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KonstfacKstudenten Linda 
Shamma Östrand (f. 1979) vann nyligen 
tävlingen ”Rondell 2009”, utlyst av 
Stockholms Stad och fastighetsbola-
gen kring Telefonplan och öppen för 
alla Konstfacks elever. Av ett tjugotal 
bidrag valdes Shamma Östrands 
hybrid av en älg och en kamel. Den 
står nu i rondellen, korsningen Mikro-
fonvägen/Tellusvägen, vid Telefon-
plan. Shamma Östrand är masterstu-
dent som går näst sista året. 

– Min främsta ambition är att jobba 
med forskning i konstnärliga metoder. 
Men att göra offentliga konstverk är 
lika intressant, så det kommer jag 
också att syssla med. I bästa fall går 
det att kombinera, säger Shamma 
Östrand. 
Efterlyste juryn en rondellälg?

– Nej. Vi fick helt fria händer. Mitt 
förslag var denna hybrid eftersom 
den står för möten mellan kulturer 
vilket jag tycker är representativt 
för området. Själva formen hade jag 
redan tagit fram före tävlingen i sam-
band med ett konstverk som heter 
”Culture Tourism”. Jag undersökte 
souvenirkultur och tog fram symbolen 
av en älg och en kamel i form av ett 
smycke som idag säljs på Liljevalchs.
Du har både svensk och palestinsk 
bakgrund. Har det präglat motivet?

– Absolut. Det är vad konstverket 
grundar sig på. Hybriditeten av min 
etniska identitet. Det är ett tema jag 
jobbar med på olika sätt. Men i det 
här sammanhanget har jag inte lyft 
fram det utan här handlar det mer om 
något som kan representera området. 
Är älgkamelen i autentisk storlek?

– Markhöjden är mellan 2,20–2,30 
vilket är densamma för kamel och 
älg. Djuren möts i markhöjden utan 
att vara släkt med varandra. 
I vilka material är den gjord?

– Kärnan är frigolit. Sen har vi 
plastat in den i stark båtplast, plastfi-
ber som används till motorbåtar, och 
ovanpå det har jag målat. 

cyril Hellman

musiK Linda Shamma ÖStrand 
har Skapat en modern Skvader

”Kamelälgen 
står för möten 
mellan  kulturer”     

nacKa KonstHall, Dieselverksta-
den, visar fram till 28 juni utställ-
ningen ”Av kärlek – en fotoutställning 
om svensk hiphop 1989-94”. 

Fotografen Camilla Cherrys bilder 
tar oss tillbaka till en tid då hiphop-
musik i USA nått sin peak, samtidigt 
som hiphop i Sverige fortfarande var 
en subkultur. Ungdomar kunde resa 
långväga på Stockholms tunnelbana, 
bussar och pendeltåg för att ta sig till 

en ungdomsgård där ryktet sa att det 
skulle spelas hiphop. Svenska ”hiphop-
boomen” låg fem år framåt i tiden. 

Att vara hiphoppare var i början 
av 90-talet något av ett hemligt 
sällskap med sina egna koder, språk, 
mötesplatser och klädaffärer. Camilla 
Cherrys bilder visar att för många av 
ungdomarna skulle det löna sig att 
vara flitigt kreativa.

cyril Hellman
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