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KULTURBYGGARE. Hemliga trädgården öppnar igen. Det kan bli fester som förr, men det är kulturen som är det viktiga. ”Det ska vara en öppen plats som formas efter vad de som söker sig hit vill göra”,

Kransen korsar hackers
DYNAMISKT HUS Bakom Statoil-macken i Midsommarkransen ligger ett fallfärdigt, udda trähus som får
många förbipasserande att haja till. Nu kan byggnaden,
som varit så väl grekisk taverna som hemlig klubblokal,
få ännu ett epitet – nämligen kulturhus. Men här släpps
inga statiska kulturformer in.
Redan den vita grinden, vid Statoilmacken i Midsommarkransen,
skvallrar om att full aktivitet råder
i den prunkande trädgården. Färgen
har knappt torkat när Rasmus Fleischer, idéhistoriker och författare till
det omtalade ”Det postdigitala manifestet”, drar den åt sidan.
Någon balanserar en trave verktyg
på armen, en annan klipper mönster
ur grönt filttyg och en tredje målar
en trappavsats. Medan ett gäng
dricker burköl vid ett av träborden.
Dagen efter ska Grenverket, som

föreningen kallar sig, anordna invigningsfest för de drygt 50 personer
som hjälpt till att rusta upp huset.
– Kärnan i föreningen består av tio
personer men ett flöde av människor
har passerat här hela sommaren.
Många nyfikna har stannat till och
när de ser att vi bygger har de velat
vara med, berättar Rasmus Fleischer.
– Folk ställer sig och målar en vägg,
slipar golv eller lägger tak. Alla tycker att det är jättekul. Det är som att
de saknat att göra det, fyller Matilda

Ruta, också medlem i Grenverket, i.
Rasmus Fleischer visar runt och
fastnar med blicken på en stor, nymålad träskylt med texten ”öl, mat,
vin” som ligger och torkar i trappan.
– Vi hittade den här bland all bråten, den måste varit kvar sedan stället var grekisk taverna på 90-talet,
säger han och fortsätter mot terrassen.

bland annat
klubbverksamhet i trädgården men
sedan 2008 har huset stått tomt.
– Tanken är att det här ska vara en
öppen plats som formas efter vad de
som söker sig hit vill göra. Det är en
icke-kommersiell kulturverksamhet
som kan fungera som en brygga
mellan det akademiska och ett mer
oberoende kulturliv, säger Rasmus
Fleischer.
– I början kommer det att vara ett

TIDIGARE BEDREVS

”

Det
ska
vara en plats
för möten.
Målet är
att befrukta
olika kulturformer och
skapa nya
hybrider.
Palle Torsson, medlem i Grenverket,
föreningen bakom
det nya kulturhuset
Hemliga trädgården.

sorts utforskande ... Ingen av oss har
ett intresse av att definiera vad det
ska bli – men det ska vara en plats för
möten. Målet är att befrukta olika
kulturformer och skapa nya hybrider. Vi kommer inte att sätta upp renodlad teater men är det en pjäs som
innefattar till exempel hacking blir
det mer intressant, fyller Palle Torsson, konstnär tillika medlem i den nu
nedlagda Piratbyrån, i.
HAN FÖRKLARAR vidare:

– Genom att bryta upp de statiska
konstformerna uppstår en möjlighet
att suga in nytt folk och därmed också möjligheter till nya möten. När
man umgås med sina kollegor, oavsett om man sysslar med konst,
teater, musik eller bara går på en
konsert på ett visst ställe anammar
man konstiga, invanda mönster som
ingen reflekterar över. De bara finns
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”Vi kastar
ka
längtansfulla blickar
kar
mot Göteborg.”
G

”Jag skrattar nästan aldrig
högt. Alla är för läskiga.”
hög

Agnes af Geijerstam om gratisfester. Sid 19.
Agne
9.

Malena Rydell om ”Puss”. Sid 23.
M

ICKE-KOMMERSIELLA
KULTURSPOTS
HEMLIGA
TRÄDGÅRDEN,
Midsommarkransen
● Föreningen Grenverkets
kulturverksamhet är fortfarande under uppstart.
Varje tisdag kommer hackerlab att anordnas, även en
syjunta och en filmklubb
kommer att hålla till i den
gamla tavernan på veckobasis.
Ur programmet:
19 september: Partipolitiskt
oberoende valvaka, baserad på Tage Danielssons
”En soffliggares dagbok”.
LILLA UKRAINA,
Valla torg
● I Årsta ligger denna
klubb som blivit en mötesplats för den som gillar så
väl instrumental elektronisk musik som skwee.
Nästa klubbdatum är
29 september, då firas
Parkens nya platta ”Framtiden”.
Mer info:
www.lillaukraina.org.
PLUTO, Liljeholmen
● Kulturföreningen Pluto,
vid Lövenholmsbrinken,
seglade upp som ett ljus
i vinternatten. Efter prinsessbröllopsnatten, då stället firade på sitt eget sätt
med Boris & The Jeltsins
och Charlie Murphys Law
och hoppades att hela grejen skulle implodera, rustar
de nu inför hösten.
Mer info: www.p-l-u-t-o.org.
TELLUS,
Midsommarkransen
● Kulturföreningen Tellus
har funnits sedan 1896 och
anordnar förutom kvartersbio seminarier, författarträffar och temakvällar.
Mer info: www.tellusbio.nu
säger Rasmus Fleischer, en av initiativtagarna.
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3999:Lev rek ca 6495:-

PEAKCYCLE ISABELLA
Fullutrustad, stabil citycykel med lätt aluminiumram.
Komfortsadel, fotbroms och bekväm körställning. 7 växlar Shimano
Nexus, navdynamo och godkänt lås. Finns i röd, blå och svart.

1999:-

PEAKCYCLE WOMBAT
Lev rek ca 3295:Klassisk juniorcykel i läcker design. 3 växlar Shimano Nexus.
Fotbroms och upprätt körställning ger bra kontroll under
cykelturen. Finns i flera färger.

Halva
priset!

FOTO SAMTLIGA BILDER: SOFIA RUNARSDOTTER

med syjunta

399:Lev rek ca 800:-

NEW BALANCE JOGGING
Prisvärd joggingsko med dämpning i häl och framfot.
Finns i herr och dam.

Halva
priset!

där – och då uppstår inga möten.
Tanken är att grupper ska kunna
söka till huset – och att det ska fungera som ett, tja, modernare ABF. Föreningen Grenverket samordnar
verksamheten men grupperna kommer själva att anordna sammankomster och evenemang.
Redan nu finns en filmgrupp, en
syjunta och en samling hackers knutna till verksamheten på veckobasis.
Såväl filmvisningar som föreläsningar

kommer även att anordnas på terrassen.
En del fester kommer det också att
bli, men inte så många.
– Några vill vi väl ha men vi vill
inte måla in oss i festhörnet utan
hålla oss till kärnverksamheten, säger Palle Torsson.

RASMUS FLEISCHER

PALLE TORSSON

MATILDA RUTA

Ålder: 32. Yrke: Doktorand i historia.
Familj: Frun Frida, sonen Bo, 6 månader.
Favoritkulturspot i
Stockholm: Solna HQ
samt Kungliga Biblioteket. Bakgrund:
Författare till ”Det postdigitala manifestet”, tidigare medlem i Piratbyrån.

Ålder: 40. Yrke: ”Allt-iallo”. Bor: Årsta.
Familj: Feliz, 10 år.
Favoritkulturspot
i Stockholm: Hemligt.
Bakgrund: Konstnär,
utbildad på Kungliga Konsthögskolan
i Stockholm. Har liksom Rasmus ett förflutet i Piratbyrån.

Ålder: 27. Yrke: Tecknare. Familj: Flock,
föräldrar och systrar.
Favoritkulturspot i
Stockholm: Hemliga
trädgården! Bakgrund:
Har tecknat serier och barnböcker,
utbildad på Konstfack.

Konstfack och biografen Tellus i Midsommarkransen
och den kreativa miljö som det ska-

par ser Grenverket som positiv. Samtidigt hoppas de att liknande initiativ
skall tas runt hela Stockholm.
– Det borde finnas lokala, ickekommersiella ställen för kultur överallt. Vår förhoppning är att detta ska
spridas också till andra stadsdelar,
som ringar på vattnet, säger Matilda
Ruta.

NÄRHETEN TILL

ALEXANDRA SUNDQVIST

399:Lev rek ca 800:-

NEW BALANCE WALKING
Fantastiskt skön Walkingsko med bra dämpning och
komfort. Finns i herr och dam.

Dela upp ditt köp på 10 månader.
Helt utan ränta och avgifter!
Det enda du gör är att dela priset med 10. En cykel för 3000:kostar alltså bara 300:-/månad. Enkelt, eller hur?

redaktion@city.se

Järfälla IKEA Kungens kurva Geometrivägen
Sickla Sickla Handelsplats Täby Mio-huset Uppsala IKEA

Fler fantastiska reapriser på SPORTEX.SE
Gäller t.o.m 2010-08-29, dock längst så länge lagret räcker. Reservation för slutförsäljning. Priserna är maxpriser.

