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1. ”Vid sjukhusets grindar” av Edvin 
Öhrström. Skulptur i röd granit, 1945. 
Vid huvudentrén.

2. ”Land och stad II” av Eberhard Höll. 
Skulptur i stål och brons, 2000. 
Vid huvudentrén.

3. ”Tittut” av Mats Olofgörs. 
Gestaltning i form av avskärmning och 
ljuslåda, 2004. I huvudentrén.

4. ”Molekylär samverkan på längden” 
av Willy Gordon. Vattenskulptur i brons, 
2000. Utomhusgård vid aulan.

5. ”På axlarna” av Lena Kriström. 
Skulptur i granit, 1995. Vid entrén till 
Eugeniahemmet, byggnad T3.

6. ”Återkomst” av Kicki Stenström. 
Stensättning med tillhörande bänk, 
2002. Utanför obduktionsbyggnad T9.

7. ”Dephot” av Claes Hake. 
Granitskulptur, 2004. 
Framför byggnad L4.

8. ”Den lilla människan” 
av Rune Rydelius. 
Bearbetad tegelfasad 
och skulpturer i rostfritt 
stål/brons/koppar, vissa bemålade 
eller guldförgyllda, 1997. 
På fasaden Thorax, byggnad N.
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Sjukhusets ursprungliga byggnader ritades av arkitekt 

Carl Westman och invigdes 1940. De äldsta konstnärliga 

utsmyckningarna är från den tiden som t ex Edvin 

Öhrströms Vid sjukhusets grindar (1) från 1945. Det är 

en friskulptur i röd granit placerad framför huvudentrén. 

På ena sidan skildras besökare och patienter, på den 

andra sidan en scen med den barmhärtige samariten. 

Femtiofem år senare kom Eberhard Hölls stålskulptur 

Land och stad II (2) på plats till vänster om entrén.

 Ett senkommet tillägg i entréhallen är Mats Olofgörs 

avskärmning mellan kafeteria och entrédörr samt en 

mindre relief som pendang (3). Konstnären valde att 

inte föra in nya färger i den redan intensiva miljön och 

arbetade därför med detta ljusspel i vitt.

Fortsätter vi förbi Prins Eugéns stora väggmålning 

ser vi på en av sidogårdarna Willy Gordons skulptur 

från 1970. Konstverkets titel är Molekylär samverkan 

på längden (4) och har anknytning till den medicinska 

forskningen. Framför Eugeniahemmet står Lena 

Kriströms skulptur På axlarna (5).  

I parken intill byggnaden för avsked och obduktion 

har Kicki Stenström utfört Återkomst (6), en stensättning 

med tillhörande bänk i kolmårdsmarmor. Stenytan har 

formen av en spiral där en åtta, oändlighetstecknet, 

framträder. 

 Ett nytt verk är Claes Hakes skulptur Dephot (7) 

framför hus L4. Den är utförd i röd vångagranit och 

utstrålar kraft och tyngd där den reser sig åtta meter 

upp i luften.

När Thoraxklinikerna byggdes placerades Rune 

Rydelius skulpterade fi gurer med samlingsnamnet Den 

lilla människan (8) på fasaden.

Att smycka offentliga byggnader med konst har en lång tradition i Sverige. Stockholms läns landsting 

vill i sina lokaler skapa miljöer som är stimulerande att vistas i och som förmedlar en känsla av omtanke 

– för både patienter, personal och besökare. I dag ger omkring 80 000 konstverk i olika material och tekniker 

färg, form och liv åt våra vårdmiljöer, bland annat på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Med hjälp 

av kartan kan du enkelt bekanta dig med några av konstverken.

Konst på Karolinska 
Universitetssjukhuset Solna



9.”Färgförfl yttning” av Susann Brännström. 
Väggmålning, 1997. I förbindelsegång 
Thorax, byggnad N.

10. ”Vattenkast” av Magnus Persson. Skulptur 
i brons, 1998. På gård vid Thorax, byggnad N.

11. ”Spiralformer i naturen I–V” av Marianne 
Jonsson. Betongreliefer och neonslinga, 2001. 
I trapphuset, Gustaf V:s forskningsinstitut, 
byggnad M1.

12. ”En dröm” av Pye Engström. Skulptur-
grupp i granit med detalj i transperent 
akryl, 1994. På uteplatsen vid östra ingången, 
byggnad L7.

13. Murad tegelvägg av Gunilla Bandolin. 
1993. I entréhallen, byggnad L7.

14. ”Från ordning till kaos” av Gösta Wessel. 
Golvutsmyckning i terrazzomosaik, 1993. 
I entréhallen, byggnad L7.

15. ”Japansk stenträdgård” av Björn 
Krestesen. Utsmyckning av gård, 1996. 
Vid byggnad L2, plan U1.

16. ”Hjulet” av Harry Modin. Skulptur 
i granit, 1987. I rondell vid byggnad L2.
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Inne i entrén till Thoraxkliniken ses Susann Brännströms väggmålning 

Färgförfl yttning (9). Konstnären berättar att hon med hjälp av enkla 

former och klara färger velat ta vara på det vackra ljuset och den goda 

arkitekturen och ge besökaren en positiv upplevelse av platsen. På 

gården intill står Magnus Perssons skulptur Vattenkast (10).

Marianne Jonsson har utfört Spiralformer i naturen (11) till entré 

och trapphus i Gustaf V:s forskningsinstitut. En neonslinga som 

följer trappans form och ett antal reliefer i vit och svart betong ingår 

i gestaltningen.

I början av 1990-talet uppfördes byggnad L7. Utomhus har 

Pye Engström skapat en skulpturgrupp (12) huggen i granit. De tre 

fi gurerna har alla en spolformad, sluten form. Inne i entréhallen 

möter Gunilla Bandolins murade vägg (13), uppbyggd av gammalt 

och sekunda tegel. På golvet framför fi nns Gösta 

Wessels bilder i terrazzoteknik (14). 

Björn Krestesen har hittat inspiration 

till sin japanska stenträdgård (15) 

under sina resor till Japan och besök 

i zenbuddistiska stenträdgårdar 

från 600-talet. En fl od av vit 

marmorkross rinner genom ett 

förstenat tidlöst landskap.

Slutligen Harry Modins 

granitskulptur Hjulet (16), 

placerad mitt i en rondell. 13
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