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Abstract
Abstractet består vanligtvis av 100-150 ord. Ofta finns även ett engelskt abstract med i uppsatsen.
Det ska vara ungefär 150-200 ord långt. Ett abstract avslutas vanligtvis med ett antal nyckelord.

Populärvetenskaplig sammanfattning
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Inledning
Ämnet för denna uppsats är hur begreppet ”offentlig konst” kan förstås idag och närmre bestämt
vad det är för slags konst som inköps med medel avsatt för offentlig konst.
Det är inte alltid man tänker på de olika skulpturer och den konst som man dagligen passerar
i området där man bor eller när man är på väg till skola eller jobb. Det är allt från skulptur både
inne och ute, dekorationer såsom upphängda textilier i exempelvis bibliotek eller kommunhus,
tavlor gjorda i till exempel olja, akryl eller blyerts, grafik som fotografier och screentryck till
lekskulpturer i parker. Har man tur finns någon form av beskrivning av den lokala offentliga
konsten att få från kommunen om man vill gå en ”konstrunda” på egen hand, antingen via tryckt
form eller via kommunens hemsida.
Ibland anspelar den offentliga konsten till den plats/miljö där den står eller så kanske är det
en lokal konstnär som skapat verket, i andra fall är det en mer ”känd” konstnär. Det är i vissa fall
uppenbart att denna konst har tillkommit vid olika tidpunkter, utifrån olikartade ideal och med
delvis olika syften. Det är alltså utifrån dessa skillnader som denna uppsats tar sin utgångspunkt.

Syfte
Undersökningen syftar att granska inköpen av offentlig konst till fyra kommuner i Stockholms
län 2009-2011. Uppsatsen utgår från användningen av den s k ”enprocentsregeln” vilken
fastställer att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad reserveras för konstnärlig gestaltning. De
fyra kommunerna i denna uppsats skiljer sig åt, då tre av dem tillämpar denna regel medan den
fjärde inte gör det. Information har insamlats om verkens placering, genre, titlar, och
konstnärernas namn. Analysens mål har varit att jämföra de fyra kommunernas inköp och att
utifrån resultaten ställa frågan om hur den offentliga konstens praktik och placering förstås i
kommunerna och hur denna praktik ser ut i jämförelse med samtida diskussioner om hur
offentlig konst kan, och skall, förstås.

Teori
Denna uppsats teori har som utgångspunkt från Jessica Sjöholm-Skrubbes diskussion om hur
institutionaliseringen av inköpen av offentlig konst i Sverige kan förstås som en normerande
verksamhet. En praktik som även fungerade som utpekande och fostrande samt verkade
definierande av vad som kunde räknas som offentlig konst eller inte, samt var den kunde
placeras.
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Metod
Uppsatsens empirier har samlats in med en kvantitativ metod. Uppgifter om de inköpta verken
har sammanställts i tabeller vilka återfinns som bilagor. En enkät skickades ut till Kultur och
Fritidsnämnderna i de tjugosex kommunerna i Stockholms län vilken efterfrågade grundläggande
information, om kommunen i fråga utgick från enprocentregeln och om så var fallet när den
infördes. Utifrån denna första gjordes urvalet med vilka som skulle ingå i studien. Samtal har
därefter förts med handläggare eller ansvariga för konsten i de aktuella kommunerna för
insamlande av kompletterande information. De inköpta verken har jämförts vad det gäller främst
utförande, genre, konstnär, lös/fast samt placering.

Motivering av ämnesval
Uppsatsen motiveras av att det i förundersökningarna har visat sig att Stockholms kommuner
infört enprocentsregeln vid mycket olika tidpunkter och att vissa kommuner har valt bort den
möjligheten helt. Satsningarna på offentlig konst ser alltså olika ut inom ett och samma län.
Historiskt sett finns även ett skiftande resultat vad som gäller själva begreppet ”offentlig konst”.
Därför ser jag det som relevant att ta upp denna fråga och att ta reda på hur det ser ut idag bland
de kommuner som har och har haft olika policy.

Material och Avgränsningar
Information har hämtats från enkäten som skickades ut till de tjugosex kommunerna,
kommunernas hemsidor, publikationer (såväl tryckt och online) samt ur årsredovisningar från de
fyra utvalda kommunerna. Utifrån insamlad information har en verkförteckning över
kommunernas inköpta verk 2009-2011 sammanställts. Totalt omfattar studien 199 inköpta verk
och listan innehåller information om verkens titel, material, genre, konstnär, typ (lös/fast) samt
placering. Information om Statens konstråd och deras arbete har inhämtats från deras hemsida.
De kommuner som valdes ut har ungefär samma folkmängd (ca 70 000 till 85 000
innevånare). Tidpunkten då enprocentregeln införlivades i kommunerna skilde dem åt, från sent
1960-tal till sent 1990-tal, vilket kändes intressant utifrån perspektivet hur man sett på begreppet
”offentlig konst” över tid. Urvalet tidsmässigt för denna analys bestämdes till åren 2009-2011
vilket även är den senast gällande politiska mandatperioden, detta för att få ett hanterbart antal
verk att undersöka. En geografisk spridning över Stockholms län från norr till söder
eftersträvades. En av de fyra kommunerna skiljer sig dock åt i och med att de inte har tillämpat
den och kom med för att vilka likheter och skillnader som fanns från dem som tillämpar den.
Kommunerna som valdes ut kommer presenteras tydligare senare i undersökningen.

5

Konstvetenskap C: Uppsats
Handledare: Marta Edling
Södertörns Högskola HT12
Thérèse Wolmer 781130-0206

Forskningsläge
Det finns mycket lite text och litteratur som tar upp hur Sveriges kommuner arbetar med och
efterföljer enprocentregeln, det är t ex i flera fall svårt att avgöra om de använder den som faktisk
regel eller mer som en målsättning. Litteratur om offentlig konst i Stockholms län, främst
skulptur finns att tillgå men dessa publikationer har ofta ett par år på nacken och i fallen där
publikationerna är publicerade av kommunerna själva så är det i många fall i samband med något
större som exempelvis byggnation av ett kulturhus, en större utställning eller i samarbete med ett
bostadsbolag. Det finns också ett par publikationer med en populärvetenskaplig natur som
beskriver den offentliga konsten inom ett avgränsat område; många gånger inom en särskild
kommun, en stad eller ett byggnadsprojekt vars satsning på den konstnärliga utsmyckningen varit
av särskilt intresse. Ett par titlar kan dock nämnas.
Tina Eberstein analyserar ett par kommuners och landstings inköp av offentlig konst i sin
avhandling ”Kommunal konstinköpspolitik: undersökning rörande ett urval kommuner och
samtliga landstings inköp av konst 1971-1973”.
I Jessica Sjöholm-Skrubbes avhandling ”Skulptur i Folkhemmet” ges en beskrivning för
begreppsapparaten kring konceptet offentlig konst, hur de olika uppfattningarna och dess
betydelse har återgetts samt hur synen sett ut vad det gäller offentlig konst. Syftet med
avhandlingen är att visa en representativ bild av den svenska offentliga skulpturen mellan 19401975 samt att analysera dess institutionella förutsättningar, betydelsebildning samt funktion i det
officiella rummet.
Ett par år före Jessica Sjöholm Skrubbes avhandling skrev Sven Sandström, Mailis Stensman och
Beate Sydhoff antologin ”Konstverkens liv i offentlig miljö”, vilken ger en introduktion till
efterkrigstidens offentliga konst i Sverige med betoning på analyser av enstaka verk.
”Konsten är på väg att bliva allas...” utgavs av Statens Konstråd till deras 50-årsjubileum. Den tar
upp Statens konstråd arbete 1937-1987 och är en bok med ett stort antal reproduktioner av
beställda verk, med kortare texter av både konstnärer som konsthistoriker.
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Gunhild Stensmyrs rapport ”1 % regeln - En undersökning av hur den används i 25 kommuner”
genomfördes på uppdrag för seminariet ”Hur når konsten ut?”.1 Denna rapport tar i stort upp
liknande frågor som denna uppsats gör, dock med ett urval på tjugofem kommuner över hela
Sverige.
Plats, poetik och politik är en antologi i vilken en blandning av konsthistoriker, konstnärer och
kritiker reflekterar över den samtida konsten i det offentliga rummet hur ser ut idag och den
förändring detta fält har genomgått. Det går inte längre att på samma sätt kategorisera den
offentliga konsten man gjort tidigare då konsten har kommit till ett gränsland mellan konst –
street-art - arkitektur menar redaktörerna.
Till detta tillkommer läsning av några tidningsartiklar utgivna under de valda undersökningsåren
samt ett par av statens offentliga utredningar från 1936, 1995 samt 2009.

1

Denna rapport beställdes av Gävle Konstcentrum, Konst Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg, Riksutställningar,
Statens konstråd, Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum 2009.
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Bild 2: ”Fåglarna i handen” (1996) av Pye Engström, Eskilsparken, Haninge Kommun (foto: författaren)

Offentlig konst – då och nu
Begreppet ”offentlig konst” är en relativt sen införd beteckning, tidigare talade man i termer som
till exempel platskonst (eller platsspecifik konst, konstverk som är producerade för en bestämd
plats) och miljökonst (konst som skall ingå och fungera gemensamt med t ex ett bestämt rum
eller befintlig bebyggelsemiljö).
Fröet till offentlig konst började redan gro vid sekelskiftet 1900 då idén om konsten integrerad
med arkitekturen inrättades och hur det är i offentliga byggnader som till exempel bibliotek,
teatrar, skolor samt även parker som denna nya konst fick sin plats.2 1937 grundades Statens
konstråd och det var de som fick i uppdrag att vara den institution som hade hand om offentlig
utsmyckning i synnerhet med statliga platser och byggnader. Statens konstråd bidrog även till viss
grad med bidrag till konstinköp för kommuner och landsting.3

2 Sandström, Sven & Stensman, Mailis & Sydhoff, Beate. Konstverkens liv i offentlig miljö, 1982, Sveriges
allmänna konstförening, s. 5
3 Statens konstråd – Historik <http://www.statenskonstrad.se/se/ServiceMenu/Om-oss/Historik/q/myndigheter>
hämtad 121211 samt SOU 1936:50, Betänkande och förslag angående beredande av vidgade arbetsuppgifter för
svenska konstnärer, s. 11 <http://weburn.kb.se/metadata/SOU_1378740.htm> hämtad 121211
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I en av de statliga utredningarna från 1995 beskrivs konsten som berikande av den offentliga
miljön i olika former och avseenden och kan bidra till att uppfylla helhetslösningar som i nära
samspel med arkitekturen eller som ett fristående verk har för avsikt att försköna den redan
befintliga miljön samt vara mer eller mindre inordnad i den samma.4
I Konst i offentlig miljö – betänkande av utredningen om konst i offentlig miljö står att ”det
grundläggande syftet med bidraget är att stimulera utvecklingen av konstnärlig gestaltning i
offentliga miljöer”.5 Med termen offentlig miljö menas alltså platser som ’ägs av det offentliga’
eller platser där många människor vistas ofta, som exempelvis gator och torg, graden av denna
”offentlighet” mäts alltså från platsens tillgänglighet. Offentliga platser kan dock innefatta platser
som är offentligt ägda men som besöks av få människor förutom personalen.6
I boken ”Konstverkens liv i offentlig miljö” utreder Beate Sydhoff i inledningen vad offentlig
konst är och hur en förändring inträffade inom konsten precis efter första världskriget vilket
gjorde att konsten i det nya samhället fick en tydlig uppgift, att integreras i miljön och på det
sättet även träda in i invånarnas tjänst. Sydhoff menar att det var viktigt att konsten skulle tillhöra
alla och att den skulle bli en drivkraft i det nya samhället.7 Mailis Stensman hade funderingar
kring vilken funktion den offentliga konsten egentligen hade ”är bara konsten något som
oengagerat föses in som en ursäkt, för att lätta upp något tråkigt, en färgglad klatschighet i det
som blev misslyckat?”8 Trots att den offentliga konsten finns runt omkring oss så kan den kännas
relativt osynlig vilken även Sven Sandström nämner;
”Ingenting säger att en skulptur har större möjligheter att bli beaktad därför att den placeras på ett
ställe med stor prestige - allra minst om det är ett ställe där människor brukar skynda förbi på väg till
angelägna mål.”9

Tidsspannet då enprocentregeln infördes i de undersökta kommunerna löper från 1960 till slutet
av 1990-talet och hur man sett på offentlig konst har skiftat under dessa år. Jessica SjöholmSkrubbe visar också i sin avhandling att den offentliga konstens gestalt och uppdrag har tolkats
olika genom historien.

4

SOU 1995:18, s. 9
SOU 1995:18, Konst i offentlig miljö – betänkande av utredningen om konst i offentlig miljö, s. 14f.
6 Ibid. s. 26f
7 Sandström, Stensman & Sydhoff, s.6
8
Sandström, Stensman & Sydhoff, s. 10
9
ibid, s. 22
5
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Under 1960-talet hamnade publikens mottagning av konsten i fokus och man började prata om
”offentlig konst”. Istället för att vara en del av en arkitektur var konsten något regionbundet och
stod ensamt. Den här förändringen gällande begrepp och den offentliga konstens diskussion
under 1900-talet beskriver Sjöholm Skrubbe som ”en rörelse från idéer om estetisk fostran till
föreställningar om en demokratisk kulturpolitik”. 10
Gustav III staty (1808) av Johan Tobias Sergel, placerad på Skeppsbron i Stockholm kan vara en
representant på hur ett monument genom bildspråk samt placering fungerar som en markering
för en plats (platskonst) med en historisk händelse, i detta fall Gustav III: s landstigning i
Stockholm efter fredsuppgörelsen 1790 i Värälä.11 Miljökonst var ett senare begrepp, och
illustrerar en praktisk användning av konst, där den skulle forma miljön istället för att bara
placeras i densamma. Problemet med detta var dock att konsten på nytt skulle betraktas som
enbart en utsmyckning.12
I dagens diskussioner om den offentliga konsten så kan man inte längre utgå från de tidigare
kategorierna på samma sätt menar Linda Fagerström och Elisabeth Haglund. Den offentliga
konsten har börjat ta upp samma arena som annars ses som reserverade för reklam och
konsumtion. Det kan också ta form av att människor är aktivt engagerade som att de är en del av
konstverket som tillsammans skapar en relation, både mellan verk och konstnär men även mellan
verk och sin publik.13 Ett exempel är den stora optiska bildillusion i form av ett 300 kvadratmeter
stort hål som genomfördes 2011 på Sergels torg under en veckas tid av fotografen och
dataingenjören Erik Johansson.14
Så trots att man kanske alltså inte alltid ”ser” det trots att det står på en plats man passerar så har
ett offentligt verk ändå betydelse för människorna i dess närområde. Det kan få en att drömma
sig bort, att identifiera sig med något och som Kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine
Sjöstedt (FP) säger i artikeln ”Staden satsar extra på konst” i Svenska Dagbladet 2010 vilken tar
upp Stockholms äldre områden har tilldelats 1,8 miljoner till offentlig utsmyckning, ”[…] man
blir mer rädd om sitt närområde om man upplever att det är vackert”.15
10

Sjöholm Skrubbe, s. 48-49
Sjöholm Skrubbe, s. 111
12 Sjöholm Skrubbe, s. 46
13 Fagerström Linda och Haglund Elisabet (red) Plats, poetik och politik: samtida konst i det offentliga rummet.
Malmö: Bokförlaget Arena; Apelmo 2010, s 7ff
14 Metro - Stockholm. Publicerat i print 2011-06-08. av Josefin Svenberg Sida: 8.
15 Svenska Dagbladet. Publicerat i print 2011-12-13. Jenny Leonardz Sektion: Kultur.Sida: 4. Del: 3.
11
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Sjöstedt säger också att ”[…] stockholmarna är väldigt engagerade i den offentliga konsten” och
detta vittnar Mårten Castenfors, chef för Stockholm konst och kommunala Liljevalchs konsthall,
om i samma artikel;
”När ett nytt konstverk kommer upp kommer ofta massor av synpunkter. När man sedan kanske
beslutar att efter några år flytta verket bryter nytt ”hus i helvete” ut, vilket väl bör vara ett tecken på
att man träffat rätt, att bra konst vinner i längden. Verk älskas, hatas och skapar debatt […]”

Denna artikel tar upp verk som Gryning, vilken flyttades från centrala Medborgarplatsen till
Brunkebergstorg; Humor, gatuarbetaren som tittar upp under ett brunnslock, flyttades till
Södermalmstorg samt ett verk som fått andra namn i folkmun, Raoul Wallenberg-monumentet på
Nybroplan. Detta är verk som allmänheten har ”direkt” tillträde till, är ”där” och är ”synliga”,
konstverk som man kan få en relation till.
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Enprocentregeln
Många av Sveriges kommuner har idag olika riktlinjer som fastställer att en viss del av
kostnaderna för ny- respektive ombyggnation i kommunen ska gå till konstnärlig gestaltning, den
så kallade ”enprocentregeln” - en ”regel” som känns tämligen okänd för de flesta. Om man ser på
det ur ett historiskt perspektiv har målsättningarna för den varit två, dels för att öppna konsten
för en bredare allmänhet samt ett försök att dekorera de offentliga byggnaderna, dels för att skapa
förutsättningar för professionella konstnärer och att ta vara på deras kompetens i gestaltningen av
det offentliga rummet.16 Det började med en statlig utredning 1936 vilken föreslog hur svenska
konstnärer skulle kunna ges fler uppdrag; ”Därest en byggnad ifrågakommer för konstnärlig
utsmyckning, bör […] kostnaden härför […] sättas […] till 1 procent av byggkostnaden.”17
Det är dock en stor skillnad mellan teori och praktik vilken Gunhild Stensmyr tog upp i sin
rapport om procentregeln och skrev att;
”De som tillämpar procentregeln i min undersökningsgrupp har ett politiskt beslut att stödja sig på,
men att den efterlevs är inte lika självklart. Det beror på att den inte är tvingande, det är en
rekommendation, den är ett mål och inte en regel. Med reservationer av detta slag och med otydliga
riktlinjer för genomförandet blir användningen därefter – godtycklig.”18

Sen 1936 då procentregeln började praktiseras i Sverige så har den fungerat som ett enkelt och
belysande sätt att föra ut konsten i offentligheten. Svårigheter finns givetvis, exempelvis för
kommuner med ett lågt invånarantal som sällan har möjligheten på grund av låga skatteintäkter
samt små resurser att långsiktigt arbeta med exempelvis konstnärlig gestaltning av den offentliga
miljön. Den undersökning som Stensmyr gjorde visar att många gånger så är den svagaste länken
i tillämpningen av procentregeln många gånger är beslutsgången såväl som att allmänt otydliga
regler och uppföljningmodeller av politiska beslut var det största hindret.
Konstnärsnämnden och Statens konstråd har tillsammans med Sveriges Kommuner och
Landsting påbörjat en undersökning för att få en översikt av läget i hela landet och denna
beräknas vara klar i början av 2013 enligt Henrik Orrje, enhetschef vid Statens Konstråd.19
I rapporten kommer det att finnas statistik över enprocentsregelns införande och tillämpning i
kommuner, landsting och regioner.

16

SOU 2009:16, s.118.
SOU 1936:50, Betänkande och förslag angående beredande av vidgade arbetsuppgifter för svenska konstnärer, s 31
<http://weburn.kb.se/metadata/SOU_1378740.htm> hämtad 121211
18 1 % regeln (2009), s. 15 f.
19 E-mail intervju med Henrik Orrje, Enhetschef vid Statens konstråd, 121017
17
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Stockholms 26 kommuner och enprocentregeln
Enligt den förundersökning som gjordes uppgav majoriteten, elva av de tjugosex kommunerna i
Stockholms län att de tillämpar den så kallade ”enprocentregeln”. Till dessa tillkommer det fyra
stycken kommuner som delvis gör det och två stycken som är på gång att tillämpa den men har
ännu inte gjort det. Två kommuner, Upplands Väsby och Vallentuna, inkom aldrig med något
svar på enkäten. Sjöholm-Skrubbe skriver att säger att enprocentregeln inte är vanlig bland
kommunerna, men så inte är alltså inte fallet i Stockholms läns kommuner, där användarna är i
majoritet.20
12
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Tabell 1: Användning av 1 % regeln bland Stockholms 26 kommuner

Lena From, samordnare/controller vid Stockholms konst berättar att enprocentregeln infördes
1963 i Stockholm stad då politikerna gick till beslut om att införa den som just en regel och att
den därefter ska tillämpas vid om-, till och nybyggnader i stadens egen regi.
”I vissa avseenden innebar beslutet en förbättring - flera förvaltningar och bolag som inte tidigare
arbetat med konst började göra det, i andra fall innebar beslutet en försämring. Skolorna hade till
exempel dittills avsatt betydligt mer pengar för konst vid nybyggnader. Från 1963 till 1992 föreskrev
”enprocentsregeln” i Stockholm, att minst två procent av byggprojektbudgeten skulle avsättas för
konst, 1992 reviderades beloppet av politikerna till nu gällande en procent. Före regelns införande
1963 skedde det offentliga konstarbetet med medel från främst donationsfonder och stiftelser.”21

20
21

Sjöholm Skrubbe, s. 319, Not 235
E-mail intervju med Lena From, projektsamordnare/controller vid Stockholm konst, 121018
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Botkyrka, Haninge, Järfälla & Solna
För att ge en bild av de utvalda kommunerna i denna undersökning så följer nedan en kortare
presentation. Den redovisar kort kommunernas läge, befolkning och annat som har varit
betydande i denna granskning under de undersökta åren (2009-2011). Befolkningsmängden är
dock för 2012 års befolkningsmängd.

Bild 3: De fyra undersökta kommunerna i Stockholms län, i läge från Stockholm stad (vit). Gul färg betecknar att
kommunen tillämpar 1 % regeln, den blå att kommunen inte gör det 1) Botkyrka 2) Haninge 3) Järfälla 4) Solna

Botkyrka

Botkyrka ligger söder om Stockholm och har en befolkning på 85 705
innevånare. Botkyrka började tillämpa enprocentregeln omkring sent 1970tal. I kommunen har Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet
och Miljöpartiet bildat majoritet. Tillsammans har majoriteten 32 av 61
mandat i kommunfullmäktige. Investeringsbudgeten för Kultur och
Fritidsnämnden har under åren 2009-2011 legat på 3,5-13,6 miljoner kronor.
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Haninge

Haninge ligger söder om Stockholm och har en befolkning på 78 966
innevånare och började tillämpa enprocentregeln för konstnärliga
gestaltningar 1999. Moderaterna har tillsammans med Folkpartiet,
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet bildat majoritet.
Tillsammans har majoriteten 33 av 61 mandat i kommunfullmäktige.
Kultur och Fritidsnämndens investeringsbudget för åren 2009-2011 har legat
på 7,3-36,9 miljoner kronor.
Järfälla

Järfälla ligger norr om Stockholm och har en befolkning på 67 918
innevånare och är den av de undersökta kommunerna som har minst
befolkningsmängd. Järfälla kommun har följt enprocentregeln i samband
med ny- och ombyggnation för kommunala lokaler, t ex förskolor, skolor
och äldreboenden sedan slutet av 1960-talet. I kommunen har Moderaterna
tillsammans med Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet bildat
majoritet. Tillsammans har majoriteten 32 av 61 mandat i
kommunfullmäktige. Investeringsbudgeten för Kultur och Fritidsnämnden har under åren 20092011 legat på 3,0-8,1 miljoner kronor.
Solna

Solna ligger norr om Stockholm och har en befolkning på 70 543
innevånare. De tillämpar inte enprocentregeln och har inga planer på att
göra detta, trots detta var kommunen intressant att ta med i undersökningen
på grund av den konstinvestering som ändå gjorts under de undersökta
åren. I kommunen har Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och
Centerpartiet bildat majoritet. Tillsammans har majoriteten 36 av 61 mandat
i kommunfullmäktige. Solnas Kultur och Fritidsnämnds investeringsbudget
har under åren 2009-2011 legat på 15,2-25,5 miljoner kronor.
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Det offentligt sköna?
För en mer lättöverskådlig presentation så har uppsatsens analys delats in i olika tematiska
stycken istället för var kommun för sig som ämnar visa vad vilken sorts konst som köpts in till
kommunerna under 2009-2011, vilka som skapat verket, var verket placerats samt hur
kommunerna överlag visar upp den offentliga konsten, både den som ”nyligen” köpts in och den
redan befintliga.
Lös och Fast Konst

Verkförteckningen är uppdelad i två huvudsakliga typer utifrån begreppen fast och lös konst. I
denna analys så definieras den fasta konsten enligt följande; (större, fast) skulptur, konst som
beställts för en bestämd plats, väggmålning, miljö eller anslutning till en speciell byggnad. Lös
konst definieras enligt följande; tavlor (stafflikonst som exempelvis olja, akryl), grafik (olika typer
av tryckkonst som exempelvis litografier, fotografi), (mindre, flyttbar) skulptur och andra typer av
hantverk som exempelvis textil och collage. Med utgångspunkt från verklistan så ser man med
tydlighet att den lösa konsten dominerar helt de fyra kommunernas sammanlagda inköp under
2009-2011 med sina 87 % mot den fasta konstens 13 %.
Fast konst
13%

Lös konst
87%
Tabell 2a: Andelen Lös respektive Fast konst i procent utifrån verklistan

Granskar man hur den lösa respektive fasta konsten är fördelad i varje kommun så ser man
samma skillnad där. Den fasta konsten är så gott som hela tiden i minoritet och saknas helt i
Haninge kommun. Järfällas stora andel av lös konst beror till ett extra anslag för konstnärlig
utsmyckning under 2009 för kulturskolans och Samgymnasiet gemensamma lokaler ”K” som
invigdes under samma år och där lektioner för dans, drama, foto samt uppträdanden hålls.
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I Solna inköptes totalt fyra fasta verk under de undersökta åren vilka får ses som ytterst
tillgängliga till sin natur då en av dessa är en lekskulptur utanför Huvudsta Centrum och tre
stycken bronsskulpturer finns utanför stadsbiblioteket i Solna Centrum.
Den kommun som står ut i fråga om inköp av fast konst under de undersökta åren är
Botkyrka kommun som köpt in mer fast än lös konst men är å andra sidan är den kommun som
har gjort minst konstnärliga inköp. Botkyrkas fasta konst är främst ett par mindre skulpturer och
väggfasta konstverk men även ett par som tål interaktion på olika sätt. Det som verkligen står ut i
verkförteckningen av Botkyrkas konstverk är de som tillkommit eller fortfarande tillkommer i
samverkan med medborgarna.
Verk som ”Stuffed City” uppkom genom bland annat workshops med skolelever i vars skola
där det slutgiltiga konstverket till slut sattes upp, likaså verket ”Samtalet som utsmyckning” där
”mänskliga relationer” sätts upp som en av komponenterna i verkets materialbeskrivning.22 Dessa
två är dock verk som är avslutade och fasta, de förändras inte. Ett verk som fortfarande är vid liv
och i ständig förändring trots att det är år sen det färdigställdes är ”Kompositioner” vilket
använder sig av ljus, ljud och video och är ett verk som ”andas” och lever med de ljud, rörelser
och platsen (förskolan) som omger det.23
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Tabell 2b: Andelen Lös respektive Fast konst i de utvalda kommunerna

22

Malmström, Caroline (Red) Botkyrkasmycken 2, 2011, s.22 (Stuffed City) och Malmström, Sandell, Joanna &
Zamora, Paola (Red), Botkyrkasmycken, 2007-2010 (Samtalet som utsmyckning)
23 Ibid, s.70 (Kompositioner)
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Genre

Tittar man på diagrammet så ser man att det mesta av den inköpta konsten för tre av de
undersökta kommunerna under 2009-2011, är lös konst som kan sorteras in under genren
”grafik”, d v s olika sorters tryckt eller framkallad konst som etsningar, foto, screentryck e t c.
Botkyrka saknar denna genre helt och Järfälla dominerar den. De flesta av Järfällas inköpta
grafiska konst hänger på ”K” i form av litografier. Mycket av den grafiska konsten förekommer i
fler än en upplaga till skillnad från exempelvis stafflikonst som exempelvis en oljemålning som
det bara finns ett exemplar av. Detta kan ha påverkat inköp i fråga om tillgång. I denna genre
förekommer även en hel del gravyrer och etsningar.

Okänt
3%
Blandat***
16%

Stafflikonst*
16%
Textil
4%

*Stafflikonst: Olja, akryl, gouache, tusch även
blyerts och liknande
**Grafik: etsning, foto, giclée, screentryck etc.
***Blandade material: blandade material av ovan
eller "övrigt" t ex ljus, ljud, metall, människor
(aktioner, workshops etc.), glas etc.

Skulptur
8%

Grafik**
53%
Tabell 3a: Fördelning av genre i procent utifrån verklistan.

Därefter kommer en genre som har i analysen kommit att bli den där ”övrig” konst hamnat, verk
som är så pass unika i sin utformning och som inte passar in i någon annan kategori.
Konstnärerna har då även lekt med olika typer av material och skapat verk med olika karaktär.
Denna genre förkommer i samtliga undersökta kommuner men är dominerande i Botkyrka och
Järfälla, och med likartad fördelning i Haninge och Solna.
En genre som kan ses som ”traditionell” i likhet med skulpturer, är stafflikonsten och i
undersökningen domineras även den av Järfälla, flertalet av dessa verk är i olja. Stafflikonsten
finns inte alls representerad i Botkyrka under 2009-2011. I Haninge förekommer den främst i
gouache samt blyerts. Solnas stafflikonst är liksom Järfälla, övervägande i olja men det
förekommer även verk gjorda i akryl och akvarell.
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Under 2009-2011 så hamnar skulpturerna någonstans i mitten, och saknas de helt i Haninge
kommuns inköp av offentlig konst. De skulpturer som köpts in i de övriga kommunerna är
övervägande i brons men förekommer även i andra material som epoxi och polyester.
Textilkonst står att finna i verklistan hos två av kommunerna; Järfälla och Solna. Solnas verk i
textil består av fyra textilcollage i trälådor samt en väv där man använt en målning som förlaga.
Järfällas textilkonst består av ett broderi samt ett träd tillverkad av filt.
Det finns även fem verk totalt i verklistan som inte hade mycket information mer än
måttangivelse, konstnär och plats.
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Tabell 3b: Fördelning av genre utifrån verkförteckning.

Placering och publicering

Placeringen totalt sett av de flesta av verken, totalt 34 %, i de utvalda kommunerna rör sig kring
jämförelsevis ”stängda” rum som skolor (förskola och uppåt, både inomhus och på fasad) till
ålderdomshem eller gruppboende, 3 %. En stor del, totalt 28 % finns inom kommunens väggar
på ett eller annat sätt, antingen på de kommunala tjänstemännens arbetsrum eller i de allmänna
utrymmena på de olika förvaltningarna. Hela 16 % av inköpen finns i kommunens lager/arkiv
eller enligt uppgifter ”okänd placering” (inom en kommunal avdelning, d v s inte angett ”i
arbetsrum” eller ”allmänt utrymmen”). Genom att verket inte går att besöka på ett lätt sätt för en
vanlig medborgare, eftersom man inte kan besöka en exempelvis förskola eller en kommunal
tjänstemans kontor blir verket på sätt och vis ”stängt”.
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Verket blir alltså istället riktat mot en specifik målgrupp (personal och barn/ungdomar) även om
de går att flytta till andra platser på grund av sin lösa natur. Sammanlagt finns 19 % av den
inköpta offentliga konsten 2009-2011 i de fyra kommunen är placerade på platser där
allmänheten har lätt tillgång till den, 3 % finns på offentlig plats inne som t ex en idrottshall, 3 %
finns på offentlig plats ute som t ex utanför ett centrum och 13 % finns placerade på bibliotek.
Offentlig plats, inne
3%

Offentlig plats, ute
3%

Kommun Lager/okänd
plac; 16%

Skola, F-gymn+Vux
34%

Äldreboende
1%

Kommun, allm utr
15%

Kommun, arb.rum
13%

Bibliotek
13%

Gruppboende
2%

Tabell 5: Verkens placering i procent utifrån verkförteckning

Botkyrka har producerat två stycken publikationer om offentlig konst inköpta mellan 2007-2011.
De visar upp verken relativt detaljerat och ger en kort beskrivning av dessa likaväl som en
presentation av konstnären. I övrigt tycks inte den offentliga konsten visas upp på hemsidan i
text och bild i någon vidare grad förutom något på konsthallens egen sida. Vid intervju med
ordförande i Botkyrkas Kultur och fritidsnämnd, Mattias Gökinan, blir svaret att en anledning till
att det inte finns så mycket material och information vilka visar upp den offentliga konsten, som
exempelvis trycksaker som en fullständig guide över kommunens konst, är att de är oroliga för
stölder.24 Vid kontakt med Pernilla Hellman, verksamhetschef Kulturen i Botkyrka, nämner hon
ett ateljéprogram, ”Residence Botkyrka”, där konstnärer kommer från hela världen och bor i
Fittja. Många av dessa får uppdrag enligt enprocentregeln vilket gör att man jobbar platsspecifikt
med uppdragen och många gånger involverar innevånarna på olika sätt.25

24

E-mail intervju med Mattias Gökinan, Ordförande Kultur- och fritidsnämnden Botkyrka [121023]
E-mail intervju med Pernilla Hellman, Verksamhetschef Kulturen Botkyrka [121025] samt Residence Botkyrka
<http://residencebotkyrka.se/arkiv/index.html> [121211]
25
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Haninge kommuns inköpta konst under 2009-2011 och är placerad precis som Botkyrkas på
relativt stängda arenor som förskolor, komvux och kommuntjänsteplatser. Det verk som kan ses
som placerade på en offentlig plats är de verk som finns på huvudbiblioteket och Jordbro
föreningshus. 2002 producerade Haninge kommun ett häfte, ”Haninge Konst - upptäck konsten i
Haninge kommun”, i samband med bygget av Haninge Kulturhus för att presentera ett urval av
kommunens offentliga konstverk.26 I häftet presenteras trettio stycken verk skapade mellan åren
1933-2002 med ett uppslag var tillsammans med information om konstnär och verk likväl som en
kortare artikel.
Majoriteten av verken i detta häfte är dock uppförda på tidigt 2000-tal. På kommunens
hemsida får den offentliga konsten anses vara väl presenterad med både text, bild till de flesta
verken samt tydligt angett läge. Både kommunens konsthall och biblioteket ligger i kulturhuset
och den offentliga konst som finns att se utställd här är presenterad på hemsidan. Vid dessa
presentationer står också var konstnären är bosatt samt vilken utbildning som konstnären
genomgått (om någon).27 Liksom Solna, har Haninge en konstkalender på hemsidan, med ett nytt
verk varje månad, vilken har uppdaterats väl. Dessa presenterade verk är både fasta och lösa,
dock med en majoritet av skulpturer eller väggfasta konstverk.
På Järfällas hemsida finns det inte så mycket om deras konst presenterat, inte mer än att de
använder sig av enprocentregeln och var konsthallen ligger.28 Denna konsthall som ligger i
anslutning till biblioteket finns presenterad kort på hemsidan men det är inte inköpt konst som
visas där utan pågående eller kommande utställningar. Den offentliga (lösa) konsten hänger
istället i likhet med övriga presenterade kommuner i bibliotekets lokaler som på sätt och vis
kommer att fungera även som en konsthall och inte bara ett bibliotek. Utöver konsthallen och
biblioteket finns det en skulpturpark i området kring slottet Görväln.
Dessa skulpturer finns presenterade med namn, skapande år och konstnär men utan bilder på
kommunens hemsida.29 Den folder som finns att ladda ner har fokus på den näst sist placerade
skulpturen av Eva Lange, trots att namnet länken ger information att det är om skulpturparken
2011 som helhet.

26 Åström, Elisabeth & Thorn Wollnert, Camilla (red) Haningekonst : upptäck konsten i Haninge kommun!, C O
Ekblad, Västervik 2002
27 Konst – Haninge Kommun <http://www.haninge.se/sv/Kulturkulturhuset/Konst> [121211]
28 Konst – Järfälla Kommun <http://www.jarfalla.se/uppleva-och-gora/kultur/konst.html> [121211]
29 Skulpturpark Görväln <http://www.jarfalla.se/uppleva-och-gora/kultur/konst/gorvalns-skulpturpark.html>
[121211]
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Informationen om de andra skulpturernas placering går dock att hämta från kartan i folderns
mitt, dock utan någon vidare presentation. Utöver information om och ett par bilder från Eva
Langes övriga verk så finns bara två övriga bilder. 30 Mikael Falk, konstansvarig kultursekreterare i
Järfälla kommun, berättar att arkiven/lagren för offentlig konst fungerar lite som ett bibliotek där
kommunens olika avdelningar kan låna konst till sina lokaler och anställdas arbetsrum. Vidare
berättar han att;
”De konstverk som köps in och de som lämnas tillbaka finns ju i vårt arkiv och de anställda i
kommunen kan komma och låna konstverk hos oss. De [konstverken] kan lånas på obestämd tid, eller
tills man går i pension.”31

Solna har på sin hemsida en kortare beskrivning av offentlig konst både inom och utomhus,
fördelat historiska kategorier, ”inköp 1950-1999” och ”inköp under 2000-talet” samt ”offentlig
konst inomhus”. Tyvärr saknas bilder på verken under samtliga rubriker. Vid det sistnämnda
avsnittet får man två stycken lästips om offentlig konst i Solna, ”Konsten på Solna
stadsbibliotek” av Yvonne Sandberg Norlund. Denna författare har även skrivit den andra boken
”Solnas Bästa Sidor” tillsammans med Alice Günther. ”Konsten på Solna stadsbibliotek” är från
2002 och visar ett urval av den offentliga konsten i Solna stad. Båda dessa personer var tidigare
anställda inom Solna stads konstverksamhet.32
Även om bilder saknas till konstpresentationerna på hemsidan, har de en ”konstkalender” där
foto, text och i vissa fall länk till vidare läsning lagts ut på utvalda konstverk, övervägande består
dock kalendern av skulpturer. Tyvärr har denna kalender inte uppdaterats sen våren 2012.33
Det finns även en presentation av konstnärer som har sitt ursprung från Solna under rubriken
”Konst” samt kortare beskrivningar av de museer som finns att besöka, dessa är dock främst av
konst- och kulturhistorisk karaktär och mindre av utställningsytor för samtidskonst.34
Konstnären

Av de 199 verken som är upptagna i verklistan så ser man att 58 % av konstnärerna är män, 39 %
är kvinnor och till 3 % (6 stycken par) av verken så var konstnärerna i parkonstellationer. I fyra
av fallen bestod kombinationen av man - kvinna och i två övriga var de kvinna - kvinna.
30 Görvälns skulpturfolder 2011
<http://www.jarfalla.se/download/18.72a19d98134802702d78000243/Skulpturfolder_2011_web.pdf> [121211]
31 Möte med Mikael Falk, konstansvarig kultursekreterare, Järfälla [121203]
32 Offentlig konst inomhus Solna stad <http://www.solna.se/sv/kultur-bibliotek/konst/konstverk-isolna/offentlig-konst-inomhus> [121216]
33 Konstkalender Solna stad <http://www.solna.se/sv/kultur-bibliotek/konst/konstkalender> [121216]
34 Museer Solna stad <http://www.solna.se/sv/kultur-bibliotek/konst/museer> [121216]
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Huruvida detta är något som har påverkat kommunernas inköp av sin offentliga konst är svårt att
avgöra utifrån det material som funnits att tillgå. Detta har inte heller inte varit något som har
legat i fokus för just denna undersökning men som trots allt kan vara intressant att titta på.
Par
3%

Kvinna
39%
Man
58%

Tabell 4: Fördelning av konstnärernas kön/perarbete utifrån i procent utifrån verklistan.

Vad det gäller kommunernas val utifrån konstnären själv är också svårt att fastställa utifrån
verklistan men de konstnärer som tas upp här har valts ut utifrån att de har presenterats som
”särskilt” utpekade på kommunernas hemsidor.
Botkyrka har några få konstnärer tydligt namngivna på konsthallens sida under rubriken
offentlig konst.35 Det finns ingen direkt ”skyltning” om vilka konstnärer man har offentlig konst
av. Däremot har en tydligare presentation av konstnärer som medverkat i ”Residence Botkyrka”
där kommunen bjuder in utländska konstnärer.36 Inte heller Järfälla kommun visar tydligt upp
vilka konstnärer som står bakom den offentliga konsten på hemsidan (det som visas upp har
angetts under ovan rubrik).
I Haninges fall är det så är det Anders Widoff, Jan Håfström, Maya Eizin Öijer och Bianca
Maria Barmen man ”skyltar” med.37 Solna visar på sin hemsida antalet offentliga verk, men även
antalet verk ur den totala konstsamlingen, men skyltar endast med de konstnärer som senast
tillkommit med ett offentligt verk.38

35

Offentlig konst Botkyrka <http://botkyrkakonsthall.se/about-us/offentligkonst/ > [121211]
Residence Botkyrka <http://residencebotkyrka.se/arkiv/index.html> [121211]
37 Konsthallen Haninge <http://haninge.se/sv/Kulturkulturhuset/Konst/Konsthallen/> [121211]
38 Konstverk i Solna <http://www.solna.se/sv/kultur-bibliotek/konst/konstverk-i-solna/> [121211]
36
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Resultat & Sammanfattning
I förundersökningarna framkom det att elva av Stockholms läns tjugosex kommuner i någon
utsträckning använder sig av enprocentsregeln, antingen som faktisk regel eller målsättning, samt
sex stycken som delvis använder sig av den eller är på väg att införliva den i verksamheten. Sju
kommuner använder sig inte av den över huvudtaget och två kommuner svarade inte alls.
Utifrån inköpen av konst som gjorts under de aktuella åren och de mönster som därefter kan
utläsas i den undersökning och analys som gjorts, tillsammans med kommunernas retorik som
hemsidor och broschyrer i reflektion mot och med den samtida diskussionen om offentlig konst,
så tycks den offentliga konsten ligga en bit bort ifrån den konst som faktiskt syns i den
kommunala praktiken.
Olikheter/likheter med kommuner, typer av konst, finansiering, placering
….ej färdig
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Bilagor
Bilaga 1: ÖVERSIKT STOCKHOLMS KOMMUNER – Användning av enprocentregeln
Kommun

Offentlig Konst 1 %

1 % sen

Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker

Ja
Nej
Nej, använt tidigare
Ja
Ja, delvis
Ja
Nej
Ja
Nej
på gång (ej ännu tillämpat)
Ja
Nej
Ja, delvis 0,5 %
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
på gång
Okänt
Okänt
Nej
Ja, delvis
Ja

Sen 1970-tal
1999
Okänt
Sen 1960-tal
tidigt 1970-tal
2007
sen 2000-tal
sen 1990-tal
1963
Okänt
Okänt
1960-tal
Okänt
2012/13
Okänt
Okänt
Okänt
2002

Befolkningsmängd*
85 705
31 791
26 053
78 966
100 116
67 918
44 143
92 220
56 469
9 387
26 394
15 757
41 798
66 449
70 543
871 952
40 328
88 644
43 535
65 025
24 136
40 466
31 045
11 141
39 198
40 023
* 30 juni, 2012 (SCB 2012-10-26)
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Bilaga 2: ÖVERSIKT VALDA KOMMUNER
BOTKYRKA

HANINGE

JÄRFÄLLA

SOLNA

Geografiskt läge till Stockholm
Infört 1 % regel
När/år
Befolkningsantal
30 juni, 2012
(SCB 2012-10-26)
Politiskt styre
mandatperioden 2010-2014
K/F Budget
(investeringsbudget)
i miljoner kronor

Söder

Söder

Norr

Norr

Ja/Sent 1970-tal

Ja/1999

Ja/Sen 1960-tal

Nej/-

85 705

78 966

67 918

70 543

S/V/MP

M/FP/C/KD/MP

M/FP/C/KD

M/FP/KD/C

2009
2010
2011
Skattesats
(SCB 2012-110-08)
- total kommunal
- till kommun
- till landsting
Kultur/fritidsnämndens totala budget

165,4 (13,6)
170,2 (11,4)
177,1 (3,5)
2009/2010/2011

131,3 (11,7)
134,5 (7,3)
142,7 (36,9)
2009/2010/2011

110,1 (8,1)
112,1 (3,0)
114,8 (3,1)
2009/2010/2011

129 (15,2)
132 (25,5)
139 (15,9)
2009/2010/2011

32.23/32.23/32.23
20.13/20.13/20.13
12.10/12.10/12.10

32.18/32.18/31.88
20.08/20.08/19.78
12.10/12.10/12.10

30.73/30.73/30.73
18.63/18.63/18.63
12.10/12.10/12.10

29.22/29.22/29.22
17.12/17.12/17.12
12.10/12.10/12.10

Bilaga 3: VERKFÖRTECKNING FÖR DE VALDA KOMMUNERNAS INKÖPTA KONST 2009-2011
Förklaringar: Ink.År - Inköpt År, M – Material, Fast/Lös - enligt definition Fast konst: skulptur, väggmålning, konst som
beställts för en bestämd plats/miljö eller anslutning till byggnad; Lös konst: tavlor, grafik, (mindre) skulptur, fotografier och
konsthantverk, Placering (B/O) – Placering i/vid Byggnad (vilken) eller på Offentlig plats (Årtal) inom parantes – skapat
tidigare än ink.år.

BOTKYRKA
Ink.År

Verkets namn/Material

Konstnär

F/L

Placering (O/B)

The Return

Andersson, Pia-Lina
Thuvanders, Peter

Fast

(B) Skolgård och matsal, Fittjaskolan
Botkyrka Norra, Fittja

Kallioinen, Matti

Fast

(B) Foajén, Botkyrka kulturskola,
Tumba

Korsár, Oskar

Lös

(B) Foajén, Tumbascenen, Tumba

Svensson, Johan

Fast

(B) Innegården och förskolegården,
Förskolan Ugglan, Alby

Isaksson, Hans

Fast

(B) Trädgården, äldreboendet
Silverkronan, Tumba

Montti Colque,
Valeria
Mårtenson, Marcus

Fast

(B) Kvarnhagsskolans två innegårdar
samt korridor, Alby

Jonasson, Lisa

Lös

(B) Entréhallen, Idrottshallen
Brantbrinks IP, Tullinge

Giertz, Anna
Sillanpää, Marjaleena

Fast

(B) Förskolan Kärrspirans
inomhustorg, Tumba

Evaldsson, Jens

Lös

(B) Tullingebergsskolans matsal,
Tullinge

2009
M: Blandteknik, plåt, aluminium

Stages of Transformation
M: Fluorescent akrylfärg på MDF, ca 2×6 m

Ugglegänget, Den gråtande elefanten, Stubben
M: Brons (skulptur), tegel, H: 183 cm

(designkollektivet
Muungano)

Play Time
M: Epoxi (skulptur), akrylfärg, polyretanlack Mått 70 ×
60 × 200 cm, 120 × 100 × 75 cm, 65 × 200 × 200 cm

l Monument över förorten
M: Sandgjuten aluminium (skulptur), lackfärg, ca 167 ×
150 cm

Lördag hela veckan (2009–2010)
M: MDF, oljefärg, blandteknik

2010

Tankens sport
M: Printad bild på ljuslåda av plexi & aluminium

l Skogen där inne
M: Träd, mdf, färg, textil, ljud, ljus

Samtalet som utsmyckning
M: Mänskliga relationer, lera, dator, digitalkameror,
lampor, ramar, glas, fotoprint
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2011

Stuffed City
M: Fyra workshops, tre tapetfonder, åtta
ljudabsorbenter

Minns du körsbärsträden? Ön
M: Blandteknik, lärkträ, plåt, gummiasfalt, MDF

Aglert, Katja

Fast

(B) Matsalen, Karsby International
School, Hallunda

Arnqvist, Eva

Fast

(B) Gård och allrum, Förskolan
Bäverhyddan, Tullinge

Brandelius, Catti

Lös

(B) Förskolan Natt och Dag, Tumba

Gedin, Andreas

Fast

(B) Malmsjö skola, Vårsta

Petrelius, Lisa

Fast

(B) Inomhustorget, Malmsjö skola,
Vårsta

Selander, Lina

Fast

(B) Förskolan Älvan, Vårsta

Konstnär

F/L

Placering (O/B)

Carlsson, Joachim

Lös

(B) Centrum Vux

Carlsson, Joachim

Lös

(B) Centrum Vux

Dahlgren, Jacob

Lös

(B) Förskolan Kastanjen

Dahlgren, Jacob

Lös

(B) Centrum Vux

Dahlgren, Jacob

Lös

(B) Förskolan Kastanjen

Dahlgren, Jacob

Lös

(B) Förskolan Kastanjen

Dahlgren, Jacob

Lös

(B) Förskolan Kastanjen

Dahlgren, Jacob

Lös

(B) Stadsbyggnadsförvaltningen

Dahlgren, Jacob

Lös

(B) Stadsbyggnadsförvaltningen

Kerek, Eva

Lös

(B) Huvudbiblioteket

Kerek, Eva

Lös

(B) Huvudbiblioteket

Kerek, Eva

Lös

(B) Huvudbiblioteket

Kerek, Eva

Lös

(B) Huvudbiblioteket

Löfgren, Johan

Lös

(B) Kulturenheten

Löfgren, Johan

Lös

(B) Kulturenheten

Metto, Roger

Lös

(B) Kulturenheten

Metto, Roger

Lös

(B) Kulturenheten

Wretman, Arvid

Lös

(B) Arkiv

Tymark, Johanna

Lös

(B) Huvudbiblioteket

Tymark, Johanna

Lös

(B) Arkiv

Johansson, Michael

Lös

(B) Kommunstyrelseförvaltningen

Munspelsflickan
M: Printad teckning på träskiva med utskurna figurer i
relief. En saga och en illustration att rita på.

Jag var här!
M: Neonskylt och utomhusklassrum i marmor

Fragment av en berättelse
M: Glas, 4 × 6,5 m

Kompositioner
M: Ljus, ljud och video

HANINGE
Ink.År

Verkets namn/Material

2009
2010

Inga uppgifter hittade om inköp enligt assistent
Överhuvudtaget (grön) (2005)
M: Screentryck + akvarell 42x65 (blandat)

Överhuvudtaget (gul) (2005)
M: Screentryck + akvarell 42x65 (blandat)

Golden gate bridge (2010)
M: Giclée 86x75 (grafik)

Transamerican building (2010)
M: Giclée 86x75 (grafik)

Träd I (2009)
M: Etsning 45x45 (grafik)

Träd II (2009)
M: Etsning 45x45 (grafik)

Träd III (2009)
M: Etsning 45x45 (grafik)

Träd IV (2009)
M: Etsning 45x45 (grafik)

Träd V (2009)
M: Etsning 45x45 (grafik)

27 februari 2009 (2009)
M: Screentryck, 57 x 47 (grafik)

Ellagård (2009)
M: Screentryck 38x56 (grafik)

Hasse och hans mamma (gul) (2009)
M: Screentryck 47x57 (grafik)

Hasse sover över hos mig (lila) (2009)
M: Screentryck 38,5 x 57 (grafik)

Red budgering
M: Giclée 59x42 (grafik)

TA and apples
M: Giclée 59x42 (grafik)

Glacier des Bois (2007)
M: Litografi 31x75 (grafik)

Western Swing (2010)
M: Litografi 28x84 (grafik)

Old cities of old memories
M: Blyerts, papper

Utan titel
M: Gouache, papper 50x65

Utan titel
M: Gouache, papper 50x65

Engine bought Seperately, Krups IV
M: Elvisp, svetsad metall, sprayfärg (två delar, silvergrå
o blank grå) 55x70
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Engine bought Seperately, Hugin IV
M: Hårtork, svetsad metall, sprayfärg (orange) 50x70

Utan titel
M: Foto 100x70

Utan titel
M: Foto 100x70

Utan titel
M: Foto 100x70

2011

92,5x70,5
92,5x70,5
Ultrahuset
M: Teckning

Johansson, Michael

Lös

(B) Kommunstyrelseförvaltningen

Järdemar, Cecilia

Lös

(B) Arkiv

Järdemar, Cecilia

Lös

(B) Arkiv

Järdemar, Cecilia

Lös

(B) Arkiv

Hernandez, Oskar
Hernandez, Oskar

Lös
Lös

(B) Jordbro föreningshus
(B) Jordbro föreningshus

Hofwander, Fredrik

Lös

(B) Kommunhuset Haninge

Konstnär

F/L

Wrange, Åsa

Lös

Lundberg, Lars-Göran

Lös

Pärni, Ilkka

Lös

Pätzke, Henrik

Lös

Axén, Jim

Lös

Laurin, Beth

Lös

Gierow, Gösta

Lös

Jörpeland, Ingvar

Lös

Lindqvist, Fredrik

Lös

Hillbom, Britt

Lös

Svedlund, Yvonne

Lös

Dietz, Rose

Lös

Hellström, Lars

Lös

Cullberg, Erland

Lös

Kihlman, Mikael

Lös

Andersson, Lennart

Lös

Placering (O/B)
Utbildnings, kultur & fritid
/Arbetsrum
Socialförvaltningen
/Arbetsrum
Socialförvaltningen
/Allmänna utrymmen
Gymnasieskolorna
/Arbetsrum
Kommunledningskontoret
/Arbetsrum
Järfälla Kultur
/Lager
Socialförvaltningen
/Arbetsrum
Järfälla Kultur
/Lager
Fackförbund
/Arbetsrum
Järfälla Kultur
/Lager
Kommunledningskontoret
/Allmänna utrymmen
Socialförvaltningen
/Allmänna utrymmen
Kommunledningskontoret
/Allmänna utrymmen
Barn & Ungdomsförvaltningen
/Arbetsrum
Barn & Ungdomsförvaltningen
/Arbetsrum
Järfälla Kultur
/Lager

Wennerling, Birgitta

Lös

Förskola, Viksjöskolan

Wennerling, Birgitta

Lös

Förskola, Viksjöskolan

Simons, Kurt

Lös

Miljö & Stadsbyggnad
/Allmänna utrymmen

Inga uppgifter finns om fler inköp/verk under 2011

JÄRFÄLLA
Ink.År
2009

Verkets namn/Material
Plan i dunge
M: skulptur, brons

Havsvik
M: Litografi 44x36 (grafik)

Stav
M: Litografi, 96 x 19 (grafik)

Broder yr
M: Broderi, textil

Reträttplan
M: Fotografik, collage i dator (grafik)

Delar av Tillstånd (nr 2-5) av Tillstånd VI
M: Massiv polyester, skulptur

Havsvegetation I
M: Kakelmålning, 17x17

Svarta lådan – skåp för liten
M: Skåp i trä, 12x10 H 24

Utan titel
M: Träsnitt, papper (grafik)

Båttur
M: Serigrafi (grafik)

Hästar vid smedja
M: Torrnålsgravyr (grafik)

Röd Labyrint
M: Färglitografi (grafik)

Över vattnet
M: Färglitografi (grafik)

Titel saknas
M: Färglitografi (grafik)

Samtal på bron
M: Torrnålsgravyr (grafik)

Topogafiskt snitt
M: Trä relief (inköpt hos konstnär)

Volm
M: Akryl, pannå, 20 x 25

Noctune
M: 20 x 25

ZOOT nr 5
M: Akryl, papper, 32 x32
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ZOOT nr 8
M: Akryl, papper, 32 x32

Aletheia
M: Akryl, trä (konstnär uppväxt i Järfälla)

Simons, Kurt

Lös

Miljö & Stadsbyggnad
/Allmänna utrymmen

Ottosson Sander,
Samuel

Lös

Förskola, Viksjöskolan

Rydén, Jan

Lös

Miljö & Stadsbyggnad
/Arbetsrum

Asker, Curt

Lös

Berg, Håkan

Lös

Gripenholm, Ulf

Lös

Holmstrand, Cajsa

Lös

Larsson, Bo

Lös

Ringström, Lotti

Lös

Szabó, Magdolna

Lös

Förskola, Viksjöskolan

Anderson, Kjell

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Anderson, Kjell

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Anderson, Kjell

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Anderson, Kjell

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Anderson, Kjell

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Asker, Curt

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Asker, Curt

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Berg, Håkan

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Gripenholm, Ulf

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Hillfon, Curt

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Hillfon, Maria

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Hillfon, Maria

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Broder 1
M: Olja, duk, 33 x 24
(konstnär uppväxt i Järfälla)

Litet Frö
M: Etsning ex 8/49 (grafik)

Samma hav i alla XIII
M: Serigrafi ex 31/60 (grafik)

Mörk Spegling
M: Serigrafi ex X/XV (grafik)

Pytgagoras I
M: Serigrafi ex 37/65 (grafik)

Åkerbruk
M: Serigrafi ex 108/190 (grafik)

Lacoste i Oktober
M: Stenlitografi ex 61/98 (grafik)

Utan titel 8
M: Serigrafi ex 2/20 (grafik)

Stomp I
M: Serigrafi ex 75/100 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K (kulturskola, Järfälla))

Stomp II
M: Serigrafi ex 75/100 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Stomp III
M: Serigrafi ex 75/100 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Stomp IV
M: Serigrafi ex 75/100 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Stomp V
M: Serigrafi ex 75/100 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Frö
M: Serigrafi ex e a (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Pandoras Ask
M: Etsning ex 10/49 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Marais
M: Serigrafi ex e a (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Den grå
M: Serigrafi ex XXIV (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

I bokskogen
M: Serigrafi ex 77/140 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Kejsarkrona
M: Litografi ex 31/190, (grafik)(Inköpt på speciellt
anslag för K)

Magnolia
M: Litografi ex 56/90, (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Kommunledningskontoret
/Arbetsrum
Utbildnings, kultur & fritid
/Arbetsrum
Socialförvaltningen
/Allmänna utrymmen
Miljö & Stadsbyggnad
/Allmänna utrymmen
Kommunledningskontoret
/Arbetsrum
Socialförvaltningen
/Allmänna utrymmen
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Pythagoras sats 3
M: Serigrafi ex 49/50 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Holmstrand, Cajsa

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Karlsson, C Göran

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Larsson, Bo

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Lundberg, Lars Gösta

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Lundberg, Lars Gösta

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Nilson, K G

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Nilson, K G

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Pehrson, Karl Axel

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Pehrson, Karl Axel

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Ringström, Lotti

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Raud, Pontus

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Stenqvist, Nils G

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Stenqvist, Nils G

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Stenqvist, Nils G

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Strandqvist, Kjell

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Strandqvist, Kjell

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Sikström, Cecilia

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Szabó, Magdolna

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Warme, Catharina

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Zetterwall, Eva

Lös

Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen

Det andra steget
M: Serigrafi ex 103/170 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Vinter Slussen
M: Serigrafi ex 191/200 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Långt ut
M: Litografi ex 81/100, (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Långt ut III
M: Etsning ex 10/50, (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Landskap med bro
M: Serigrafi ex 296/300 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Partitur i violett
M: Serigrafi ex 25/50 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Alternus V
M: Serigrafi ex 123/150 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Reticulatus VII
M: Serigrafi ex 1/150 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Lacoste i September
M: Serigrafi ex 56/98 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Tulpan III
M: Etsning ex 1/30 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Fossilt intryck
M: Färgetsning ex 206/220
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Strand med snäcka
M: Serigrafi ex 30/100 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Vattenöga
M: Serigrafi ex 42/85 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Noir
M: Serigrafi ex e a 1/8 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Trassel
M: Serigrafi ex 27/49 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Ingrid
M: Litografi ex 101/190, (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Utan titel 6
M: Serigrafi ex 1/20 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Med doft av jord
M: Etsning/Serigrafi ex 19/25 (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)

Flamman
M: Litografi ex 203/220, (grafik)
(Inköpt på speciellt anslag för K)
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Romantisk Svit I
M: Olja, pannå

Lekskulptur (utomhus)
2 väggmålningar (inomhus)
Väggestaltning
M: teckning/mosaik inomhus

2 väggmålningar inomhus
Träd av filt inomhus
2010

2 väggmålningar inomhus
Sista Biten
M: Olja, duk, 44 x 18

Pelagoner
M: Teckning, papper, 45 x 38

Camille
M: Polymeretsning, papper, 54 x 42 (Grafik)

Väktarens blomma
M: Collografi, papper, 55 x 50 (Grafik)

Larsson, Karl-Axel

Lös

Muhr, Birgitta
Wessman, Björn
Jonsson,Marianne
Varhelyi, Peter
Gidenstam, Göran
Paetau Sjöberg,
Gunilla
Grähs, Gunna

Fast
Fast

Utbildnings, kultur & fritid
/Arbetsrum
Kastanjens förskola
Lädersättravägens gruppboende

Fast

Fanjunkargränds gruppboende

Fast

Lif, Hans

Lös

Lif, Hans

Lös

Björklund, Maria

Lös

Elfgren, Helena

Lös

Kvarngymnasiet
Lädersättraskolan /
förskolan Piazzan
Olovslunds förskola
Kommunledningskontoret
/Arbetsrum
Kommunledningskontoret
/Arbetsrum
Järfälla Kultur
/Lager
Fackförbund
/Arbetsrum

Fagerholm, Mattias

Lös

Ern, Peter

Lös

Qvarsebo, Thomas

Lös

Qvarsebo, Thomas

Lös

Hällgren-Lif, Åsa

Lös

Reich Eriksson, Britta

Lös

Ericson, Marie

Lös

Kauppi, Bo

Lös

Lundström, Klas

Lös

Lundström, Klas

Lös

Lundström, Klas

Lös

Perdigon, Zaira

Lös

Skarp, Sebastian

Lös

Sandström, Emma

Lös

Årfelt, Amalia

Lös

Whal, Sofia

Lös

Rapp, Kristin

Lös

Fast
Fast

Harbor
M: Mjukgrundsetsning, papper,
29 x 43 (Grafik)

Clownen
M: Teckning, Blyerts/lavering, 43 x 47

Nike
M: Bronsfigur, 29 x 15 x 6

Liggande kvinnotorso
M: Bronsfigur, 16 x 10 x 4

Upptäckt
M: Akryl, plåt, 30 x 25

Utan titel ”Fåglar”
M: Akvarell, papper, 34 x 41

Kiosken
M: Olja, pannå, 61 x 61

Illustration av K (skola), vån 1 & 2
M: Akvarell, papper

A mulher do São Paulo
M: Fotografi, 62 x 52

Dona Yuca
M: Fotografi, 62 x 52

I väntan på circusen
M: Fotografi, 62 x 52

Azul III
M: Fotografi, 76 x 57

Mattant 1
M: Fotografi

Utan titel
M: Fotografi, 42 x 53

Pollution
M: Relief, papper

Paris
M: Collage, textil

Reflection
M: Skärm, blästrat/målat planglas, skulptur

Kommunledningskontoret
/Arbetsrum
Järfälla Kultur
/Lager
Barn & Ungdomsförvaltningen
/Arbetsrum
Järfälla Kultur
/Lager
Miljö & Stadsbyggnad
/Arbetsrum
Fackförbund
/Allmänna utrymmen
Socialförvaltningen
/Allmänna utrymmen
Järfälla Kultur
/K/Allmänna utrymmen
Utbildnings, kultur & fritid
/Allmänna utrymmen
Utbildnings, kultur & fritid
/Allmänna utrymmen
Utbildnings, kultur & fritid
/Allmänna utrymmen
Järfälla Kultur
/Lager
Gymnasieskolorna
Fackförbund
/Allmänna utrymmen
Fackförbund
/Allmänna utrymmen
Socialförvaltningen
/Arbetsrum
Järfälla Kultur
/Lager
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Vid vattnet I
M: måla/ristat akrylglas, 30 x 27

Vid vattnet II
M: måla/ristat akrylglas, 30 x 27

Storm
M: Väggfast betong skulptur

Världen i svart/vitt
M: grafik, papper

Skogssjön
M: träsnitt, grafik, papper

Semester
M: Serigrafi, papper (grafik)

Fjäril och Vallmo
M: Mjukgrundsetsning, papper (grafik)

Sunrise
M: Gicléetryck, papper (grafik)

Vingslag mellan oss
M: Collografi/fotopolymer gravyr, papper (grafik)

Morgon
M: Träsnitt, papper, grafik

Fönsterkrukor
M: Träsnitt, papper, grafik

På sparken
M: Litografi, papper (grafik)

The Visitor
M: Fotogravyr, papper (grafik)

(AM) 5 målningar inomhus &
(LL) 1 skulptur utomhus (2009/10)
Lonely Hunter
M: Olja, pannå

Sagovärld
M: Serigrafi (screentryck) (Grafik)

Växthuset
M: Serigrafi (screentryck), 084 x 94 (Grafik)

Söndagsmorgon, Berlin
M: Olja, duk, 50 x 40

Holm Hällar
M: Olja, duk, 42 x 50

Groda
M: Teckning, kol/torrpastell, 80 x 63

Strip
M: Teckning, tusch/kol, papper, 82 x 63

Ur serien ”Randoms”
M: Teckning, blandteknik, papper, 25 x 20

Drawing the line
M: Serigrafi (screentryck) (Grafik)

Så Nära
M: Serigrafi (screentryck) (Grafik)

So Far Away here 1
M: Serigrafi (screentryck) (Grafik)

Bog Sucj
M: Olja, duk

Loelv, Katrina

Lös

Förskola, Fjällen

Loelv, Katrina

Lös

Förskola, Fjällen

Persson, Britt-Ingrid

Fast

Mäkinen, Tommy

Lös

Almlöf, Bertil

Lös

Gillhög, Susan

Lös

Årfelt, Amalia

Lös

Nilson, Karl Gustav

Lös

Myllykangas, Aino

Lös

Eriksson, Lars

Lös

Backlund, Gösta

Lös

Wirén, Dag

Lös

Wiklund, Peter

Lös

Makander, Ann
Lervik, Lena

Fast

Kastanjens korttidsboende

Naimark, Sylvia

Lös

Miljö & Stadsbyggnad
/Arbetsrum

Gebuhr, Irina

Lös

Förskola, Fjällen

Swenson, Bo

Lös

Bergström, Rolf

Lös

Pettersson, Märta

Lös

Varhelyi, Peter

Lös

Kinny, Peter

Lös

Jacobson, Eva

Lös

Mäkinen, Tommy

Lös

Förskola, Fjällen

Rantanen, Mari

Lös

Förskola, Fjällen

Sylwan, Astrid

Lös

Parise, Stephen

Lös

Utbildnings, kultur & fritid
/Allmänna utrymmen
Fackförbund
/Allmänna utrymmen
Socialförvaltningen
/Allmänna utrymmen
Socialförvaltningen
/Allmänna utrymmen
Socialförvaltningen
/Allmänna utrymmen
Fackförbund
/Allmänna utrymmen
Socialförvaltningen
/Allmänna utrymmen
Järfälla Folkbibliotek
/Arbetsrum
Socialförvaltningen
/Allmänna utrymmen
Socialförvaltningen
/Allmänna utrymmen
Järfälla Kultur
/Lager

Järfälla Kultur
/Lager
Kommunledningskontoret
/Arbetsrum
Barn & Ungdomsförvaltningen
/Allmänna utrymmen
Kommunledningskontoret
/Arbetsrum
Kommunledningskontoret
/Arbetsrum
Kommunledningskontoret
/Arbetsrum

Järfälla Kultur
/Lager
Barn & Ungdomsförvaltningen
/Allmänna utrymmen
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NYC-Collage
M: Collage, papper

Interiör
M: Torrnålsgravyr, pannå, 45 x 35 (grafik)

Leo är trött
M: Litografi, papper

Bäver 1
M: Olja, duk

Ikon III
M: Mässing på trä

Partitur II
M: Collage, papper, 61 x 46

La Linda
M: Skulptur (utomhus)

Lekskulptur (utomhus)

Barn & Ungdomsförvaltningen
/Allmänna utrymmen
Järfälla Kultur
/Lager

Karlewski, Hanns

Lös

Svensson, Mats

Lös

Clarhäll, Lenny

Lös

Nordberg, Linnea

Lös

Fare, Mikael

Lös

Fare, Mikael

Lös

Lange, Eva

Fast

Görvälns slottspark

Oskarsson, Annika

Fast

Vallvägens förskola

Konstnär

F/L

Placering (O/B)

Karlsson, Göran T

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Karlsson, Göran T

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Hemmingsson, Nina

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Mutanen, Helena

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Oskarsson, Annika
Nordström, Thomas

Fast

(O) Nedanför Huvudst C

Nyrén, Jesper

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Nyrén, Jesper

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Nyrén, Jesper

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Eriksson, Andreas

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Eriksson, Andreas

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Eriksson, Andreas

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Rantanen, Mari

Lös

(B) Serviceförvaltningen

Rantanen, Mari

Lös

(B) Serviceförvaltningen

Kerek, Eva

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Lööf Eriksson,
Margareta

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Lööf Eriksson,
Margareta

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Lööf Eriksson,
Margareta

Lös

(B) Kultur och
fritidsförvaltningen

Lööf Eriksson,
Margareta

Lös

(B) Kultur och
fritidsförvaltningen

Förskola, Fjällen
Barn & Ungdomsförvaltningen
/Allmänna utrymmen
Barn & Ungdomsförvaltningen
/Allmänna utrymmen
Barn & Ungdomsförvaltningen
/Allmänna utrymmen

SOLNA
Ink.År

2009

Verkets namn/Material
Mellan träden, landskap I
M: olja och vinyl (matt färg)

Inkännandet, landskap II
M: olja och vinyl (matt färg)

Du är så jävla rolig...
M: tusch, blyerts och färg på papper

Spiral Map/Spiral Karta
M: Blandteknik: Akryl, blyerts o järnnycklar på pannå.

Hepplor (2009)
M: Lekskulptur

2010

Utan titel 7 (2009)
M: Olja på duk

Utan titel 20 (2009)
M: Olja på duk

Utan titel 4 (2009)
M: Olja på duk

Utan titel 1 1/6 Medelplana 2004 (2004) M:
Etsning (grafik)

P53 1/7 Medelplana 2004
M: Etsning (grafik)

P53 1/15 Medelplana 2004
M: Etsning (grafik)

Kasuotusten/Face to Face
M: Screentryck 55/75 (grafik)
Kasuotusten II/Face to Face II
M: Screentryck 63/75 (grafik)

2011

Matsalen
M: Etsning med chine-collé (japanskt papper)

Jättegryta i Bohusläm (Sotenäs)
M: Textilcollage i vitbetsad trälåda: thaisiden, snöre,
flor, organza, lingarn, bomull

Snösmältning, Igelbäcken, Ulriksdal
M: Textilcollage i vitbetsad trälåda: siden, flor, organza,
papper, lingarn

Algsamlingar, Utö
M: Textilcollage i vitbetsad trälåda: siden, flor, organza,
papper, spets, lingarn, guldtråd

Utönostalgi
M: Textilcollage i vitbetsad trälåda: siden, bomull, flor,
papper, silvertråd, lingarn
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Fenomen I
M: Olja på duk

Fenomen II
M: Olja på duk

Hagalund efter målning av Kulan
M: väv

Träd I (2009)
M: F.etsning 9/35 (grafik)

Träd III (2009)
M: F.etsning 11/35 (grafik)

Träd XII (2009)
M: F.etsning 9/35 (grafik)

No.05 (2009)
M: F.etsning 5/48 (grafik)

No.07 (2009)
M: F.etsning 7/48 (grafik)

Havsvindar (2009)
M: F.etsning 18/35 (grafik)

Red budgerigar (2011)
M: Giclée 12/16 (grafik)

Råsunda (2011)
M: Olja på duk

Bergshamra
M: Olja på duk

Nystan 1 (2011)
M: Brons (skulptur)

Nystan 2 (2011)
M: Brons (skulptur)

Nystan 3 (2011)
M: Brons (skulptur)

Carlsson, Thomas

Lös

(B) Serviceförvaltningen

Carlsson, Thomas

Lös

(B) Serviceförvaltningen

-

Lös

(B) Berga, äldreboende

Dahlgren, Jacob

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Dahlgren, Jacob

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Dahlgren, Jacob

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Gildersleeve, Allison

Lös

(B) Serviceförvaltningen

Gildersleeve, Allison

Lös

(B) Serviceförvaltningen

Isaeus, Meta

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Löfgren Johan

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Frykholm, Jan

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Frykholm, Jan

Lös

(B) Stadsbiblioteket i Solna

Wallin, Annelie

Fast

Wallin, Annelie

Fast

Wallin, Annelie

Fast

(O) Solna C utanför
Stadsbiblioteket i Solna
(O) Solna C utanför
Stadsbiblioteket i Solna
(O) Solna C utanför
Stadsbiblioteket i Solna
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