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Skrivelse till kulturnämnden i Stockholm
Satsa på kultur och konst i fin parkmiljö i Mälarhöjden
Under året påbörjar Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd en upprustning av Krausparken, en
centralt belägen park och gångstråk mellan Mälarhöjden och Axelsberg. Parken går även
under namnet ”Spårvagnsparken” eftersom Spårvagnen in till staden gick här fram till 1964.
Upprustningen kommer att göras i flera etapper och vara relativt omfattande.
Medborgardialog har förts om önskad utformning. I planeringen finns bland annat nya
planteringar och komplettering av en omtyckt rosenplantering, ute-gym för äldre, boulebana,
ny belysning, lekredskap och parksoffor. Upprustningen är ambitiös och välplanerad och
planeringen är gjord i samråd med en landskapsarkitekt.
I samband med att parken rustas skulle stadsdelen vilja tillföra även kulturell utsmyckning.
Vår idé är att skulptören Hertha Hillfon lyfts fram. Hillfon har gjort många fantastiska
skulpturer som passar i parkmiljö. Hon har dessutom bott och haft sin ateljé i Mälarhöjden
från 1944 och fram till sin död 2013. I år 2021 skulle Hertha Hillfon ha fyllt 100 år.
Hertha Hillfons har hyllats på olika sätt inom staden och även i stadsdelen. Till exempel
invigdes i november 2016 ett offentligt konstverk av Hertha utanför Mälarhöjdens
tunnelbanestation. Skulpturen föreställer en fot och är gjuten i brons. Projektet var ett
samarbete mellan Stockholm Konst och föreningen Hertha Hillfons vänner.
Vi vill fortsätta att arbeta för att hennes konst görs tillgänglig för våra medborgare. Hon är
värd att både minnas och hyllas i en park i den stadsdel där hon bodde och verkade. Vi vill
därför i samband med upprustning av Krauseparken att hon på nytt uppmärksammas inom
stadsdelen Mälarhöjden, förslagsvis med någon av hennes fantastiska skulpturer.
Då stadsdelen saknar resurser för kulturell utsmyckning, vill vi därför på nytt be
Kulturnämnden om stöd för detta. För oss och många boende i närområdet är Hertha Hillfon
en omtyckt och känd person som vi vill ska uppmärksammas. Vi behöver er hjälp i det arbetet
och ser fram emot ett gott och snart samarbete.
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Information om Hertha Hillfon
Hertha Hillfon tillhör 1900-talets främsta svenska konstnärer och är en av de mest
ansedda keramiska skulptörerna i Sverige under den tiden. Hon var nyskapande och rörde
sig med lätthet mellan abstrakta experiment och bruksföremål, symboliska skulpturer och
porträtt.
Hon flyttade till svärföräldrarnas hus i Mälarhöjden 1944. Hon sökte sig till Konstfack
1953 och när hon gick ut 1957 erhöll hon både stipendium och Svenska slöjdföreningens
medalj.
En liten stuga på tomten blev den första verkstaden som senare utvidgades. 1968 fanns en
fulländad ateljé, med stora ugnar, traverser, en fantasieggande trädgård och plats för ett
duvslag. Här verkade Hertha till sin död 2013.
Hertha Hillfon debuterade 1958 på Svenska slöjdföreningen. Genombrottet skedde 1959
vid hennes första separatutställning, på Artek i Stockholm. Hon blev banbrytande med sin
fria, abstrakta och skulpturala keramik som stod i kontrast till tidens tradition. Hon deltog
i uppmärksammade samlingsutställningar utomlands. En lång rad utställningar i Sverige
följde - så sent som vid 80 års ålder på Skulpturens hus i Stockholm samt sju år senare på
Waldemarsudde. Efter hennes död har flera uppskattade utställningar gjorts.
Hertha Hillfon är representerad på många museer i landet. Utomlands finns hon bland
annat på V & A i London och MoMAK i Kyoto. Från 60-talet och flera decennier framåt
beställdes många offentliga verk som nu finns över hela Sverige. Hertha Hillfon erhöll
Lunningpriset 1962, blev invald i Kungliga akademin för de fria konsterna 1971 och fick
professors namn 1993.F A C E B O O K

