
    Karin Ögrens utsmyckning Orions Bälte består av sju målningar placerade i entrén 
och i den långa korridoren. Temat är rymden med sina stjärnor, planeter och galaxer 
med fantasieggande namn som Andromeda, Corona Borealis, Hydra och vår egen 
Vintergata. Två av målningarna går i en färgskala från engelskt rött till violett och 
tar upp den cirkulära formen från dörrarnas fönster. De övriga fem är färgrymder 
med glittrande anhopningar av stjärnor och galaxer i en skala från rött till mörkt 
gröna eller djupt blå. 

Orions Bälte och Sjusovare
Kvinnoklinikens operationsavdelning Danderyds sjukhus

”Orions Bälte” av Karin Ögrens

Konstfakta



Karin Ögren, född 1956, bor och arbetar i Sparreholm i Sörmland och är utbildad vid Kungliga Konsthög-
skolan i Stockholm. Hon har tidigare utfört utsmyckningar för bland annat Rymdingenjörsutbildningen i 
Kiruna och för landstingen i Uppsala och Stockholms län. Hennes arbeten finns representerade på National-
museum och Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum m.fl . 

Sjusovare är titeln på Cecilia Aaros utsmyckning av tre dörrar samt ett fönster i en dörr till ett 
diktamensrum. Hennes mönster är ursprungligen inspirerat av korallstrukturer och bladnerver. De är från 
början målade i akvarell och sedan bearbetade i datorn där hon har laborerat med mönster, färg, bakgrund 
och skala. Efter att de skrivits ut på transparent film har de laminerats mellan glas.
 
Cecilia Aaro, född 1963, bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad på Konsthögskolan i Umeå, har 
deltagit i ett flertal utställningar och finns representerad vid Statens Konstråd, kommuner och lansting och 
på Magic and Movie Hall of Fame i Las Vegas, USA.

Anna Kåks, född 1966 keramiska alfabet hänger i personalkorridoren. Anna Kåks bor och arbetar i Dalarna 
och är utbildad på Konstfack. Hon har deltagit i ett flertal utställningar och utfört utsmyckningar för 
Vårdhögskolan i Borås, Kulturhuset i Haninge m.fl.

www.sll.se/kultur

Konstnärlig rådgivare: Åsa Hällgren Lif 
Mer information:
Torunn Skoglund, projektledare,
kulturförvaltningen 
Stockholms läns landsting, 
08–690 5130, 
torunn.skoglund@kun.sll.se
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    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 uppdrag 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. 

”Sjusovare” av Cecilia Aaro                                           ”Mitt keramiska alfabet” av Anna Kåks


