktiviteter 
synkroniserade. Mänsklig tid 
kräver energi, för att utan 
energi är tid omöjlig att mäta 
och hålla exakt 
synkroniserad.


Sten 
Okvantifierbar tid = Vild tid

Neon/LED-ljus 
Kvantifierbar tid = Mänsklig tid



Vindturbin

ven$la$onsschakt

Lu/

För verket på innergården vid receptionen föreslår jag att en 
vindturbin placeras ovanför ventilationsschaktet. Turbinen 
använde r v i nden som kommer u t u r byggnadens 
ventilationssystem för att generera energi – som i sin tur driver 
tre skulpturer. 




Vindturbin

Batteri
De tre skulpturerna består av en 
kombination av neon/LED och 
s a n d s t e n . D e p l a c e r a s p å 
innergården, synliga för dem som 
tittar in uti från. Energin som 
genereras av turbinen laddar ett 
ba t te r i som i s in tu r d r i ve r 
skulpturerna. Skulpturerna är 
försedda med timers som låter dem 
följa dag- och nattcykler.








Vintertid



Tidens gång - där tid möter gravitation saktar den ner.   

Fysikern Carlo Rovellli beskriver i sin bok The Order of Time hur tiden går långsammare nära en stor massa. Jorden 
är en sådan massa som saktar ner tiden. Den etablerade principen är att ju närmare marken (eller jordens centrum) vi 
är desto långsammare går tiden. Dragningskraften hos stora massor i rymden påverkar hastigheten hos tiden själv. 


I det stora atriumet går, enligt den här principen, tiden långsammare vid trappans fot än vid dess krön. Trappan blir 
ett slags instrument för att bromsa tiden. 




8m
5m

Människa 

Mitt förslag för denna plats är att placera flera storskaliga ellipser som efterliknar formerna av gravitationsbanor i 
förhållande till rummets mitt.



Ellipserna hänger mitt i luften, 
över rummets centrum. 




I mitten av marmorcirkeln på golvet finns två fotspår i mässing.



En spegel placeras  
p å e l l i p s e r n a s 
g e m e n s a m m a 
gravitationsaxel.



Genom att ställa sig på 
den utmärkta platsen 
och titta upp kommer 
besökaren att kunna se 
sig själv i centrum av 
gravitationsfältet. 



Som en del av verket tas en tvåspråkig (engelska och svenska) publikation fram som vänder sig till besökare, 
personal, deltagande parter och till en mer generell publik. I den här delen av verket presenteras texter och bilder 
som inte finns i det fysiska verket. Material som ytterligare stärker och fördjupar det fysiska verket. Dessutom kan 
hela processen kring verket följas och dokumenteras.

En publikation 



Underhåll 

Gobo projektorer och LED/Neon har samma underhållkrav som befintlig belysning utomhus och inomhus. (Man brukar 
prata om 50000 timmars bränntid ungefär 10 år om det är på i snitt 12 timmar/dag. )


Batterier till vindkraftverk kan behöva bytas efter en 10 års period och själva turbinen har  5års garantitid men enligt 
underleverantören brukar det fungera utan problem i 15år. 


Kontaktuppgifter 

Alvaro Campo Studio 

Malungsvägen 229

19271 Sollentuna

mobile : +46708475743

alvaro.g.campo@me.com
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