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Beskrivning

Uppdraget gällde bild på/i laminerat glas i trapphus och bild på ett tjugotal laminerade dörrar på 
sammanlagt fyra våningsplan. Jag gjorde även ett enkelt enfärgat screentrycksmönster för 
receptionsdiskens glas i entrén som fungerar som insynsskydd. 

Den konstnärliga gestaltningen skulle harmonisera med färgprogrammet för JK och jag 
samarbetade med inredningsarkitekt i fråga om färgsättningen. Jag var själv projektledare och 
skötte diverse kontakter med tillverknings-företag, byggherrar och andra tjänstemän.
Det var ett stort jobb med många inblandade. Hela Jubileums-kliniken renoverades i två etapper 
med nyinvigning i början på 2013.

Tillverkare av de laminerade glasen var GFAB Gemaxglas och de laminerade dörrarna gjordes av 
Formica i England.

Receptionsdisk med blästrat mönster  som samspelar 
med bilderna på dörrar och trapphusglasen.
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Glasen i Trapphuset

Jag har arbetat med digitaltryckta bilder i laminerat glas som är placerade i trapphusets fönster 
mellan det gamla trapphuset och en ny tillbyggnad på utsidan. I den nya till-byggnaden finns det 
väntrum och uppehållsrum för patienter och glasen släpper igenom ljus men de har en inlaminerad 
mjölkvit film som gör att de ser ut ungefär som blästrat glas och hindrar insyn från trapphuset. Jag 
arbetade med de olika våningarnas färgsättning så att när man går nerifrån källarplan skiftar 
bildernas huvudfärg från grått till turkos, grönt, och överst orange. Mellan fönstren sitter opaka 
enfärgade glas. Här valde jag att arbeta med ljusare färger mot trapphusets vita väggar och på andra 
sidan i uppehållsrummen där väggarna är i rött tegel valde jag starkare färger.

Glas i trapphus på det turkosa 
våningsplanet.
Här sett utifrån den nya 
tillbyggnaden.

Glas i trapphus på den turkosa våningen och på den *gröna våningen sett inifrån det gamla trapphuset.
(*detta foto är tagit före renoveringen av ytskikten och innan belysningen kom på plats).



Dörrar

Dörrarna som uppdraget gällde är belägna på två olika sidor om trapphuset. Mittemot 
avdelningsreceptionerna på varje våning och mittemot toaletter eller i korridorer. Det är totalt tjugo 
dörrar varav de flesta stora dubbeldörrar fördelade över 4 våningsplan. Bakom dörrarna finns bland 
annat el/tel/datacentraler och därför är de stängda mestadels av tiden och bildar i sina grupper om 2 
el 3 dörrar en större sammanhängande bild. Även här har jag jobbat med digitala bilder som printats
ut och laminerats av Formica i England. 



Temat, inspiration

Temat för mitt arbete har varit Göteborg och då speciellt området längs med älven, hamnen och 
operan m.m. Jag hämtade inspiration av det som berättades om Jubileumsklinikens 
byggnadshistoria under rundvandringen, att man använde material från trakten och att det lokala 
sambandet var viktigt när JK först byggdes. Våningsplanens av inredningsarkitekten utvalda 
temafärger som var grå turkos grön och orange återfinns i detta området på kranarna i hamnen och 
hustaken, broarnas färger och även i Göteborgs övriga stadsbild. 

Jag har utgått från foton av Operan, Göteborgshjulet (som vid denna tidpunkt var placerad nere vid 
Operan), Älvsborgsbron och hamnen. Dessa bilder har sedan vävts samman med organiska motiv, 
lugna mönsterstrukturer och geometriska former. Bilderna är tänkta att vara både vackra, lugna, 
spännande och vitala. De skall ge en upplevelse för både patienter och personal och vara intressanta 
att ses flera gånger och under en längre tid. De hjälper även till med orienteringen då de följer 
samma färgskala som de olika våningarna har.

Jubileumsklinikens verksamhet onkologi med svårt sjuka i olika åldrar med många eller långa 
vistelser var också med i tanken när jag arbetade fram bilderna. Det var viktigt att de inte skulle 
vara dystra eller skapa oro. Valde att arbeta med olika nyanser av rosa i de flesta av bilderna. Rosa 
som när man läser om färger och dess påverkan och betydelse anses av många ha lugnande, helande 
och tröstande funktioner, rosa är lycka. 




