
    Natur är den gemensamma nämnaren för den konstnärliga gestaltningen med 
verk av landskapsmålaren Björn Wessman och naturfotografen Claes Grundsten. 
Bilderna köptes in under våren 2009 när verksamheten flyttade in i nyrenoverade 
lokaler.

Claes Grundsten (f. 1949) har alltid varit intresserad av naturen och är utbildad naturgeograf och 
biolog. Han har bland annat arbetat med nationalparker på Naturvårdsverket i många år. Sedan 
1993 är han frilansfotograf och har genom åren producerat ett tjugotal böcker där han själv står 
för text och bild. Några av hans mer kända titlar är Vandra Kungsleden, Äventyrets stigar – världens 
bästa trekking och Dag Hammarskjölds fjällvärld. 
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Björn Wessman (f. 1949) gick ut Konstakad-
emien i Stockholm 1981. Epitetet lands-
kapsmålare har följt honom genom åren då 
han arbetat med landskapet och naturen som 
ständigt återkommande motiv. Hans intresse för 
naturen startade tidigt och det är det ödsliga 
och obefolkade landskapet han skildrar. Han 
har ställt ut på gallerier i Sverige, Danmark och 
Frankrike.

Det stora fotografiet i manöverrummet är taget 
vid Lake Bogori i Kenya. Här arbetar personal i 
ett rum utan dagsljus och bilden blir deras utsikt 
genom ett tänkt fönster. Vid ingången till rum-
met hänger ett mindre foto tillsammans med 
Björn Wessmans målning och bildar en slags för-
trupp till den stora bilden. Personalen har valt 
färger på stolarna som stämmer med bilderna.
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Konstnärlig rådgivare: Monica Nilsson 
Mer information: Torunn Skoglund, projektledare, 
kulturförvaltningen, 08–690 51 30, 
torunn.skoglund@kultur.sll.se

    När Stockholms läns landsting bygger 
om eller bygger nytt avsätts en del av 
bygginvesteringen till konstnärlig gestaltning. 
Hur resurserna fördelas, till vad, och vilka 
konstnärer som får uppdraget bereds av en 
arbetsgrupp. Den kan bestå av representanter 
från personalgruppen, konstrådgivare, arkitekt, 
husets förvaltare samt förtroendevalda 
från konstnämnden, dvs. allmänhetens 
representanter, samt en konstsakkunnig 
projektledare från kulturförvaltningen. 

”Skogsskäret” av Claes Grundsten

”Förebild nr 20” av Björn Wessman


