
Ett handskrivet kärleksbrev
Vårdavdelning 65, Danderyds sjukhus

Konstfakta

  På vårdavdelning 65 utreder och behandlar man patienter med kirurgiska och urologiska 
sjukdomar, t.ex. njursten, inflammatoriska tarmsjukdomar och vissa typer av cancer.

Avdelningens konst har vi koncentrerat till de mest gemensamma och centrala delarna som 
entré, väntrum, dagrum och korridor, dvs. avdelningens hjärta. Konstnären Johan Thurfjell har 
i sin gestaltning arbetat med blästring på glas och fotografi. I anslutning har vi placerat verk av 
Eva Mossing Larsen.
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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 uppdrag bereds av en 
arbetsgrupp. Den kan bestå av representanter 
från personalgruppen, konstrådgivare, arkitekt 
och husets förvaltare samt en konstsakkunnig 
projektledare från kulturförvaltningen. 
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Johan Thurfjells verk “Vykortet” handlar 
om kraften i ett skrivet kärleksmeddelande. 
Det berättar en historia om kärlek och 
drömmar. Det handlar om en fiktiv person 
som har fått ett vykort från sin hjärtevän. 
Texten beskriver en naturskön plats och 
vännens förberedelser inför den framtida 
återföreningen. Den låter oss ana att det 
är en viss tid kvar innan återföreningen ska 
ske och denna tidsrymd skapar en förväntan 
hos mottagaren vilket manifesteras i det 
drömska landskapspanoramat i hisshallens 
glasvägg. 

Under de senaste tio åren har Johan Thurfjell 
arbetat nästan uteslutande med teman som 
förtröstan, sorg, saknad och minne. 

I  väntrum, dagrum och korridor finns konst 
av Eva Mossing Larsen. Hon arbetar med 
måleri, skulptur och grafik. Ofta med motiv 
från grekisk mytologi, för att i poetisk form 
skildra allmänmänskliga frågeställningar 
kring begär, förförelse, kärlek, förlust och 
sorg. Hennes måleri är besläktat med ryska 
ikoner, med avgränsade fält och ett fåtal 
valörer, och har en rå, skulptural karaktär 
genom valet av trä som underlag. 

Om konstnärerna
Johan Thurfjell (född 1970) är utbildad vid 
Konstfack och har ställt ut flitigt både i 
Sverige och utomlands. Tidigare offentliga 
uppdrag: Münchenbryggeriet i Stockholm 
och Vällingby centrum.

Eva Mossing Larsen (född 1956) är 
utbildad vid Kungliga Konsthögskolan 
och har ställt ut på ett antal gallerier och 
institutioner, däribland Thielska Galleriet, 
Konstakademien och Grafikens Hus.
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