BORDET och ORDET
Bordet - en sinnebild för reforma9onen!

Skiss av
Meta Isæus-Berlin

Bordet och Ordet
Tänk dig a* du går av tåget i Uppsala, på håll ser du de bägge
kyrktornen.
Du går närmare och den monumentala byggnaden tornar upp
sig framför dig.
Du stannar och insuper alla vackra detaljer på Uppsala
Domkyrka, följer ornamenAk och fönsterglas med ögonen.
Framför Domkyrkan står e* tomt bord omgärdat med stolar i
lä* oordning.
Man går fram och sä*er sig på en av de varma stolarna och då
sker e* möte.
För under bordet vidgar sig e* rum, e* rum fullt med böcker
och spår av akAvitet.
Papper ligger på ma*an. E* barn som försökt lära sig a* stava
har lämnat små och stora bokstäver eFer sig på papper och i
uppslagna anteckningsböcker.
En halvdrucken kaﬀekopp skvallrar a* någon suHt och läst där
och sedan gå*.
EFer e* tag ser man hålet i ma*an.
Där uppdagas y*erligare e* rum. RikAgt gamla skriFer vilar
där, dammiga av ålder.
ReformaAon betyder a* återställa något All si* ursprung.
Samt a* omforma något All framAden.
Det vill säga här måste Aden gestaltas och betonas.
Skala bort allt oväsentligt och borra sig Allbaka All kärnan,
skriFerna, ordet
och där, med samma blick se nuet virvla vid ytan.
E* starkt och närvarande nu, som reformaAonen betonar.

När ögonen också följer bokAtlarna av olika sorter klassiker,
barnböcker, samAd, någon deckare öppnas det en inre dialog
och det är väldigt enkelt a* påbörja e* spontant samtal, över
vad man ser och varför.
För det är ju i samtalet som e* monument levandegörs och
hålls levande.
Då stolarna är varma och bordet en invand och naturlig
samtalsplats, kan man si*a där en stund.
Samtalet är kanske påbörjat innan man går in i Domkyrkan.
Där inne kan man se e* slags formrim mellan kapellen och det
undre rummet utanför.
Stolarna runt bordet är placerade så rullstolsbundna ser och
barn kan lägga sig på marken och A*a ner eller sä*a sig på
stolarna.
Med Ateln Bordet och Ordet tänker jag y*re och inre rum.
Bordet är det y*re rummet, i verkligheten, de människor vi
möter och samtalar med.
Där kristendomen lever genom kärleken All sin nästa.
Ordet är det inre rummet där tron lever.
Föreslår a* det i bordet ska det stå.

Jag är vägen….
Vänligen
Meta Isæus-Berlin

Placering
Monumentet är placerat i trappan framför
Uppsala Domkyrka.
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Det yCre rummet
Det y-re rummet är det nedre rum man A*ar ned i från den
uppvärmda stolen, eller om man är barn lägger sig ner och
A*ar ned i.
E* landskap, e* inre rum, en atmosfär.
Mycket färg, e* litet grönt bord där två koppar står som
signalerar samvaro.
E* barn övar a* skriva bokstäver, si*er på en liten röd
barnstol med saFkopp bredvid sig.
En person si*er mi*emot med Gutenberg galaxens nova
framför sig.
I den boken hi*ade jag e* ovanligt träsni* föreställande
Luther, av Hans Baldung Griens 1522, i e* kapitel om
Gutenbergs tryckpress. Historia som tema.
Den personen som si*er på en anAk trästol signalerar ålder.
På bordet ligger också en skiss av en Klumpﬁsk och tecknet
för ﬁsk som är en välkänd symbol för Kristendomen.
En bild som också öppnar upp All samtal, abstrakAon,
samt historien runt ﬁsken som symbol.
En färgrik ma*a på golvet, väggarna täcks av böcker.
Även barnteckningar från Adig ålder, ligger på golvet, för a*
vissa rikAgt Adiga barnår. Böckerna har jag vänt med ryggen
mot väggen, för a* undvika en kanondeba* som skulle
distrahera.
Böckerna symboliserar kontakt, samtal, idéutbyten,
humanism genom seklerna.
Belysning
En kantlist som lyser upp hela rummet, dygnet runt.

Det inre rummet
Det inre rummet är det man skymtar när man kikar ner.
Det är e* hål på 70x57cm.
Rummet är 20cm djupt och täckt av ﬁn sand.
På sanden ligger Bibeln uppslagen,
Och bredvid ligger en kopia av Dödahavsrullarna, och
rikAgt gamla pergament.

Bibeln är uppslagen på Johannes 1

1:1 I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.
Jag tänker a* det inre rummet är tron.
Det personliga rummet, som man inte behöver se hela Aden,
men som ligger som en gemensam pla`orm och är den konstanta källan.

Stolarna
Stolarna är klassiska och formgivna av
Michael Thonet.
Konsumsthul Nr 14 räknas fram All våra
dagar som ”Stolarnas stol”
Den ﬁck guldmedalj på
Världsutställningen i Paris 1867.
Den visar den lä*het och elegans som
monumentet eFersträvar.
Samt ålder, år av konversaAon si*er i
stolsryggen redan.

Bordet
Bordet gestaltar absolut nuAd.
Det är internaAonellt och har en nuAdsprägel.
Det har också en stram karaktär och lä*het, näsAnAll graﬁskt på håll.
Samt Allgängligt, det ska vara lä* och inbjudande och Allräckligt stort
för a* man ska kunna, utan a* tveka sä*a sig vid bordet och prata en stund.

Citatet

Jag är vägen ….
E* citat är placerat i bordskivan i bladguld.
Det är skrivet för hand och är en inbjudan.
Citatet är inte avslutat hela vägen för det skulle bli för långt och uppstyltat.
Johannes 14:6
Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer Kll Fadern utom genom mig.

Pa9neringen
När det gäller paAneringen av möblerna väljer jag så kallad Millesgrön.
Det är den klassiska bronsfärgen som markerar ålder och kultur.
Det ﬁnns olika toner från blå* All ärtgrönt.
Väljer en varm grön klassisk färg, som kontrasterar mot bordets moderna linjer.

Herman Bergmans
Konstgjuteri
A* arbeta med Bergmans
Konstgjuteri är som a* ta
del av en liten del av vår
konsthistoria. Alla de
Millesskulpturer som
pryder våra parker och torg
är gjutna på Bergmans,
även Carl Eldhs skulpturer.
Ur Uppsalas synvinkel kan
det vara roligt a* veta a*
Bergmans Konstgjuteri har
gjuAt Näckens polska av
Bror Hjorth. Genom a*
lägga uppdraget
Ordet och Bordet på
Bergmans Konstgjuteri
bidrar man All a* behålla
kunskapen i Sverige och
levandegöra kulturen.
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