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§ 11
Svar på skrivelse angående Hertha Hillfons bostad och
ateljé
Dnr. 1.1/2091/2014
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:
1. att skrivelsen besvaras genom kulturförvaltningens
tjänsteutlåtande
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande från den 3 juni 2014.
Sammanfattning
I en skrivelse från Ann Mari Engel (V), Mårten Andersson (V), Emilia
Bjuggren (S) samt Mats Berglund (MP) har staden blivit ombedd att
undersöka möjligheten att förvärva den ateljé och det hem där den nu
framlidna keramikern Hertha Hillfon verkat sedan tidigt fyrtiotal.
Hertha Hillfons konstnärskap är betydande, vilket bland annat märks i
hennes rika representation i det offentliga rummet. Anhöriga och ägare
till ateljén och konsten är i första hand de som är ansvariga för att ta
ställning om man vill bilda en stiftelse, en förening eller annan
associationsform som kan ta ansvar för att skapa ett museum.
Kulturförvaltningen kommer att ta kontakt med familjen för att lyssna
in vilka planer och önskemål som finns.
Det är, oavsett vad som händer med ateljén och bostaden, viktigt att
stadens medborgare får ta del av det keramiska arv som Hertha Hillfon
har producerat. Förvaltningen kommer därför genom Stockholm Konst
att se över möjligheten att inkludera fler verk av konstnären i stadens
samlingar.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba Kokalari
m.fl. (M) föreslår (se beslutet).
2) Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Mats Berglund (MP) och
Emilia Bjuggren m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt följande:
Drottninggatan 30
Box 16113
103 22 Stockholm
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

- att uppdra åt kulturförvaltningen att skyndsamt utreda
förutsättningarna för att bevara Hertha Hillfons bostad och
ateljé, i samråd med berörda parter
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- att anföra följande
Kulturförvaltningen framhåller det stora värdet i Hertha
Hillfons konstnärskap och framhåller att det är viktigt att
Stockholms medborgare får del av detta kulturarv. Dock
hänvisas angående husets och konstens framtid till anhöriga
och ägare, som självklart är de ansvariga i denna fråga.
Vi anser att staden måste ta ett aktivt initiativ angående
fastigheten. Det är mycket brådskande. Både fastigheten och
konsten finns redan utbjudna till försäljning.
För 10 dagar sedan bildades en vänförening, med avsikt att
verka för bevarande av Hertha Hillfons ateljé och verkstad, att
medverka i grundandet av Sveriges första kvinnliga
konstnärshem, att bevara konstproduktionen och att skapa en
öppen kulturell mötesplats. Föreningen har redan samlat
många medlemmar och flera krafter i konstvärlden verkar för
att bevara och hålla ihop detta kulturarv. Enligt uppgift har
såväl familjen som andra närstående uttryckt ett stort intresse
för ett sådant bevarande och söker en lösning som innefattar att
försäljningen av fastigheten innefattar bevarande.
Vi anser att kulturförvaltningen snarast bör inleda en dialog
med de inblandade, med Stockholms stadsmuseum och
Fastighetsnämnden som övriga parter från staden. Avsikten bör
vara att bevara och tillgängliggöra Hertha Hillfons konst och
kulturarv och samtidigt skapa ett nytt kulturellt centrum för
stockholmarna.
Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från
Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba Kokalari m.fl. (M).
Reservation

Vice ordförande Ann Mari Engel (V), Mats Berglund (MP) och Emilia
Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag.
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