
... och din tid stannade

Nu bor du i min tid och
i tiden hos de som
minns dig

Jag behåller ditt leende
dina varma blickar
dina vänliga gester
dina kloka ord

din uppmuntran
din uppskattning
din ödmjukhet
din uppriktighet
din omtänksamhet
din sorg
din styrka
ditt skratt
det behåller jag

Allt annat lämnar jag
i händerna på glömskan
född ur den obarmhärtiga
tidens gång

Så länge jag är kvar
   
av Alejandra Lundén

Konstnärligt gestaltningsförslag för Farsta om-
råde 



Mitt förslag har sin utgångspunkt i fiktiva samtal 
mellan mig och en älskad familjemedlem som 
nyligen gick bort. Jag tar långa promenader i 
Farsta och inombords samtalar jag med min 
mormor. Jag återvänder många gånger och 
samtalens kärna handlar om närvaro, frånvaro 
och döden. Vad blir det kvar när någon går 
bort?  Minnen av stunder tillsammans, av 
gester, av ord. Och tystnad. Kan våra minnen 
fylla tystnaden? Räcker det för att släcka ens 
längtan?

Hur talar man om en personlig förlust, om en 
privat sorg i en offentlig miljö? Lågmält vill jag 
berätta och dela med mig av de inre samtal 
jag haft i form av korta fragment, i en dikt.

Verserna finns spridda på tre viloplatser som 
är valda en bit ifrån varandra i området mellan 
koloniområdet och Farstastrandsbadet.
Landskapet är öppet med långa siktlinjer och 
närhet till vattnet. Magelungen sjön kan ses 
från alla de platser jag föreslår för placering av 
verket. Området  ligger nära samhället och till 
viss del ändå avskilt tack vare de omringande 
skogspartierna. Dit kommer folk året runt. Man 
promenerar, badar och solar, leker, idrottar, 
vilar. Det är en mötesplats. Här, beroende på 
vilka aktiviteter som pågår, kan gränsen mellan 
det privata och det offentliga suddas ut.
Här kanske man upptäcker endast en vers en 
dag, de andra vid något annat tillfälle. Eller 
för att kunna ta del av hela dikten kan man 
promenera emellan dem. På det här sättet 
leker verket över tiden.
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Tekniskt genomförande
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Förslag på parksoffor, tre Kajen soffor och två 
Kajen solsoffor. Båda är designade av Thomas 
Bernstrand och produceras av Nola Industrier 
AB.

Original Kajen sofforna tillverkas av träslaget 
furu. I mitt förslag ersätts furu med Accoya® 
som är ett   modifierat trä genom acetylering. 
I  produktionen   av   Accoya®   används 
snabbväxande trä från FSC-certifierade 
skogar samt en miljövänlig och giftfri 
behandling. Den här behandlingen är en 
fullständigt modifierande process. Fördelen 
med Accoya® är dess exceptionella hållbarhet, 
fukttålighet och formstabilitet. Därför lämpar 
det sig för krävande utomhusmiljöer och tuffa 
väderförhållanden.

Bokstäverna till verserna skärs ut med vattenskärningsteknik 
i 5 mm tjock mässing. Efteråt limmas bokstäverna fast i 
respektive urfräst bokstav i parksoffornas ryggribbor. Texten 
ligger då nersänkt och i samma nivå som träytan.


