Kulturförvaltningen
Museer och konst

Svar på skrivelse
1.1/1391/2021
Sida 1 (2)
2021-06-04

S

Handläggare
Stefan Hagdahl
Telefon: 08-50831320

Till
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Satsa på kultur och konst i fin parkmiljö i
Mälarhöjden med förslag om skulptur av Herta
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Sammanfattning
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd har överlämnat en skrivelse till
kulturnämnden. Stadsdelsnämnden önskar att kulturell utsmyckning
tillförs i samband med att Krausparken i Mälarhöjden rustas upp.
Idén är att tillföra en skulptur av Hertha Hillfon i den upprustade
parken.
Hertha Hillfon var en betydande svensk konstnär med en mycket rik
och omfattande konstproduktion. I Stockholm finns hon
representerad med ett stort antal verk, bland annat Astrid
Lindgrenskulpturen vid Junibacken på Djurgården, Trumslagaren
vid Hötorget och i Stockholms tunnelbana, för att nämna några
exempel.
Förvaltningen har sedan tidigare förvärvat och placerat ut ett verk
av Herta Hillfon centralt i Mälarhöjden, i den stadsdel hon verkade.
Förvaltningen har ingen planering eller budget för inköp av verk av
minnesvärda bortgångna konstnärer. Investeringar i nya
konstnärliga gestaltningar sker i stadens utvecklingsprojekt via
enprocentsanslaget. Stockholm konst ansvarar för att platsspecifika
konstverk skapas i dessa projekt.
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Ärendet
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd har överlämnat en skrivelse till
kulturnämnden. Stadsdelsnämnden önskar att kulturell utsmyckning
tillförs i samband med att Krausparken i Mälarhöjden rustas upp.
Idén är att tillföra en skulptur av Hertha Hillfon i den upprustade
parken. I skrivelsen formuleras ett önskemål att kulturnämnden ska
bistå stadsdelsnämnden med ytterligare ett konstverk av Hertha
Hillfon som placeras i Krausparken.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av enheten Stockholm konst inom avdelningen
Museer och Konst.
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Förvaltningens synpunkter
Kulturförvaltningen arbetar på många olika sätt för att göra konsten
tillgänglig och närvarande i människors vardag. Stockholm konst
arbetar med produktion av ny konst enligt enprocentsregeln i
Stockholms stad – den regel som säger att en procent vid varje ny-,
om- och tillbyggnad i Stockholms stads egen regi skall avsättas för
konstnärliga gestaltningar. Enprocentanslaget är knutet till den plats
som utvecklas och avsätts av byggherren till Stockholm konst. De
extramedel som Stockholm konst tilldelas varje år är främst
öronmärkta för specifika projekt, exempelvis satsningar i
ytterstaden.
Stockholm konst har inga egna medel att finansiera större
konstnärliga gestaltningar utanför de medel som ges via
enprocentsanslaget. I sina uppdrag arbetar Stockholm konst
uteslutande med platsspecifik ny konst av nu verksamma
konstnärer.
Hertha Hillfon var en betydande svensk konstnär med en mycket rik
och omfattande konstproduktion. I Stockholm finns hon
representerad med ett stort antal verk, bland annat Astrid
Lindgrenskulpturen vid Junibacken på Djurgården, Trumslagaren
vid Hötorget och i Stockholms tunnelbana, för att nämna några
exempel. Efter Hertha Hillfons bortgång arrangerade Liljevalchs
konsthall en retrospektiv utställning med hennes konstverk. I
samband med det förvärvade Liljevalchs/ Stockholm konst en
bronsskulptur av Hertha Hillfon. Skulpturen är nu permanent
placerat utanför Mälarhöjdens tunnelbanestation, i nära anslutning
till det område som hon verksam i. Skulpturen ingår i stadens
konstsamling.
Förvaltningen har ingen planering eller budget för inköp av verk av
minnesvärda bortgångna konstnärer. Investeringar i nya
konstnärliga gestaltningar sker i stadens utvecklingsprojekt via
enprocentsanslaget. Stockholm konst ansvarar för att platsspecifika
konstverk skapas i dessa projekt.
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Satsa på kultur och konst i fin parkmiljö i Mälarhöjden.
Skrivelse till kulturnämnden

