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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 Norrtälje sjukhus. Med hjälp av kartan kan du enkelt bekanta dig 

med några av konstverken.

Konst på Norrtälje sjukhus
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1 ”Vattenpelare” av Torgny Larsson. 
Vattenskulptur i kopparplåt, 1996. 
Vid huvudentrén.

2  ”Vågrörelse” av Kicki Bergqvist Selder. 
Bearbetning av stengolv, 1995. 
I huvudentrén.

3 ” Kromosomer” av Åsa Herrgård. 
Två mobiler i vidje och tjärad 
märling, 1995. I huvudentrén.

4 ”Vi två” av Veikko Keränen. 
Aluminiumskulptur, 1995. I huvudentrén.
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Norrtälje sjukhus invigdes 1996. Här har konsten 

integrerats på ett bra sätt med den småskaliga arkitekturen. 

Arton konstnärer har haft uppdrag för bestämda platser 

med tyngdpunkt på mer allmänna delar som entréer, 

hisshallar och väntrum. De fasta utsmyckningarna har 

sedan kompletterats med konst inköpt från gallerier. 

Även Gamla lasarettet har fått ny konst i samband med 

renovering.

Framför sjukhuset är Torgny Larssons skulptur Vatten-

pelare (1) placerad. Symmetriskt uppställda lameller 

i kopparplåt bildar med sina vågiga kanter organiska 

volymer som sommartid översköljs av rinnande vatten. 

Den vågiga formen tas upp i bassängens konturer.

Inne i huvudentrén möter Kicki Bergqvist Selders 

bearbetning av golvet (2) i öländsk kalksten. Till mönster-

läggningen har hon använt normalslipad grå och röd sten 

och till omkringliggande ytor hyvlad sten i samma färger. 

Mönstret är en symbolisk vågrörelse. I taket hänger 

Åsa Herrgårds två mobiler (3) i vidje och tjärad märling. 

Hon har med sin gestaltning velat förmedla en känsla 

av livsbejakande kraft – två kromosomer fångade i en 

stillbild – en vision av en delning. I entrén fi nns också 

två skulpturer, Vi två av Veikko Keränen (4) och Ögat 

av Liss Eriksson (5).

I hisshallarna fi nns Gun Gordillos Arketyper (6), en 

gestaltning i metall och neon på plan 1, 2 och 3. Varje plan 

har fått sin egen ljusidentitet. I vissa av formerna ligger 

ljuset bakom metallen och bildar en ”aura” kring verket, 

i andra är neonrören monterade på framsidan och uttrycket 

blir ett annat.

I akutmottagningens väntrum fi nns Philip von Schantz 

Skärgårdsresa (7) i tre delar. 

5 ”Ögat” av Liss Eriksson. 
Bronsskulptur, 1996. 
I huvudentrén. Gåva från 
ETV Arkitektkontor AB.

6 ”Arketyper” av Gun Gordillo. 
Objekt i metaller och neon, 1995. 
I hisshallarna plan 1, 2 och 3.

7. ”Skärgårdsresa” av Philip 
von Schantz. Olja på duk samt 
två färglitografi er, 1995. I 
akutmottagningens väntrum.
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8. ”Fönsterskimmer” av Tania Alyhr. 
Textiltryck, 1997. I entréhallen, 
trappan, Gamla lasarettet.

9. ”Gyllene” av Tania Alyhr. 
Textiltryck, 1997. I entréhallen, 
trappan, Gamla lasarettet.

10. ”Hexagon” av Ulf Lorensson. 
Bronsrelief, 1997. I entréhallen, 
trappan, Gamla lasarettet.

11. ”Babels hus” av Britt Mari Malmborg. 
Miljögestaltning av gård; sex olikfärgade 
terrazzoskulpturer, labyrinter av sten-
plattor och klippta häckar. 
På östra gården, utomhus.

12. ”Treudd” av Sten Dunér. 
Miljögestaltning av gård; damm-
anläggning med naturstenar, grön-
område med gångstigar, stentrappa, 
stenpartier, rabatter, 1996. 
På västra gården, utomhus.

13. ”Roslagslandskap” av Eugen Krajcik. 
Två reliefer i corténplåt, 1996. 
Utomhus vid lastkajen och västra gården.

14. ”Portal” av Björn Erling Evensen. 
Skulptur i gjuten betong, 1996. 
Utomhus vid ån.
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I Gamla lasarettets trapphall hänger två textiltryck av Tania Alyhr, 

Fönsterskimmer (8) och Gyllene (9) samt en bronsrelief, Hexagon, (10) 

av Ulf Lorensson.

De två utomhusgårdarna med sina skyddade lägen har gestaltats av 

varsin konstnär, dels för att upplevas på plats men också för att kunna 

betraktas från omgivande byggnader. På Östra gården har Britt Mari 

Malmborg skapat en labyrint med irrgångar av stenplattor i gräset. 

Klippta häckar av vintergrön liguster bildar rum och i labyrintens 

centrum fi nns en rosenapel. Sex olikfärgade skulpturer står utplacerade 

som pjäser på en spelplan. Gestaltningen heter Babels hus (11).

Sten Dunér har på Västra gården velat skapa ”en fantasieggande 

fi gur, som bryter av mot den rektangulära gården” (12). Motivet är en 

treudd av natursten som vilar i en grund damm. Dammens botten är 

täckt av fi nkrossad svart granit som skapar en illusion av mystiskt djup. 

I gestaltningen ingår ett grönområde med gångstigar, en stentrappa, 

stenpartier och rabatter. Konstnären har inspirerats av så kallade 

”treuddar” från äldre och yngre järnålder.

Vid lastkajen intill fi nns två reliefer i corténplåt med tema 

Roslagslandskap (13) av Eugen Krajcik. Båda är starkt förenklade 

men ändå tydliga i sitt innehåll. Nere vid Norrtäljeån står Björn Erling 

Evensens Portal (14). Skulpturen är gjuten i ljus gotländsk betong som 

putsats och slipats och delvis förgyllts. Den är belyst underifrån. 
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