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SEBASTIAN JOHANS 

Ingång 100/101
Ett sjukhus är i första hand ett funktionellt 
rum som är avsett för patienter, personal 
och anhöriga besökare.
 Men ett sjukhus är också en del av det 
offentliga rummet, en plats där alla äger till
träde, en av de gemensamma ytor som ska
par ett ”vi” i vårt samhälle. Vården ska inte 
bara beakta människan som en kroppslig 
maskin, utan också som en kulturell – tänk
ande och kännande – samhällsvarelse.
 Den offentliga konsten på ett sjukhus 
ställs mot stora och specifika krav. Kon
sten måste fungera med verksamheten. 
Säkerhetsregler, hållbarhet och andra 
tekniska aspekter är alltid viktiga när det 
gäller konst i offentligheten, kanske i syn
nerhet på ett sjukhus. De verk som har 
köpts in eller skapats speciellt för rummen 
måste dessutom tåla att möta den mycket 
breda publik som är sjukhusets målgrupp. 
 Och samtidigt måste den konstnärliga 
gestaltningen vara självständig och av till
räckligt hög kvalitet för att motivera sin när
varo. Konsten i det gemensamma är inte 
bara ett smycke, utan ett tillägg som på en 
och samma gång ska berika och pröva sin 
betraktare. Konsten ska också skapa och 
förstärka det aktuella rummets identitet.
 Den konstnärliga gestaltningen av Akade
miska sjukhusets ingång 100/101 är resulta
tet av en lång process. Konsten har varit en 
faktor ända sedan den nya byggnaden pro
jekterades, och det både syns och känns. 
Den konst som besökaren möter befinner 
sig i ett intimt samspel med byggnaden. 

 Gestaltningen går besökaren till mö
tes, och redan innan man hunnit fram till  
huvudentrén har man tagit del av Sari  
Palosaaris ”In light of current events”, som 
integrerad i byggnadens fasad lyser från 
de frostade glasen ovanför byggnadens 
foajé. Rakt innanför entrédörrarna möter 
man genast ytterligare två verk som har 
stor betydelse för gestaltningens helhet, 
nämligen Astrid Göranssons skulpturala 
bord  ”Talande scen” och Sirous Namazis 
färggranna och intrikata aluminiumstruk
turer ”Bodymap”, som hänger på byggna
dens innergård och syns genom fönstren.
 ”Talande scen” är täckt av objekt som 
representerar berättelser som konstnären 
samlat bland sjukhusets personal och pa
tienter. Verket är lågmält men bär stora an
språk, och formulerar en skärningspunkt 
av kunskap, historier och erfarenheter 
som är själva fundamentet i verksamheten 
på ett modernt sjukhus. 
 Namazis ”Bodymap” består av form
gjutna skivor eller lager som skulle kun
na vara delar i ett urverk eller kuggar i en 
komplicerad maskin och bär ett uttryck 
som skulle kunna beskrivas som sjuk
husets visuella språk. Verket är synligt 
från byggnadens alla våningar och binder 
samman upplevelsen av arkitekturen. De 
kugghjulsliknande skivorna skickar ock
så iväg blicken åt olika håll och förstärker 
fina detaljer i huskroppen, som de finstil
ta men effektiva formerna i de grunda ni
scherna över innergårdens fönster. 
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Talande scen – Astrid Göransson
De stora berättelserna består av många små. Astrid Göranssons bord är fyllt av historier och  

välkomnar alla besökare som stiger in i ingång 100/101. Tankar, minnen och intryck från  

byggnadens brukare har silats genom konstnärens kreativa process. Objekten är disparata, men  

fungerar tillsammans som en öppen helhet där alla kan hitta en passande ingång. 

Ett av de skulpterade föremålen är en tatueringsmaskin som leder vidare till en rund stenlagd  

uteplats söder om byggnaden. I stenläggningen avtecknas ett geometriskt mönster som är hämtat  

från en tatuering som sitter på undersköterskan Linda Bengtsson, som också har fått ge  

namn åt det lilla torget. En påminnelse om att alla kroppar rymmer individer och  

att varje individ lämnar efter sig ett unikt avtryck. 
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Det hoprullade repet bär en berättelse om en förälders förlängda hand till ett barn som får  

strålbehandling – en Ariadnetråd av trygghet. Två barn på en griffeltavla bär ett minne av längtan  

efter ett långt tillfrisknande. Objekten på Astrid Göranssons bord bär alla individuella berättelser,  

men i det individuella bor också det allmänmänskliga.







Bodymap – Sirous Namazi
Precis som kunskap består Sirous Namazis ”Bodymap” av lager på lager av information. Mönstren  

som täcker skivorna i den väldiga mobilen kommer från former som konstnären har hittat i medicin

historia och forskning. Ett nav som både människor och verksamhet i byggnaden rör sig kring. Ett verk  

som är gjort för att betraktas många gånger, och från många olika perspektiv.
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FREDRIK MATS NILSSON, WHITE ARKITEKTER

Ingång 100/101, byggnaden
Ingång 100/101 ligger på Uppsalaåsen 
längs Dag Hammarskjölds väg. Ett re
presentativt läge intill Uppsala slott och  
Tornerparken. Dessutom i ett utbrett slätt
landskap utan andra höjder än just åsen. 
Läget innebar en chans för sjukhuset att ta 
tag i denna del av Uppsala, och därigenom 
också öppna sig lite mot omgivningen. 
De delar av sjukhuset som uppfördes på 
60talet har snarast en inåtvänd karaktär. 
 I uppdraget fanns en tydlig sådan öns
kan från beställaren att sjukhuset skulle 
öppna sig utåt, erbjuda en patientmiljö 
som är välkomnande och läkande med 
patienten i centrum.
 Byggnaden är utförd som fyra huvud
volymer. Två tegelskivor inskjutna i åsen, 
en ljus glasvolym som hänger ovan
för entrérummet och tydliggör entrén i 
stadsrummet, och en tyngre stenvolym 
till största delen nedgrävd. Dessa delar 
är sammanlänkade av öppna lätta bygg
nadsdelar av trä och glas. Tanken är att 
byggnadsdelarna ska vara lätta att upp
fatta. Att de ger sig till känna och låter be
sökaren förstå dem, hur de är uppbyggda, 
hur de hänger ihop. Som ett handfast sätt 
att förklara hur hela huset hänger ihop. 
Byggnaden presenterar sig för att besö

karen ska känna sig väl mottagen och om
händertagen. 
 Inne i entrén möter man en stor ljusgård 
med mycket växtlighet. Eftersom detta är 
åskanten, ljusgårdens golv ligger två vå
ningar under entréplanet, öppnar sig den
na trädgård både nedåt och uppåt. Genom 
förbindelsegångens träraster kan man ana 
talltopparna bortanför centralblocket. Till 
höger och vänster finns hisshallar och rakt 
fram en passage längs med gården mot 
övriga sjukhuset. I entrérummet finns re
ception och en trappa upp mot aula och 
seminarierum. Alla vägar presenterar sig 
överskådligt i första rummet. 
 Byggnadsmaterialen bär och utgör hu
sets personlighet. Tegel, trä, glas, sten och 
Uppsalaslättens bleka dagsljus som är hu
vudmaterial i konstarkitektursamarbetet 
aulavolymen. 
 Sjukvården är på ett sätt det hårdaste 
och mest dramatiska och känslofyllda of
fentliga rum vi har. Den plats där vi tydli
gast är lika utsatta, och såtillvida har mest 
gemensamt. Den plats där många av livets 
mest avgörande ögonblick, i både positiv 
och negativ bemärkelse, infaller.
 Ingång 100/101 är byggt för att utgöra 
en värdig miljö för dessa situationer.







SARI PALOSAARI 

In light of current events
Skenet från Sari Palosaaris ”In light of  
current events” är ett visuellt utropsteck
en i den byggnadskropp som utgör in
gång 100/101. Det tekniskt avancerade 
verket är helt integrerat i arkitekturen och 
har tillkommit efter en rad samarbeten. 
Både med arkitekterna på White som har  
ritat byggnaden och med en lång rad  
specialister, som programmerare (Eetu 
Huhtala), elektronikdesigner (Gregoire 
Rousseau) och glastillverkare.
 Från utsidan upplevs verket genom ett 
frostat glasparti. På insidan möter man det 
som en föränderligt lysande glasvägg som 
omsluter en samlingssal i anslutning till 
byggnadens huvudentré. 
 Sensorer på husets tak läser av och 
tolkar himlens färger och ljusets intensi
tet och översätter informationen till den 
belysning som strömmar fram genom det 
diffuserade glaset i den långa kurva som 
utgör aulans vägg. 
 Tid, rum och materialitet är viktiga 
aspekter i Palosaaris arbete, och ”In light 
of current events” kan beskrivas som en  
vetenskapligt korrekt återgivning av ett 
föränderligt nu i den miljö som omger 
sjukhusbyggnaden. Men också som en 
hint om den sublima upplevelse av na
turen som  redan 1800talets romantiska 
målare jagade. 
 Verket ger sina betraktare en chans att 
omslutas av det absoluta nuet, och er
bjuder en påminnelse om att alla ögon

blick är delar i en lång kedja av små mo
ment i ständig förändring. 
 Transparensen i verket är på sätt och 
vis total. De fönster som det inte går att se 
ut igenom visar det som finns därutanför 
med en mekanisk precision. Men i det ex
akta återgivandet bor dessutom ett näs
tan esoteriskt drag, en erinran om att livet 
också i sin mest vardagliga form – säg en 
mulen himmel en dag i oktober – rymmer 
den mystik som är färgens och den pågå
ende tidens. 
 De dubbla perspektiven eller tvetydig
heten återkommer ständigt i Palosaaris 
högteknologiska landskap. 
 Verket ger en intuitiv känsla av omedel
bar närvaro, men är följden av en avance
rad insamling och bearbetning av infor
mation. 
 Den lysande glasväggen är i sin direkt
kontakt med omgivningen väldigt plats
specifik, men upplevelsen av att röra sig 
mellan verket och ytterväggens blästrade 
glas är påfallande befriad från den speci
fika platsen och drar snarare mot fantasti
kens utopiska rum. 
 ”In light of current events” kan också 
tyckas världsfrånvänt med sina blinkning
ar till äldre tiders måleri och sin grandiosa 
minimalism, men är på samma gång ett 
högst samtida påpekande om att männ
iskan inte har något annat val än att ver
ka i samklang med den miljö som omger 
henne.
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Weissensee no 4 – Andreas Eriksson
I byggnadens Andrum kan personal, patienter och anhöriga hitta en stunds stillhet. Rummet präglas av de 

rastrerade tegelväggarna som kastar ett uppbrutet ljus över Andreas Erikssons handvävda textil av lin. Verket 

bär med sin återhållsamma färg i kombination med många olika strukturer en intensiv men lågmäld känsla 

av närhet. Lintrådarna är hämtade från olika delar av Sverige och väven kan betraktas som ett konceptuellt 

landskap. Eller som en på en gång abstrakt och konkret naturbild. I ett rum för kontemplation och eftertanke 

får konsten inte vara påträngande, men måste ändå vara tydlig och fast nog att luta sig emot.
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Ludvig Helin, Gunnel Sahlin
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Woodland – In Every Tree
Hur bär man sig åt för att bryta den ofta monotona och knappast odelat positiva känslan i ett väntrum? 

Tja, kanske genom att göra det till en glänta där man faktiskt vill stanna upp några ögonblick. Det är  

lösningen som konstnärsduon In Every Tree, Maria Olevik och Maria Larsson, har använt i strålnings

avdelningens lokaler. Utanför fönstren står två träd i aluminium prydda av knoppande blommor i glas. 

På väggarna hänger blommor ingjutna i harts. Om man lyssnar noga hörs dessutom ett fågelkvitter i 

rummet. Ljudet är diskret och kunde strömma in genom ett öppet fönster men om man hittar rätt punkt 

och ställer sig rakt under en högtalare i taket blir upplevelsen plötsligt väldigt påtaglig.





In Every Tree



Textil för personalrum – Pasi Välimaa
Formgivaren Pasi Välimaa (1968–2019) sågs som en av vår tids stora nordiska textilkonstnärer. Med en för

kärlek för att blanda tekniker som broderi, vävning, färgning och tryck var Välimaa skicklig på att skapa textiler 

som med små gester höjde graden av liv och rörelse i de sammanhang de applicerades. Det syns också i 

ingång 100/101 där Välimaa i ett av sina sista projekt har berikat personalens utrymmen med gardiner täckta 

av storskaliga akvarellerade tryck, varierade med vita glänsande rep mellan fönstren. En stilla taktil sensation.
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Pasi Välimaa, Hans Hamid Rasmussen



Hanna Hansdotter, Ellen Ehk Åkesson, Gunnar Larsson och Hillevi Berglund
Vid sidan av byggnadsanknuten konst som har tillkommit i ett intimt samarbete mellan konstnär,  

arkitekt och byggnadsprocess finns det i gestaltningen av ingång 100/101 ett betydande inslag av lös  

konst som har köpts via gallerier eller från konstnärer. Också dessa verk bidrar till helhetens signatur och 

identitet. Måleri, fotografi, skulpturer och konsthantverk ger med många material och uttryck en bred bild  

av dagens samtidskonst – ett viktigt inslag i en kvalitativ helhetsupplevelse.

På detta och följande tre uppslag ser vi exempel på lös konst i ingång 100/101.
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Elin Ekh Åkesson (glaskonst), Gunnar Larsson (tavlan)



Kristoffer Nilson
Den formsökande Kristoffer Nilson är skicklig på att hitta och lyfta fram en estetik som inte är alldeles uppen

bar. Ofta på ett  sakligt men lekfullt sätt.  Den stora brädan ”Tröskel” ser ut som en nött och vägghängd träbit, 

men är i själva verket ett detaljerat fotografi. En rolig synvilla som blinkar till historiens illusoriska trompe 

l’œilmåleri. Genom att placera en tröskel på väggen ställer Nilson dessutom hela rummet på ända.





Kersti K
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Enno Hallek

Enno Hallek

Britta Kjellgren Jäger

Olof Inger



 Inger Andersson
”Klippflickans kartong”, ett mycket exakt verk av kartongskivor som likt ett partitur löper längs väggen i den 

stora förbindelsegången mellan den nya sjukhusbyggnaden och det befintliga sjukhuset. Varje detalj  

i ramens utformning, placeringen på väggens panelraster och utförandet av det till synes enkla  

materialet samspelar till en egen melodi där alla stämmor bildar en egenartad musik att lyssna till  

vid kortare besök i byggnaden eller som en påminnelse för den som passerar platsen ofta.







Jag kastade en sten i dammen och nu  

ligger den där och kisar mot solen – Malin Holmberg
Längs en lång korridorsvägg har Malin Holmberg skapat en livfull  

mural som på ett lustfyllt sätt förhåller sig till de många äldre väggmålningar 

som finns i det väldiga systemet av kulvertar under sjukhuskomplexet. Klara 

tydliga färger och geometriska former blir en visuell fanfar som fungerar lika 

bra i ett sammanhang av mikro- som makromiljö. Kanske är kompositionen  

en mikroskopisk organism eller en främmande men vänlig galax.
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Flow – Catrin Andersson
I stora byggnadskomplex är stora friskluftsintag ofta estetiskt svårlösliga problem. I en lång process  

har konstnären Catrin Andersson hittat ett labyrintiskt mönster ur en teckningsserie baserad på  

forskning om havsströmmar. Med det glänsande stålmönstret blir den otympliga betongkonstruktionen 

mellan ingång 100/101 och ingång 95/96 en blickpunkt som berikar miljön.
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