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Lena Dübeck i december 2019: Vi diskuterade olika idéer och en särskild aspekt i dessa 

sammanhang är alltid trafiksäkerheten. Vi hade flera olika utkast uppe för diskussion men 

landade i det här alternativet. Sedan blev det inte utfört exakt som vi önskat.  

Från början hade vi inte stål med i gestaltningen överhuvudtaget utan vi arbetade ett 

silverskimrande ljus inifrån stensamlingen. Gruvans turistansvariga krävde emellertid ett 

silverelement i rondellen varefter en blänkande stålribba föreslogs monteras något ovanför 

stenblocken så att det ger intryck av att den svävar i luften. 

Det som var nästan det allra viktigaste var att stenblocken skulle kapas horisontellt i en 

mycket exakt horisontell linje.  

 

 

https://www.google.se/maps/place/59%C2%B053'18.9%22N+16%C2%B033'41.7%22E/@59.8885747,16.5593913,546m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x465e6d6a43077651:0x77bac005a4814215!2sEvelund!8m2!3d59.887033!4d16.558919!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.8885724!4d16.5615798
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B053'18.9%22N+16%C2%B033'41.7%22E/@59.8885747,16.5593913,546m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x465e6d6a43077651:0x77bac005a4814215!2sEvelund!8m2!3d59.887033!4d16.558919!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.8885724!4d16.5615798
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Rondell vid Evelund 

 

Ledord: 

Jordbruk och bergsbruk, Salas dominerande näringsgrenar i historiskt perspektiv. Horisontalitet. Öppenhet. 

Silver. Natur och artefakt. 

 

Idé 

Gestaltningen avser att bibehålla utblicken över jordbrukslandskapets vida horisontella karaktär och därför 

behålls trafikplatsen öppen och själva rondellen låg med horisontell silhuett. I den runda formen infogas en 

fyrkant som symboliserar det av människan konstruerade och som associerar till de gamla gruvschaktens 

överbyggnader vid Silvergruvan vilka har kvadratisk plan. Stenblocken placeras i en symmetrisk gestalt och 

de grova blocken sågas i överkant så att överytan blir exakt jämn och står i kontrast till blockens skrovliga 

sidor. En silverglänsande ribba monteras ovanför blockens skarpt avsågade överyta så att själva stagen inte 

är synliga utan metallribban ter sig som om det ädla silvret svävar i luften ovanför stenen. På så sätt finns 

en gradient från grovt till förädlat i själva objektet. En abstrakt annonsering av den underjordiska 

naturresurs som gett Sala så stor betydelse under historien som likaså kan förannonsera den 

turistattraktion som Sala silvergruva utgör idag. Belysningen monteras i stensättningens botten så att 

ljusskenet alstras från markens inre och sprider sig uppåt och låter en silvrig ljuskrona/aura omge blocken 

och stålribban.  

 

Utförande 

Dolomitblock eller block av annan sten placeras i en fyrkant med måtten 20 x 20 meter. Stenblocksbädden 

skall byggas upp enligt särskilt redovisad normalsektion samt illustrationssektion. Blocken placeras i 

krossmaterial sida vid sida. Kvadraten där blocken placeras avgränsas av en granitkantsten. Blocken kan 

hämtas från Tistbrottets skrotstensupplag. (Inslag av block av materialet hornblände ska helst ingå. Dessa 

måste sannolikt anskaffas från andra stenbrott.) Blockens storlek får variera mellan 800 och 1500 mm i 

sida. Överytan sågas och blocken placeras med den skrovliga kortsidan neråt. De skall sättas i precist jämn 

överkant för att hålla en strikt horisontell silhuett. Blocken ska placeras med hänsyn till erforderlig plats för 

fiberoptikbelysning efter samråd med projektören. Även urval av block och placering i rondellens fyrkantiga 

form skall ske i samråd med projektören. Platsen ska provljussättas innan belysningen installeras slutgiltigt.  

 

Fältskiktet omkring blocken består av gräs eller av ett silvrigt växtmaterial av typen fjädergräs. I övrigt hålls 

trafikplatsen öppen och fri från vertikal växtlighet bortsett från att in- och utfarter till cirkulationen kan 

markeras med träddungar som knyter samman platsen med omgivande skogspartier eller som på annat 

sätt utgör stöd i rumsgestaltningen. Planterade dungar föreslås bestå av rödbladig björk eller vitbladig 

poppel. Dessa trädarter associerar till de vita eller silvriga inslag som har valts utmed vägen i övrigt. 

 

November 2004/Lena Dübeck 
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