
    Konstprogrammet utgår från hur arkitekten och inredningsarkitekten i samråd 
med verksamheten löst lokalens utformning, färg- och materialval. Målet med kon-
sten är att ge en egen identitet till avdelningen samt bidra till en helhetsmiljö som 
ger kraft och energi till föräldrar och personal.

Glaskonst som bidrar med ljus och mjukhet
Neonatalavdelning 20, Danderyds sjukhus

”Minnen från Sörtjärn” av Fredrika Linder

Konstfakta



På neonatalavdelningen vårdas för tidigt födda eller sjuka nyfödda barn med särskilda behov. Ett antal 
familjerum finns på avdelningen där mamma och pappa kan bo under en kortare tid, nära eller tillsammans 
med sitt barn. Gestaltningen är koncentrerad till de allmänna ytorna, dvs. korridorerna runt mittkroppen. 
Med tanke på de relativt mörka lokalerna har konstnären valt att arbeta med ljus.

Utgångspunkt för Fredrika Linders utsmyckning ”Minnen från Sörtjärn” har varit avdelningens skogstapet 
och vårgröna färgsättning. I denna kontrastrika och färgstarka miljö har hon bidragit med lugn, mjukhet 
och poesi. I små naturfenomen med ljuset som bärande symbol har hon gestaltat hopp och förtröstan. Hon 
använder sig av blåsta former i klarglas, opalvitt och rosa toner, dels hängande från taket dels fästa på vägg 
och på glaspartier. I en nisch hänger en armatur i emaljvitt glas med droppande klarglas och tillhörande 
glaspöl. Hon har också arbetat med akrylskivor där hon använder glasdroppar, dioder och blåsta glas- 
bubblor. 

Glaskonstnär Fredrika Linder, född 1968, är utbildad vid Konstfack Keramik och Glas i Stockholm och vid 
Pilchuck Glasschool i USA. Hon har utfört utsmyckningar för bland andra Pfizers i Sollentuna, restaurang 
Gondolen i Stockholm och Centralsjukhuset i Karlstad.

www.sll.se/kultur

Konstnärlig rådgivare: Monica Nilsson
Mer information:
Torunn Skoglund, projektledare,
kulturförvaltningen 
Stockholms läns landsting
08–690 51 30 
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. 

”Minnen från Sörtjärn” av Fredrika Linder,  Friblåst glas, akryl och dioder


