Konstlinjen
En vandring bland konsten på USÖ

Region Örebro län En vandring bland konsten på USÖ

Båtformationer av Lillan Kullgren, i taket på Gallerian ©Lillan Kullgren/BUS 2015

Konsten har stor inverkan
på människan
För att skapa balans i tillvaron och stärka välbefinnandet bör vi vara tillfreds med vår
omgivning. Det är en av anledningarna till att konsten i alla tider haft stor inverkan på
oss människor. Konsten vi möter öppnar upp för tolkningar och ger oss upplevelser som
väcker tankar, känslor, drömmar och minnen. Uttrycket i konst och arkitektur kan på
så sätt minska stress och oro samt påverka upplevelsen av och tankarna kring att besöka
ett sjukhus.

Jan Olsson, sjukhusdirektör,
Universitetssjukhuset Örebro

Jag uppskattar därför alla de konstnärliga verk som finns på Universitetssjukhuset
Örebro. I entréer och väntrum, patient- och personalrum och till och med i källarplanets kulvertgångar finns vackra och intressanta konstverk att stanna inför, fundera över och samtala kring. Utmed Konstlinjen får du möjlighet att möta
ett urval av de fotografier, skulpturer och målningar som finns på vårt sjukhus.
Jan Olsson, sjukhusdirektör, Universitetssjukhuset Örebro

Omslagsbilden är tagen i Gallerian på Universitetssjukhuset Örebro. Du ser Lenny Clarhälls träskulptur föreställande ornitologen
Erik Rosenberg spejande upp mot himlen. I bakgrunden ser du en av spegelglasmålningarna Hjälmaren och Kvismarens våtmarker
av samma konstnär.
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Den här broschyren är en guidad konstrunda, där du får
se en del av den konst som finns på Universitetssjukhuset
Örebro (USÖ).
Region Örebro län har idag en konstsamling på cirka 15 000 verk. Grunden för detta lades under 1930talet då den kulturansvarige ministern Arthur Engberg
gjorde en utredning om konst i offentlig miljö. Hans
idé var att anslå några procent av byggkostnaderna till
utsmyckning i samband med offentlig nyproduktion.
Offentlig miljö skulle då få konstnärlig utsmyckning och

konstnärer få arbete. Landsting och kommuner tog till
sig förslaget och 1954 bildades en kommitté i dåvarande
Örebro läns landsting med uppdrag att köpa konst till
landstingets olika verksamheter.
Med åren har det blivit en samling som är mångsidig
och av god kvalitet. Samlingen består främst av så kallad
lös konst med grafik, måleri, textil, skulptur och konsthantverk.
Inköpen av lös konst görs i första hand från etablerade
gallerister i Örebro län, men inköp görs också från gallerister utanför vår region. Detta för att samlingen ska få en
så stor bredd som möjligt.
Konstnärliga gestaltningsuppdrag som görs i samband
med om-, till- och nybyggnation, så kallad byggnadsanknuten konst, genomförs ofta som projekt. Dessa projekt
börjar på ett tidigt stadium, redan i byggplaneringen.
Konsthandläggare, arkitekt, verksamhet och konstnär
har då möjlighet att gemensamt samlas kring hur lokalen/byggnaden ska utformas estetiskt.
I Konstlinjen ingår både måleri, fotografi, teckning och
skulptur. I de texter som finns med i broschyren har flera
konstnärer gjort egna reflektioner om sin konst.
För att hitta vägen till de olika konstverken som är representerade i broschyren följer du den röda linjen som
finns uppsatt som vägvisare på olika platser.
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Gallerian och M2 korridoren
Konstlinjen börjar i huvudentrén på USÖ och går vidare till M2 korridoren. Konsten återspeglar
där den tradition och kultur som finns i Örebro län. Detta gestaltningsuppdrag arbetade fyra
konstnärer med i samband med att huvudentrén byggdes 1992. Motiven är hämtade från Hjälmaren och Kvismarens våtmarker, bergsmanstraditionen och platser från bygden. I M2 korridoren
finns en stor väggmålning med natur och områden typiska från Örebrotrakten.

Båtformationer

Hjälmaren och Kvismarens våtmarker

av Lillan Kullgren
Skulpturerna, elva stycken, är utformade som båtar och
hänger i taket där de kan ses både från golvet och uppifrån balkongerna. De är målade i tempera, olja och akryl.
Två av bänkarna i Gallerian har också båtformat.
Träbåten Hjälmarsnipan är tillverkad av Lars Anderssson i Lunger på uppdrag av Lillan Kullgren.
Båten är en kopia av en Hjälmarsnipa specialbeställd för
att stå i Gallerian och inte avsedd att användas på sjön.

av Lenny Clarhäll
Med fotografier från Hjälmaren och Kvismarens våtmarker som grund skapade Lenny Clarhäll åtta spegelglasmålningar. Idag återstår sju stycken då ett slagits
sönder. Motiven är målade direkt på glaset. Vissa ytor är
bortetsade på baksidan av spegelglasen som då blir genomskinliga. Målningarna framhäver luftigheten och
glaskaraktären i Gallerian. Samtidigt utgör de infällda
båtformerna som finns i målningarna en koppling till
Hjälmarsnipan och Kullgrens Båtformationer i taket.
Till Lenny Clarhälls utsmyckning hör också en
träskulptur föreställande Erik Rosenberg. Han levde mellan 1902 och 1971 och var känd för sitt naturintresse. Erik var verksam i Örebro som ornitolog och författare samt som journalist på Nerikes
Allehanda. Han var också en känd radioröst i programmet
”Naturjournalen”.

Bergslagen
av Dan Lekberg
En vägg murad av sju ton tegel och slaggsten, inspirerad av Granbergsdals Hytta utanför Karlskoga. Slaggsten
är ett svårarbetat material, dels för att det är en väldigt
tung sten, dels för att den har en skör yta och spricker
lätt. Slaggsten var ett väl använt byggmaterial förr men
har blivit mer och mer sällsynt när andra mer lätthanterliga bergarter upptäckts. Den används numera mest
till smycken och kallas då bergslaggssten. Järnbeslagen på
väggen kallas konsolknutar och användes förr till husbyggen. Konsolknutar finns i olika varianter, dessa är kopior
av de som finns i Granbergsdals Hytta.

Båtformationer ©Lillan Kullgren/BUS 2015
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Hjälmaren och Kvismarens våtmarker
©Lenny Clarhäll/BUS 2015

Väggmålningen Natt–Dag–Natt ©Michael Söderlundh/BUS 2015

Natt–Dag–Natt
av Michael Söderlundh
Muralmålningen finns i M2 korridoren och är 16 meter
lång. Michael Söderlundh har använt sig av en gammal
teknik som heter ”al secco”. Metoden innebär att först
kalkas väggen och får torka, därefter blöts den upp med
vatten allteftersom den målas. Färgen som används är
pigment blandat med kalkvatten. Målningen görs en bit i
taget och eventuella misstag är mycket svåra att rätta till.
Konstverket skildrar platser och omgivningar i
Örebro län, samt människor i aktiviteter som är typiska
för olika tider på dygnet. I början av konstverket – sett
från M-husets hisshall – skymtar Kvarntorpshögen i bak-

grunden. Det är morgon, en brevbärare gör sin runda, en
flicka dricker te. I bildens mitt avbildas marmorbrottet i
Glanshammar. En adelsman med jaktfalk, en man som
jagar tid med hjälp av mobiltelefon mitt på dagen, då aktiviteten är som störst. Uppe på kullen pågår ett husbygge
som kanske ska gestalta Ladugårdsängen. Även djur finns
med i målningen. En skata bygger bo, myrorna strävar
med sin stack, en räv ser ut över marmorbrottet.
Mot kvällen rastar en gubbe sin hund, en flicka övar
saxofon. Det mörknar och ljusen tänds i fönstren, teveapparaterna sätts på. Det går mot natt.
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M-husets hisshall
Fortsätt genom M2 korridoren så kommer du till M-husets hisshall som är utsmyckad med lös
konst. Till höger i korridoren hänger Ulf Lernhammars tuschteckningar – Rena snurren II-III.
Här finns också en oljemålning av samma konstnär, inspirerad av en leksak från hans barndom.
I hisshallen finns en hel utställning med regionalt och nationellt kända fotografer med stor fotografisk räckvidd. De fångar ett ögonblick eller ett föremål, som iakttagaren får ta del av.
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Oljemålning

Vandring i Tartu

av Ulf Lernhammar
– Färger väcker ofta associationer och minnen hos mig,
i likhet med författaren Marcel Proust, som beskrev hur
smaken och doften av en madeleinekaka doppad i lindblomste, hos honom kunde uppväcka minnen från en tid
som flytt.
Formens ursprung – rutor – är hämtade från en leksak
jag hade som barn, ”pånyttsedd” när min son, då i sexårsåldern, kom hem med den från mina föräldrar. Här dök
genast minnen upp om hur jag som barn hade en hemlig
värld i mina lekar.

av Lars Mellberg
– Våren 1998 vistades jag i Tartu, Estland, under tre
veckor med min vän, läraren Göte Ask. Han var bosatt
där och fotograferade mer eller mindre systematiskt hela
trähusbeståndet i Tartu. En kulturgärning som han sedan
överlämnade till Museet i Tartu.
Jag hade med mig en äldre storformatskamera från
1910-talet med negativformatet 9x12 som jag fotograferade med. Att fotografera med denna gamla kamera
(Glunz 17) måste utföras med stativ och det tog lite tid.
Oftast blev det två promenader per fotograferingsdag och
totalt kom jag hem med 125 exponeringar. När jag sedan
började kopiera upp materialet bestämde jag mig för att
kopiera lite ”gammaldags” och använde mig av bruntonare och fiberpapper. Bruntonaren har förutom tonen
också fördelen att ge fotografierna bättre beständighet.
Mina bilder från Tartu kom till mycket i stunden,
många gånger medan Göte berättade om stadens historia
och umbäranden från trettiotalet. En stad med mycket
patina som nu moderniseras till anonymitet.

Oljemålning ©Ulf Lernhammar

Vandring i Tartu ©Lars Mellberg

Galata och Leros ser du till vänster på bilden ©Ullabritt Jonsson

# 3206, 88 är de två tavlorna du ser till höger ©Dawid

# 3206, 88

Leros

av Dawid (Björn Dawidsson)
Dawid är fotografen med poetiska ögon. Hans arbete är
beskrivande, nyskapande och starkt personligt. Han utforskar det fotografiska materialets möjligheter och lyfter
fram något utöver det som vi vanligtvis kallar fotografi.
I hans bilder är ytor och skuggspel ett återkommande
tema.

av Ullabritt Jonsson
– Det är sen kväll och helt stilla, månklart. Musik strömmar ut från en anläggning på restaurangen intill, folk sorlar. Tillsammans med min familj sitter jag vid ett bord på
stranden och äter. Plötsligt tystnar musiken, lamporna på
restaurangen slocknar och människorna försvinner från
stranden. Sorlet upphör. Det blir stilla. Ett lätt vattenrassel mot strandgruset, inget stör friden, man håller andan.
Det är magiskt. Ett annat sätt att vara tillsammans infinner sig, sida vid sida och långt bort.
Tillbakablick av fotografiet där friden och magin fångades gör att känslan sitter kvar genom livet.

Galata
av Ullabritt Jonsson
– Det är en kväll i december och stolarna väntar på sommargästerna och värmen. Många stolar är söndersuttna
av gäster som använt dem flitigt. Kaféstolarna är vända
mot vattnet så man kan vila blicken mot havet. Både det
inre och yttre samtalet finns i stillheten.
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OS-Stadion i München

Smeden Kalle Svensson

av Johanna Schartau
– Jag fotograferar rumsliga miljöer och arkitektur i flera
meningar; det dokumentära men också arkitektur som
modell, idé eller dröm. Denna bild är dokumentär, även
om den är lite skruvad i färgerna och hårda kontraster.
Jag tycker om formen; det välvda mjuka taket, de hårda
strålkastarna hängande i taket, bassängen som är som en
romb i bilden. Man kan se att någon är på väg eller precis har hoppat i vattnet, ringarna på vattnet sprider sig.
Några människor sitter vid bassängkanten och dinglar
med fötterna i vattnet, kanske tvekar de att hoppa i. En
simhall har en speciell känsla, de flesta av oss har lärt sig
att simma i en sådan. Jag minns klordoften, det är ofta en
känsla av både glädje och en otäck känsla att stiga ner i
det kalla vattnet.
Detta är inte längre en tävlingshall för OS, säkert för
andra tävlingar men inte just vid detta tillfälle när jag var
där. Självklart går det inte att undvika att tänka på vad
som hände OS 1972, det kända gisslandramat i München, då 11 israeliska idrottsmän mördades på sitt hotell
under OS-spelen. Gärningsmännen var från gruppen
Svarta september.

av Sune Jonsson
En del av Sunes fotografier är dokumentation från hans
hembygd i Västerbotten.
Fotografiet på smeden Kalle Svensson i sin smedja i Nyåker 1957 publicerades för första gången i Sune Jonssons
debutbok ”Byn med det blå huset” från 1959. Smeden
var då en efterfrågad yrkesman. Han gjorde doningar för
skogskörslor och konstruerade tillsammans med fabrikör
Hilding Ohlsson i Lycksele den första lastbilstippen.

OS-Stadion i München
©Johanna Schartau/BUS 2015
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Flicka med korgen 1955
av Georg Oddner
I den här bilden möter vi ett livsöde som många av oss
inte känner till. En liten flicka som säljer frukt på en
marknad i staden Pisac i Peru. Staden ligger i Anderna
4 000 meter över havet.
Hon sitter där med värdighet och uttrycker ett barns
stolthet över att få hjälpa till. Hon är en mycket ung försäljare som tar stort ansvar för sin uppgift. Med bilden
berättar Georg Oddner en historia som man lätt blir
fångad av. Det är en varmhjärtat bild som uttrycker kärlek till medmänniskan.

Smeden Kalle Svensson
©Sune Jonsson/BUS 2015

Flicka med korgen 1955
©Georg Oddner

Skulpturgatan

Skulpturgatan
Skulpturgatan ligger en trappa ned under M2 korridoren. Gå tillbaka till Gallerian och följ "Invändig väg till övriga sjukhuset" genom att ta hissen eller trappan ner till källarvåningen – kulverten.
Nedanför finns en damm med ett vattenfall, den utformades av arkitektfirman Brinks som ritade
huvudentrén 1992. Till höger om dammen finns Skulpturgatan. Det är en glasad gång med utsikt mot
en innergård. På Skulpturgatan står podier med skulpturer i olika material som betong, brons, sten
och keramik.
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Emerald

Gående man

av Erna Aaltonen
Den finländska skulptören Erna Aaltonen strävar efter
enkelhet och elegans i sina handbyggda keramiska skulpturer. Hon vill skapa harmonisk och vacker keramik där
struktur, färgval och öppningar samspelar.

av Thomas Qvarsebo
Han har porträtterat en rad kända svenskar. Nils Ferlin
på Stortorget i Karlstad och Greta Garbo i Filmstaden
Solna. Här har Thomas Qvarsebo arbetat i bronsplåt som
han fogat samman till en mansgestalt. De kantiga formerna med vassa kanter ger ett maskulint uttryck.

Once upon a time there was an
ocean, now it´s just a mountain
range
av Kennet Williamsson
Den svarta böljande skulpturen, med de mjuka hörnen
och vecken för tanken till havets vågor som har slipat berg
och stenar i århundraden.

av Torsten Molander
– Skulpturen är i brons. Tanken är att det ska likna en
havsblomma där stenarna har fått sin ådring genom de
mörkröda linjerna som finns i bronsen. Sockeln är polerad diabas som blomman speglas i.

Armfoting

Tvillingtorn

av Anna Wennström Molander
– Jag har under en period arbetat med sten, framförallt
marmor. Det är ett material som ger mig associationer till
något uråldrigt som olika fossila former.

av Anna Wennström Molander
– En skulptur i en serie om sex små bronsskulpturer, skulpturer man kan tänkas göra vid stranden.
Vad kan man se stranden som? En tankelek, som metafor för ett tillstånd mellan två motsatser. Ett föränderligt
område, plats för lek, skapande, vila eller ”bara” få finnas
där. Ett område där vi kan betrakta stora ytterligheter, en
existensremsa, ett ingemansland.

Heliga Kakukylla
av Kajsa Mattas
Skulpturen är i betong och är en bild av det kvinnliga
helgonent Kakukylla som man i äldre tider tillkallade
när man besvärades av råttor. I den kyrkliga bildvärden
skildras oftast helgonet sittandes spinnande framför en
vävstol omringad av plågande möss och råttor. Här har
Kajsa Mattas skildrat helgonet stående med huvudet
vänd upp mot himlen och med möss klättrandes uppför
hennes dräkt.

Emerald ©Erna Aaltonen
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Stenblomma II

De beundransvärda
av Osa Scherdin
Bronsskulptur som kan ses som två kroppar som möts och
med en tredje kropp som omringar dem.

Heliga Kakukylla
©Kajsa Mattas

Gående man
©Thomas Qvarsebo/BUS 2015

Detaljbild från en skulptur som ingår i Trollskott ©Bitte Alling Ode/BUS 2015

Kulverten
Från Skulpturgatan till vänster om dammen mot entré A, B, E, L fortsätter den underjordiska
förbindelsen. Där är delar av kulverten utsmyckad med skulpturer i keramik av Bitte Alling Ode.
Det är en berättelse om hur onda ryggar behöver vård, både ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Trollskott
av Bitte Alling Ode
Bitte skulle lyfta en 40 kilos säck men den fick henne på
knä. Hon hade fått diskbråck. Den händelsen och följderna av detta gjorde att Trollskott kom till. Framförallt
är det en skildring om den skadade gruvarbetaren Håkan.
De båda träffades som patienter på ortopeden.
Bitte Alling Ode knyter samman Håkans öde med

människor ur det förgångna, sjukvårdspersonal, patienter och den byråkrati som man stöter på vid arbetsskador.
Hon uttrycker föremål och händelser i keramikskulpturer tillsammans med text av författaren Staffan Ekegren.
Skulpturerna gestaltar fysiska och psykiska känslor, historia
och verklighet.
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Blåbär och Mjölk ©Karin Ward/BUS 2015

Hiss B2
Gå genom kulverten mot entré E, L. Mittemot hiss B2 finns konstverket Blåbär och Mjölk som är en
trärelief av Karin Ward. Hon har gestaltat en blomsteräng med blåklockor, prästkragar, smultron
och många andra växter. Reliefen är skuren och karvad ur kvistfritt trä och målad med stark och
härdig oljefärg. Känslan att vara på en doftande sommaräng med surrande bin infinner sig. Just
de ögonblicken som i all enkelhet är så njutbara och som gör livet så värdefullt vill Karin förmedla
till oss. Tanken är att glömma det svåra en stund. Att uppleva lycka på en blomstrande sommaräng
och inta en tallrik med blåbär och mjölk. Här bjuder Karin Ward oss på sin medicin mot vardagens
stress och jäkt. Med sommarglädje vill hon ge oss styrka genom arbetets vardag.
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L-Huset
För att komma till L-entrén från hiss B2 tar du vänster i kulvertgången bakom hissarna. Följ Johan
Ledungs skyltar för Konstlinjen ner till hiss L1, där följer du skylten "Trappor mot entré L" för att
komma upp till entréplanet. Där finns två korridorer som är ett utsmyckningsprojekt i samband
med ombyggnationen av L-huset i slutet av 1990-talet.
I korridor L1 och korridor L2 har konsten naturen som förespråkare. Naturen med dess mjuka
former ses som ett komplement till den raka och sterila sjukhusmiljön. Här blandas olika tekniker,
ändå är det landskap som återges på olika sätt. I flera av verken gestaltas både den fysiska och
psykiska känslan på ett personligt sätt med penseldragen.

Korridor, hiss L1
Holgers gris med sol i
magen, Svensktoppssommar,
Fjärilsprinsessan,
I skogskanten, Blåregn, Emellan
av Margareta Lindman
– Min avsikt var att göra någon form av landskap/världar.
Att ta in lite mossa och tid som motvikt till den teknologiska sjukhusmiljön. Jag ser målningarna som en form av
dikter i olja på pannå.

I skogskanten

Blåregn

Holgers gris med sol i magen

Emellan ©Margareta Lindman

Jag letade efter blått
av Lennart Gybrant
– I mitt arbete med bilden rörde det sig om två parallella
riktningar. Dels ett faktiskt sökande efter blått, ett försök
att integrera den för mig svårfångade och svårhanterliga
blå färgen i arbetsprocessen. Dels ett arbete med att klistra och limma pappersbitar (målningstekniken är olja på
papper). Jag ville ha ett högt rektangulärt format i den
trånga korridoren. Ett format som ställde sig på tvären,
som inte följde och underströk korridorens form, utan
som bröt den. Jag jobbade alltså inte med en färdig idé,
utan arbetade mig fram intuitivt från att bestämma format till färdigt resultat.

Jag letade efter blått ©Lennart Gybrant
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Korridor, hiss L2

Hisshallen L2

Buskage

I gröna havet

av Kerstin Jofjell
– Efter att ha fått uppdraget var den första ögonblicks
tanken, då jag gick genom korridoren, ”Här behöver
människor ett buskage”. Resten var att praktiskt utforma
det. Ibland kommer idéerna så enkelt och snabbt. Men
det finns naturligtvis mycket mer bakom det hela. Jag har
ett nära och stundom mycket intensivt förhållande till
naturen och dess platser. Det mesta av mitt arbete har
just denna relation som källa. Att se och lyssna och ta
vara på den symbolik som finns där, se densamma hos
människan, omvandla den i arbetet och i vardagen till
fungerande enkel klarhet. De impulser som jag får, har
ofta den egenskapen att de inte behöver någon förklaring egentligen. De finns där och har det innehåll de
har, på samma vis som till exempel en plats i naturen.

av Karin Ward
– Under sex år bodde jag i Egypten. Mina upplevelser
därifrån har satt spår i mina bilder som jag arbetar med
här i Sverige.
Jag älskar deras öken, Nilen, palmerna, musiken, hettan, kontrasterna, det fula, det vackra, folket och trafiken.
Och det gröna Röda Havet.
Över allt står palmträden som en rad väktare i horisonten.
Tillbaka i Stockholm hittade jag den gröna koppar
plåten. När de gamla koppartaken byts ut på Strandvägens palats eller Stadshuset liksom Nationalmuseum och
Skogskyrkogården köper jag den gamla, naturligt ärgade
kopparplåten av plåtslagarna som byter takplåt.
Vissa av dessa gröna plåtar påminner mig om upplevelser jag haft i Egypten. Som i denna bild där jag snorklar
omkring i det gröna Röda Havet.
I min bildvärld heter havet ”Det gröna havet”.

Buskage ©Kerstin Jofjell/BUS 2015
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I gröna havet ©Karin Ward/BUS 2015

L-Entré
Huvudfotingar
av Karin Johansson
Huvudfotingar är en glad och rolig temperamålning.
Den välkomnar sina besökare till L-huset på ett varmt sätt.
Bakgrunden består av cirklar i himmelskt blått mot vilken lekande figurer, utskurna i björkfaner, är applicerade
emot. Figurerna föreställer barn och vuxna ritade som
streckgubbar. Karin har hämtat sin inspiration från sin
dotter. Målningen möter patienterna som ett första intryck när de besöker vården i L-huset.

Detaljbild från Huvudfotingar ©Karin Johansson/BUS 2015

Konsten i Region Örebro län
Konstverksamheten i Region Örebro län arbetar med att köpa in konstverk, registrera, rama, hänga, inventera och vårda
konsten. Detta för att göra miljöerna så trevliga som möjligt för dem som vistas i regionorganisationens olika lokaler.
Målet är att konstverken når ut till människor med varierande bakgrund, smak, värderingar och livssituationer. Tanken
är också att miljöerna ska upplevas bemötande, ge ökad trivsel, samt att människor ska få ta del av den samtida konsten.
Den här broschyren är gjord för att betraktaren ska få veta mer om konsten på USÖ och få ett möte med de tankar
som konstnären har kring sina verk.
Vill du få mer information om konsten i Region Örebro län, tag gärna kontakt med konsthandläggaren. Där kan du
också få information om och boka en guidad visning av Konstlinjen, telefon 019-602 71 64.
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