GÄLLNÖ OCH TANKAR OM TIDEN
Gällnö ligger beläget i mellersta Skärgården utanför Värmdölandet cirka 90 minuters båtfärd från centrala Stockholm. Gällnö är en typisk mellanskärgårdsö med lummig ängs- och hagmark och stränderna har omväxlande
branta klippor och berghällar som slipats släta av inlandsisen.
Här bedrivs traditionellt jordbruk och Söderby gård arrenderar odlingsmark av Skärgårdsstiftelsen. Ön har troligen
varit bebodd sedan medeltiden, befolkningen levde på skärgårdens traditionella försörjningsgrenar jordbruk, jakt
och fiske. År 1719 landsteg ryssarna på ön under sina härjningar men brände bara en av gårdarna på ön. En väl
bevarad ryssugn finns kvar sedan denna tid. Som på andra öar kom det sommargästerna hit i början av 1900-talet,
men relativt få fritidshus har byggts och jordbrukslandskapet med sin traditionella bebyggelse av bostadshus och
ekonomibyggnader är ovanligt välbevarat. Nu finns det bara 20 bofasta på hela ön.
I öster ligger Gällnönäs med egen ångbåtsbrygga. Länge var de olika delarna, av den ca 500 hektar stora ön, isolerade från varandra landvägen. Båt eller transport på isen var det naturliga sättet att färdas. Det är först på senare
tid som det har blivit möjligt att ta sig fram på öns stigar. Från Gällnöby sträcker sig en nyligen anlagd väg österut
bort mot Gällnönäs. Vägen går cirka fyra kilometer genom en omväxlande natur med lövskog, hagar och barrskog.
På den tar man sig fram till Gällnönäsbryggan och Hemviken.

verk 1
verk 2

Ön, hem, blir gäst, är hemma hos…
I mitt projekt utgick jag från att ön, med sin historia, alla generationer människor som levde och jobbade där, är ett hem. Ett
hem för dem som bor där nu och ett hem för de som bodde där
för många år sedan.
Jag föreställde mig hur ett hem ska se ut om man ta bort väggar, och bara kliver in i stugan. Då blir hela ön vardagsrummet,
köket, sovrummet… Alla de rum som vi är i varje dag och i vilka
generationerna innan oss befann sig i.
En dörr, ingång. En symbol för välkomnande värme, som möter
varje människa som kliver över tröskeln. I mitt verk tar ta jag
bort själva dörren och behåller bara dörrkarmen med dörrfodret.
I det stilistiska utformandet har jag inspirerats av det välbevarade landskapet och delvis byggnaderna som finns på ön. Dörrfodret ser likadant ut från båda sidor, den är utedörrfoder. Då
blir det som att man går in från båda håll: från vattnet och från
ön. Det är som att gå genom tidens spegel och alltid gå in, aldrig ut. Verket ska vara i brons och placeras på östra delen av
ön, en bit bort från Gällnönäsbryggan, på en naturlig äng vid i
Hemviken.

Det andra objektet, som är placerat lång bort från befintliga
stigar, handlar om tidens gång, som en Vanitas, en påminnelse
om alltings förgänglighet och alla olika människors närvaro
genom tiderna på ön. Den finns redan tre objekt på ön som är
viktiga för öns identitet. En hade skapats av naturkrafter på istiden, jättegrytan. Två andra har sitt ursprung i ryska härjningar
1719. Ryssugnen och Ryska tallen. Man tar del av berättelser,
dels påhittade dels med historisk grund, så fort man stiger av
båten. Jag vill skapa en till berättelse. Den skall handla om en
magisk plats där tiden står stilla, en plats på ön som skapats
med hjälp av alla människor, som ska hitta den, komma till den
och med tiden trampa nya stigar. Det blir berättelsen om vår tid
och den ska lägga sig som ett lager på de berättelser som redan finns på ön och bli ett med dem. Det är en bronsavgjutning
av ett liggande träd som långsamt ’’ruttnar bort’’.
Trädet faller till marken, efter ett tag ruttnar det och blir näring
till jorden och så småningom växer nya träd fram. Livets cirkel! Men det är annorlunda på den magiska platsen, eftersom
trädstammen är i brons, den ruttnar inte, den stannar kvar och
möter nästa människa som vill komma till den och har en kort
eller lång tänkestund vid platsen där tiden står stilla.
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