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I november 1994 grävde Harald Persson en grop i Picassoparken, Halmstad. En vitmålad 
betongkub (1x1x1 meter) sänktes ned i gropen varefter markytan återställdes till ursprungligt 
skick. Ingen skylt placerades för att markera platsen i Picassoparken för Nedgrävning, som  
verket kom att kallas. I februari 1995 visades en dokumentation av Nedgrävning på  
Stadsgalleriet i Halmstad. Därefter föll verket i glömska. Nedgrävning är ett verk som inte 
visuellt tar plats och som kanske just därför fått möjlighet att uttrycka sig fritt i det offentliga 
rummet. Senare år har verket uppmärksammats då det införts i en konstguide av Halmstad 
kommun samt genom att det under 2010 uppmärksammats genom radio- och TV-inslag. Detta 
har lett till att dokumentationen från Nedgrävning har efterfrågats. Detta nytryck är ett svar på 
denna efterfrågan.

In November 1994 Harald Persson dug a hole in the Picasso Park, Halmstad. A white painted 
concrete cube (1x1x1m) was lowered into the pit, after which the surface was restored to its 
original condition. No sign was placed to mark the location of Burial, as the work was called. 
In February 1995 photos and a commentary of Burial was included in an exhibition at the City 
Gallery in Halmstad. Following this the work fell into obscurity. Burial is not taking up visual 
space and has therefore had the possibility to express itself freely in the public art space.  
Recent years, the work attracted attention when it was introduced in an art guide by the  
municipality of Halmstad and in 2010 it drew attention through radio and TV spots. This had 
led to demands for the documentation of Burial and this reprint is a response to this demand.
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