Från Svalöv till Marbella – och tillbaka igen!
Hur det gick till när Svalöv fick en hel skulpturpark
John-Ove Hansson var lantbrukare på Munkatorp utanför Svalöv i 40 år. Han startade också och
drev ett galleri i Marbella, Spanien, i cirka 20 år. Numera tillbringar han större delen av året i
Spanien men om sommaren återvänder han till Skåne. Då brukar han återvända till Svalöv för att
besöka minneslunden, där hustrun och dottern vilar.
John-Ove har inga nära släktingar kvar i livet men han har starka band till de ställen där han har
bott. Därför ville han ge något till de två platser som har betytt mest för honom: Svalöv och
Marbella. Till Marbella skänker han en skulptur skapad av vännen och konstnären Robert
Harding, som bor uppe i bergen i Sierra Nevada. Till Svalöv skänker han elva verk av samme
konstnär, med placering kring Svalövssjön. Sjön ligger mittemot kyrkan och minneslunden som
John-Ove brukar besöka.
I början av september anlände skulpturerna till Svalöv och Harding och Hansson arbetade
intensivt för att hitta den bästa placeringen för varje verk. De hann också med att träffa många av
de barn som går i skolorna i närheten av Svalövssjön och nu har skulpturparken på sin skolväg.
Det var första gången Robert Harding besökte södra Sverige; tidigare har han arbetat med
Ishotellet i Jukkasjärvi, bland annat. Han finns också representerad i Spanien, Argentina,
Tyskland, Estland och Korea.
De första kontakterna med Svalövs kommun togs i mitten av juni och i september var
skulpturerna på plats utmed promenaden kring Svalövssjön. Skulpturparken knyter an till de
starka kopplingarna mellan kultur, odling och natur som finns i Svalövsbygden.
För mer information, kontakta:
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