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Arabisk poesi till söta kakor
litteratur På onsdag kväll kan man njuta av arabisk kärlekspoesi, levande cellomusik och söta kakor
i trädgården vid Årsta bibliotek. Med start klockan 19
arrangeras arabisk poesiafton i grönskan.
Medverkar gör skådespelerskan och röstkonstnären Lily Bigestans, skådespelaren Wadie Amsih och
cellisten George Hayrabedian. Dikterna framförs
både på svenska och arabiska.

arkivbild

kultur/nöje

Cellomusik förhöjer dikterna.

Kultur och demokrati firas i Årsta
evenemang Politiker och konstnärer sluter upp på
Årsta torg på söndag. Tillsammans ska de fira Årsta
Folkets hus kultur- och demokratidag. Klockan 11–15
verkar konstnärerna på torget om det inte regnar. Det
blir också dragspelskonsert, tal av Anita Jonsson, som
är ordförande i Årsta Folkets hus, barnteater och politisk utfrågning. Dagen avlutas med dans och barnfilm.
För tider se www.arstafolketshus.org.

Konsten finns nära dig
Eivy och Hans Harlén har samlat 600 söderortsskulpturer i en bok.
Man behöver inte gå
i gallerier för att se på
konst. Runt om i söderort finns 600 skulpturer
– i parker, på gårdar, vid
skolor och längs vägar.
Hans och Eivy Harlén
har kartlagt dem, med
kärlek och möda.
– Visst ser de härliga ut. Och titta, axeln på den ena gudinnan är
blanksliten för att så många tagit
på henne!
Eivy Harlén sitter på bryggan
i Marievik. Alldeles intill henne
vilar tre frodiga bronsgudinnor.
Lojt tillbakalutade blickar de ut
över kajen och Årstaviken. ”En berättelse om något vi glömt” heter
skulpturgruppen, gjord av konstnären Lena Lervik.
– Hennes gudinnor hör till
mina favoriter bland skulpturerna
i söderort. Det är något med mystiken runt dem som jag tycker om,
säger Eivy Harlén.
Förmodligen kan ingen söderorts skulpturer lika väl som hon
och maken Hans Harlén. De har
just gett ut ”Konsten i söderort”,
med 600 fotografier av all den
konst som är tillgänglig för allmänheten här, både den privata
och offentligt ägda.
Fem år tog det att göra boken,
som också innehåller kartor, tips
om bussar och t-banor och kort
historik över förorterna.
– Vi hoppas att boken lockar
ut folk på promenader och att de
upptäcker hur mycket intressant
konst det finns i förorterna. Offentlig konst är ju lättåtkomlig för
alla. Det är bland annat därför jag
tycker så mycket om den, säger
Hans Harlén.
Inte minst i den nya stadsdelen
Årstadal, ett stenkast från de tre
gudinnorna, finns mycket att upptäcka. Mitt på torget tronar till exempel konstnären Jan Svenungssons enorma stenblock, täckt av
tidningsrubriker från det datum
torget stod klart – den 4 mars
2008. Vid lekplatsen intill glänser
en elegant klätterställning, döpt
till ”Stålfigur i lekpark” (konstnär
okänd).
– Är det ett lekredskap eller är
det konst? På våra upptäcksfärder
har vi upptäckt att gränsen inte
alltid är tydlig, säger Eivy Harlén
med en road blick på klätterställningen.
Paret Harlén har också slagits
av hur mycket humoristisk konst
det finns. Båda två är till exempel
mycket förtjusta i Aline Magnus-

Lena Lerviks gudinneskulpturer i Marievik är väl synliga. Andra verk har Eivy och Hans Harlén nosat upp i mer undanskymda hörn.

På Tussmötevägen 146–148 i Stureby
finns Ann-Charlott Fornheds ”Minnen”.

Johan Wiking har gjort ”Pivo” på RågsvedsvägenBjursätragatan i Rågsved.

”Förr skulle offentliga skulpturer vara
kungar. Nu kan det
vara vad som helst.”

rer vara kungar. Nu kan det vara
vad som helst. Det är roligt, säger
Hans Harlén.
Han har haft ett brinnande intresse för stockholmiana ända
sedan tonåren på 1940-talet. När
han blev pensionär, efter ett yrkesliv i försäkringsbranschen, fick
han äntligen tid att skriva böcker i ämnet. Idén till den senaste,
”Konsten i söderort”, fick han när
han upptäckte att nästan all litteratur om Stockholms offentliga
konst handlar om innerstaden.

Hans Harlén

sons djurskulpturer i Bandhagen
– ylande vargar, smygande katter, glada hundar och en kalv som
leker med en fölunge.
– Förr skulle offentliga skulptu-
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Hängande katten Tinja, på Trollesundsvägen 36 i Bandhagen, är
skapad av Aline Magnusson.
Skultpturfoton (något beskurna): eivy och Hans Harlén

Underligt, tyckte han, inte minst
för att 1-procentsregeln från 1963
innebär att alla byggherrar i staden måste avsätta 1 procent av
byggkostnaderna till konst.
– Den har gjort att mycket konst
har skapats till de nya bostadsområden som växt fram i förorten.
Den vill jag lyfta fram. Innerstan
är inte allt, säger han.
l Märta Lefvert
marta.lefvert@mitti.se
tel 550 550 82

w Flera böcker
w Namn: Hans och Eivy Harlén.
w Bor: I villa i Älvsjö sedan 40 år.
w Aktuella: Med fotoboken
”Konsten i söderort” (TrafikNostalgiska förlaget).
w Mer stockholmiana: Hans
Harlén har bland annat skrivit
”Stockholm från A till Ö” (tre
delar om innerstaden, söderort
och västerort).

