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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 Södersjukhuset. Med hjälp av kartan kan du enkelt bekanta dig 

med några av konstverken.
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1.  ”Body & Soul” av Fredrik Wretman. 
Skulpturer i patinerad brons, 2002.
Vid huvudentrén.

2. ”Svanbrunnen” av Tyra Lundgren. 
Relief i glaserat stengods, 1953. 
I huvudentrén.

3. ”Koloni 1–3” av Anders Kappel. 
Tre väggobjekt i graverad koppar-
plåt med fastskruvade brons- och 
kopparskulpturer, samt en brons-
skulptur på en pelare i hallen, 2000.
I huvudentrén.

4. ”Rörelsen börjar i stillheten. De är 
båda del av samma fl öde” av Anna 
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Sjukhuset invigdes offi ciellt i april 1944. Den vitputsade 

byggnaden präglades av funktionalismens tankar både 

in- och utvändigt. Under senare år, i samband med en 

genomgripande upprustning av såväl byggnader som 

infrastruktur, har sjukhuset fått många nya konstnärliga 

gestaltningar, bl a i den ombyggda huvudentrén. Framför 

sjukhuset fi nns Fredrik Wretmans skulpturer (1) i patinerad 

brons vid och i varsin damm.

Inne i entrén hittar vi en av sjukhusets äldre utsmyck-

ningar – en stengodsrelief från 1953 utförd av Tyra 

Lundgren (2). Väggytan till vänster upptas av Anders 

Kappels tre stora kopparplåtar med titeln Koloni 1–3 (3). 

För att fånga vädrets makter har konstnären låtit exponera 

plåtarna för väder och vind vilket resulterat i variationer 

i färger och mönster. En viktig del i gestaltningen är den 

levande blomman mitt i verket. Inte långt därifrån fi nns 

Anna Lerinders  kakelvägg uppbyggd av plattor (4), 

hantverksmässigt gjutna i gipsformar. Förebilden är den 

föränderliga havsytan, ibland ljus, ibland mörk, men ändå 

en sammanhållen form. 

På ljusgårdarna står Aleksandra Stratimirovics tre 

meter höga skulpturer i form av stiliserade träd (5). På 

dagen är trädens kronor vita med ett transparent grenverk. 

När mörkret faller aktiveras ljusprojektorer och ljus leds 

upp i skulpturerna och får dessa att lysa i olika färger. 

Inne i väntrummet på BDC hänger Roland Perssons 

fjärilar i metall (6). Fortsätter vi korridoren bort mot barn- 

och ungdomssjukvården och tar hiss A till plan 4 hittar vi 

Tre stolar av Dina Hviid (7), en av fl era gestaltningar som 

gjordes till hisshallarna när lokalerna renoverades 2000.

Lerinder. Byggkeramiska element, 
kakelplattor, i glaserat lergods, 2002. 
I huvudentrén.

5. ”Ljuspark” av Aleksandra 
Stratimirovic. Skulpturer i acrylglas 
och galvaniserad plåt, försedda 
med fi beroptik, 2002. På ljusgårdar 
innanför huvudentrén.

6. ”Fjärilsmoln V och VI” av Roland 
Persson. Objekt i metall, 2002. 
I väntrum, Bilddiagnostiskt Centrum, 
BDC, plan 0 och –1.

7. “Tre stolar” av Dina Hviid. Trä-
skulpturer, 2000. I hisshall, plan 4, hiss A.

Konst på Södersjukhuset
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8. ”Barnens lekplats” av Dan Wolgers. 
Galvaniserat stål och natursten, 2002. 
På lekplats utanför lekterapin.

9. ”Roma” av Matti Haupt. Skulptur i 
marmor, 1938. I korridor på väg mot 
hiss B.

10. ”Utsikt från Glasbruksgatan 25” 
av Mona Huss Walin. Oljemålning, 
1972. I korridor mot onkologen.

11. ”Imagine something else” av Jacob 
Dahlgren. Gestaltning av hisshall, 2000. 
Hiss D, plan 9.

12. ”Ränder och öppna strukturer” 
av Sunniva McAlinden. I väntrum och 
korridor, mottagningen på onkologen, 
plan 0.

13. ”Sken” av Eva Koch. Video-
projektion, 2003. I sjukhuskyrkan.

14. ”Sliding windows” av Matthias van 
Arkel. Oljemålningar på glas, 2002. 
I entrén, dialysen.
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I parken utanför lekterapin har Dan Wolgers gjort en kopia av lek-

platsen i dockskåpsstorlek (8), allt i galvaniserat stål. Inne igen blir 

nästa stopp Matti Haupts skulptur Roma (9) från 1938. Längre bort 

i korridoren hänger Mona Huss Walins stora målning med motiv 

från Söder (10). 

I hisshallen på plan 9, hiss D, ses del av Jacob Dahlgrens 

utsmyckning Imagine something else (11) där glaspartierna klätts 

med transparent vinylplast. 

Tillbaka på plan 0 och onkologmottagningens väntrum och 

korridor fi nns Sunniva McAlindens målningar och objekt med titeln 

Ränder och öppna strukturer (12). Grundfärgerna i gestaltningen är 

metalliska; imitationer av guld, silver, tenn och brons.

Sken av Eva Koch (13) är ett videokonstverk projicerat direkt 

på en av väggarna i sjukhuskyrkan. Verket visar en mycket långsam 

övergång mellan solen, jorden och månen. Konstnären har velat 

uppnå en irrationell ögonblicksupplevelse där man kan öppna sitt 

sinne för naturens storhet, för människan och för det obegripliga.

Vi avslutar vid Matthias van Arkels (14) gestaltning av entrén 

till dialysen. Målningarna har tillkommit genom att färg 

pressats mellan två ytor som sedan skjutits isär. Här 

har slumpen varit ett viktigt inslag i 

arbetsprocessen.
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